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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’
Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα 11 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Κυριακή και ώρα
12.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣT’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ- ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
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 2013».
Το λόγο έχει ο κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος από το Λαϊκό Σύνδεσµο της Χρυσής Αυγής για επτά λεπτά.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρος.
Κυρία Πρόεδρος, σε επτά λεπτά µόνο επιγραµµατικά µπορείς
να τοποθετηθείς για τον προϋπολογισµό ολόκληρου του επόµενου έτους. Θα σταθώ µόνο στον τοµέα της άµυνας και θα προσπαθήσω να µη µακρηγορήσω.
Είναι φανερό πως η Κυβέρνηση συνέταξε τον προϋπολογισµό
για το 2013 λαµβάνοντας υπ’όψιν µόνο τις άσχηµες οικονοµικές
συνθήκες, τη συνεχιζόµενη ύφεση και την έντονη ανάγκη για περιστολή των δηµοσίων δαπανών.
Στην περίπτωση της άµυνας, της ασφάλειας, τα πράγµατα δεν
είναι έτσι ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Κάθε σοβαρό κράτος που σέβεται τον εαυτό του, που θέλει να επιβιώσει
και να µπορέσει να προσφέρει συνθήκες ασφάλειας για το λαό
του, οφείλει να υπολογίσει τις δαπάνες για την άµυνα, βάσει των
αναγκών του και όχι βάσει των οικονοµικών µεγεθών.
Η δαπάνη που είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του λαού και
την ανεξαρτησία της πατρίδας δεν µπορεί να τίθεται στο κρεβάτι
του Προκρούστη και να κόβεται ανάλογα µε το πόσες πρέπει να
είναι οι περικοπές. Η δαπάνη για την άµυνα πρέπει σε κάθε, µα
σε κάθε περίπτωση, να παραµένει στο επίπεδο εκείνο που επιτρέπει στις Ένοπλες Δυνάµεις να είναι ο φρουρός της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας του λαού.
Είναι ακόµη ένας προϋπολογισµός που προβλέπει µειώσεις
δαπανών για την άµυνα από λειτουργικά έξοδα, από εξοπλιστικά
προγράµµατα, από τους µισθούς των αξιωµατικών, των υπαξιωµατικών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι ακόµη
ένας προϋπολογισµός που υποδαυλίζει την άµυνα, διακινδυνεύει
την ασφάλεια της χώρας και έρχεται να προστεθεί σε αυτούς
των προηγουµένων ετών.
Εγκληµατικές οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για την

άµυνα. Η Κυβέρνηση σπρώχνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων στην ανέχεια, καταρρακώνει το ηθικό τους. Πώς να περιµένει από τον υπαξιωµατικό, τον αξιωµατικό, το στέλεχος να
υπηρετήσει σε δύσκολες συνθήκες στην παραµεθόριο µεταφέροντας την οικογένειά του από πόλη σε πόλη, από χωρίο σε
χωρίο κάθε λίγα χρόνια χωρίς καµµία ανταµοιβή; Λέτε «ας κόψουµε, τι να κάνουµε;». Το στράτευµα, όµως, πώς θα συνεχίσει
να λειτουργεί; Όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσει
να βασίζεται στο φιλότιµο των Ελλήνων αξιωµατικών, υπαξιωµατικών, των στελεχών και των κληρωτών παρά τις ελλείψεις, παρά
τις περικοπές, παρά τη συνεχή υποβάθµιση.
Κυρία Πρόεδρε, η άµυνα δεν είναι µια κοινή δηµόσια υπηρεσία. Δεν είναι ένας φορέας όπως αυτός που λένε εδώ και µήνες
ότι θα καταργήσουν ξεγελώντας τους εαυτούς τους. είναι ένας
µηχανισµός που δεν έχουµε την πολυτέλεια να µην είναι λειτουργικός. Η σκέψη «ας κόψουµε τώρα και µετά βλέπουµε» δεν µπορεί να σταθεί πουθενά. Δεν το επιτρέπει η ανάγκη του λαού για
ασφάλεια, η ανάγκη του Έλληνα για την ελευθερία.
Εάν µε τις συνεχείς περικοπές στις δαπάνες για την άµυνα
πλήξετε το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων, πλήξετε την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται στα καθήκοντά τους, δεν θα
είναι εύκολο να επανέλθουν στο επιθυµητό επίπεδο στο µέλλον.
Εάν για χρόνια δεν υπάρξει η ορθή συντήρηση του υλικού, η
σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, εάν έχουµε απόσυρση οπλικών συστηµάτων χωρίς την ανάλογη αντικατάσταση, θα χρειασθεί να περάσουν πάρα πολλοί προϋπολογισµοί για να
διορθωθεί όση ζηµιά θα έχει γίνει. Εάν η ισορροπία δυνάµεων µε
την Τουρκία σε κάποια φάση ανατραπεί, θα είναι πολύ -µα πολύδύσκολο να την επαναφέρουµε.
Δεν µπορεί καµµία οικονοµική κρίση, καµµία ύφεση να µετατραπεί σε κρίση και παραγκωνισµό του στρατεύµατος και της
άµυνας. Ποσά µπορούν να περικοπούν αλλά µόνο από την
πλευρά της σπατάλης. Υπάρχει περιθώρειο να µειωθούν ποσά
από κει που δεν πρόκειται να πληγεί το αξιόµαχο των Ενόπλων
Δυνάµεων. Να αξιολογηθούν και να εξορθολογισθούν οι δαπάνες. Σύµφωνοι. Είναι ο µόνος τρόπος και ο µόνος λόγος για να
περικοπεί έστω και 1 ευρώ από την άµυνα.
Ο κύριος Υπουργός στην οµιλία του για το φετινό προϋπολογισµό είπε πως η άµυνα είναι ένας τοµέας που δεν ενδείκνυται
για µικροπολιτική, δεν είναι χώρος για κοµµατικά παιχνίδια και
αντιπαραθέσεις. Φυσικά εµείς, ως Χρυσή Αυγή, προσυπογράφουµε τα παραπάνω. Αλλά άλλοι κατάντησαν το στράτευµα παραµάγαζο κοµµάτων, ρουσφετιών και εξυπηρετήσεων. Και
προσθέτουµε πως είναι τοµέας που δεν προσφέρετε για περικοπές, για να βγουν τα σπασµένα τριάντα ετών κακοδιαχείρισης
και κακών πολιτικών.

4470

Όλα τα κόµµατα να συµφωνήσουµε πως πρώτο µέληµά µας
είναι η άµυνα και η ασφάλεια της χώρας και πως δεν θα τη θέσουµε σε κίνδυνο για κανένα λόγο, για κανένα χρέος και για κανένα δάνειο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Πανούσης Ιωάννης από τη Δηµοκρατική Αριστερά έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός συνιστά έναν οιονεί συνταγµατικό χάρτη, ο οποίος περιγράφει -ή έστω πρέπει να περιγράφει και να αποτυπώνει- τις θεµελιώδεις αρχές και αξίες µιας
κοινωνίας. Και δεν καταγράφει απλώς οικονοµικά µεγέθη και αρνητικά δεδοµένα.
Η ανασφάλεια των ανθρώπων, που βασίζεται στη λογική της
ευελιξίας και της παραγωγικότητας, δεν είναι µόνον έξω από τη
λογική του δηµόσιου συµφέροντος, αλλά αποδυναµώνει και την
ίδια τη φύση του εθνικού κράτους. Κόντρα στο πνεύµα των καιρών θα έπρεπε να ενισχύσουµε τη δικαιοσύνη, την παιδεία, τον
πολιτισµό και την ασφάλεια των πολιτών. Χωρίς δηµοκρατικούς
και λειτουργικούς θεσµούς δεν αποκτάται κοινωνική συναίνεση
και πέφτουν στο κενό τα όποια οικονοµικά µέτρα. Άλλο το κράτος «στρατηγείο» και άλλο το κράτος « θεωρείο, από το οποίο
περνάνε διάφοροι µικροπωλητές και ανευθυνοϋπεύθυνοι διαχειριστές.
Η κρίση, η ύφεση, η ανεργία δεν θα ξεπερασθούν από µια
οµαλή κυκλική κίνηση της οικονοµίας που τάχα αυτορρυθµίζεται.
Χρειάζεται µια βαθιά και θαρραλέα τοµή, την οποία θα πρέπει
γρήγορα να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα κράτος δικαίου και
βέβαια ένα κοινωνικό κράτος. χωρίς µεταρρυθµίσεις θα αυξηθούν οι ανισότητες. Αλλά και εικονοπλαστική σκέψη και όχι µόνο
ίση, αλλά και αντισταθµιστική η παρέµβαση υπέρ των αδυνάτων,
θα καταλήξουµε σε έναν κοινωνικό δαρβινισµό, σε ένα νεοδαρβινισµό ευρωπαϊκής κατασκευής.
Η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να συνοδοιπορεί µε την κοινωνική ασφάλεια. Όταν µιλάµε για δικαιώµατα στον 21ο αιώνα, για
ένα µίνιµουµ αξιοπρεπούς διαβίωσης, αναφερόµαστε σε ανθρώπινα πλάσµατα και όχι σε αφηρηµένες έννοιες. Δεν πρέπει να
δοθεί η εντύπωση στους πολίτες ότι πιο εύκολα γλυτώνεις από
τα ισόβιά παρά από τη φτώχεια. ότι αναγνωρίζουµε λειτουργικά
απόβλητα της κοινωνίας, ότι η Ευρώπη µπορεί να επιβάλλει αδιαµαρτύρητα τις επιλογές της πάνω σε ένα λαό. Η αβεβαιότητα δεν
πρέπει να είναι απειλή για τους µεν και ευκαιρία για τους δε. Ο
θάνατος του «περιφρονηµένου ανθρωπάκου» θα βλάψει σοβαρά
την υγεία της δηµοκρατίας. Πείνα και δηµοκρατία δεν συµβιβάζονται. Ο κοινωνικός έλεγχος της ανάπτυξης που προωθεί ο προϋπολογισµός είναι ευθύνη κοµµάτων και πολιτών και όχι
τεχνοκρατών. Ας µη συνεχίσουµε να σπαταλάµε την κοινωνία και
τους ανθρώπους και να καλλιεργούµε µια κοινωνική πόλωση.
Δύο τα βασικά µειονεκτήµατα του προϋπολογισµού. Πρώτον, δεν
επιτυγχάνει κοινωνική ισορροπία. Διαπιστώνεται η δυσαναλογία
στις ροές ιδιωτικών και δηµοσιών αγαθών και υπηρεσιών, τόσο
στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση. Τα δηµοσιονοµικά
διαπλέκονται µε τα εργασιακά. Και η κρατική ανεπάρκεια στις
κοινωνικές υπηρεσίες καθιστά την καθηµερινή επιβίωση ιδιαίτερα ανασφαλή.
Δεύτερον, δεν υπερασπίζει τους θεµελιώδεις πυλώνες και
τους λειτουργούς, αυτούς δηλαδή που στηρίζουν τους κρίσιµους θεσµούς της χώρας. Δίχως ανεξάρτητους και ασφαλείς οικονοµικά δικαστές, δίχως ανεξάρτητους και οικονοµικά ασφαλείς
καθηγητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές. Δίχως ανεξάρτητους και
οικονοµικά ασφαλείς ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών, δίχως δηµοκρατικά προσανατολισµένους και οικονοµικά
ασφαλείς αστυνοµικούς και στρατιωτικούς είναι αδύνατον να αισθανθεί ο πολίτης ασφαλής για το παρόν και για το µέλλον του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αποδεκτό η δυστυχία των ανθρώπων να αποτελεί τη βάση µιας οικονοµικής πολιτικής ή τη
βάση της επιτυχίας ενός προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η αύξηση του εθνικού πλούτου και η αισιοδοξία επίτευξης στόχων πρέπει να συνεκτιµούν τους κοινωνικά καθορι-
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σµένους βιορρυθµούς κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Εποµένως χρειάζεται µεταβατική περίοδος προσαρµογής, µε
ενδιάµεσες φάσεις, και όχι µια αιφνίδια και βίαιη ανατροπή του
τρόπου ζωής των ανθρώπων, που -εκτός των άλλων- θα αυξήσει
τις εκτροπές και το έγκληµα. Χρειάζεται µεταβατική περίοδος και
µεταβατικές διατάξεις για όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων,
για να µπορέσουν να βρουν τις νέες ισορροπίες πριν βρουν τη
νέα ελπίδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η παγκοσµιοποίηση καταλύει την
κοινωνία της εργασίας, αλλάζει το θεσµοθετηµένο χώρο και το
θεσµικό πλαίσιο των ελευθεριών και των δικαιωµάτων, καταγγέλλει την αλληλεγγύη ως αντιπαραγωγική, συρρικνώνει την πολιτική παρέµβαση και, τέλος, διαφοροποιεί τους ίδιους τους
ανθρώπους.
Τα αδιέξοδα της υπεραισιοδοξίας για τα καλά της παγκοσµιοποίησης ενός µανιακού καπιταλισµού -που τρώει τα παιδιά του
και που δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες, αρκεί να είσαι µάνατζερ, κυνικός και έξυπνος -άρχισαν να διαψεύδονται, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες θύµατα.
Αυτή η έκρηξη δυστυχίας αποµυθοποιεί τους παράδεισους της
καπιταλιστικής ανάπτυξης και δείχνει το πραγµατικό και τραγικό
πρόσωπο του καπιταλισµού των «φτωχών», τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, που οδηγούν σε περιθωριοποίηση
και κοινωνικό αποκλεισµό. Όπως είπαµε, η αύξηση της φτώχειας
έχει άµεσες επιπτώσεις στην ποιότητα της δηµοκρατίας και στη
ζωή των πολιτών.
Η ειρηνική ανάκτηση των δικαιωµάτων πρέπει να αποτελέσει
κοινό στόχο πολιτών και πολιτικών. Χρειαζόµαστε νέο εθνικό
όραµα και νέα πολιτική στρατηγική και όχι κενές ιδεολογίες,
όπου έχουν ατάκτως ριχθεί αόριστες υποσχέσεις και φρούδες
ελπίδες. Το κοινωνικό στοίχηµα δεν ταυτίζεται µε τη νεοφιλελεύθερη κοσµοθεωρία. Η οικονοµία δεν συνιστά έναν κόσµο ξεχωριστό από την κοινωνία και οι αγορές δεν συνιστούν το δικαιότερο τρόπο ρύθµισης των δηµοκρατικών κοινωνιών.
Στη συντηρητική οπισθοδρόµηση ή και παλινδρόµηση, έστω
και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, πρέπει η Αριστερά, όπως
σχεδιάζει να κάνει η Δηµοκρατική Αριστερά, να απαντήσει µε δίκτυα δηµόσιας πολιτικής, κοινωνικής αλληλεγγύης και κυρίως
εδραίωσης ενός νέου κοινωνικού κεκτηµένου.
Οποιαδήποτε οικονοµικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα δεν είναι δυνατό να αποδώσουν, εάν το πολιτικό σύστηµα δεν έχει τη νοµιµοποίηση –κυρίως την ηθική- να πείσει τους πολίτες και εάν η
κοινωνία θεωρεί ως µόνη λύση για την επιβίωση την ανοµία και
την ανυπακοή.
Το τρίπτυχο «πολιτική εξυγίανση, κοινωνική συναίνεση, οικονοµική ισότητα βαρών» έπρεπε και πρέπει να προσεγγισθεί ενιαία
και όχι αποσπασµατικά.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο για το πολιτικό σύστηµα.
Οι κυβερνώντες λειτουργούν περισσότερο ως διαχειριστές ή και
επιδιαιτητές και επιβραβεύουν τους σούπερµαν ενός γενικευµένου οικονοµισµού, οι οποίοι βλέπουν και αντιµετωπίζουν τα
πάντα και τους πάντες ως επιχείρηση. Αυτή η νέα ηθική των
πλουσίων µοιάζει να θέλει να υπερβεί το άλλο ηθικό ερώτηµα,
πώς πρέπει ένας άνθρωπος να ζει, ποιο είναι το αξιοπρεπώς ευ
ζην όλων των µελών της κοινωνίας.
Πιστεύω ότι µε ένα νέο εθνικό κοινωνικό συµβόλαιο θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε την κρίση. Σίγουρα θα την ξεπεράσουµε
µε λογιστικές αλχηµείες ή µε νέα ιδεολογήµατα µονοδροµικών
λύσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πανούση.
Ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
έθεσε το ερώτηµα εάν υπάρχει κανείς που δεν θέλει τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτό το συνέδεσε µε τις επενδύσεις. Και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το συ-
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µπλήρωσε, λέγοντας ότι οι άµεσες ξένες επενδύσεις θέλουν
ησυχία, ηρεµία, γαλήνη. Αλήθεια, θέλει κανείς θέσεις εργασίας
µε 400 ευρώ το µήνα, χωρίς ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα,
µε συνθήκες εξαθλίωσης, θέσεις εργασίας µε εργάτες που θα
φυτοζωούν, που θα ζουν στη σιωπή του τάφου; Γιατί µε τέτοιους
όρους δεν θα ζουν, απλώς θα πεθαίνουν αργοπορηµένα και όχι
αυτόµατα. Ασφαλώς, δεν τις θέλει κανένας εργαζόµενος αυτές.
Το δεύτερο είναι ότι όλοι λέτε πως αυτά τα µέτρα είναι τα τελευταία. Το είπαν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Βενιζέλος, πολλοί οµιλητές. Είναι ψέµα! Κανένας δεν σας πιστεύει πλέον. Τα αντιλαϊκά
µέτρα δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι προσωρινά, είναι µόνιµα.
Ψέµατα έλεγαν και ο Παπανδρέου και ο Παπακωνσταντίνου και
όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Θα υπάρξουν και άλλα, στο
βαθµό που το εργατικό λαϊκό κίνηµα δεν κάνει το αναγκαίο βήµα,
να ενισχύσει την ταξική του κατεύθυνση, να οργανώσει την πάλη
του παντού, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους τόπους
δουλειάς, στις γειτονιές, παλεύοντας οι εργαζόµενοι για τα δικαιώµατά τους, για να ανατρέψουν συνολικά την εφαρµοζόµενη
αντιλαϊκή πολιτική.
Πολλά ειπώθηκαν αναλυτικά για τον προϋπολογισµό από τους
οµιλητές του ΚΚΕ. Όλα τα µέτρα σας είναι αντεργατικά και αντιλαϊκά. Αυξάνονται συνεχώς οι ενισχύσεις προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους και περιορίζονται συνεχώς, καθηµερινά, τα
εισοδήµατα των λαϊκών στρωµάτων. Φυσικά, τα βάρη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης επιδιώκετε να τα πληρώσουν αποκλειστικά τα λαϊκά στρώµατα. Και όλο αυτό γίνεται και µε τη µείωση
µισθών και την κατάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Μίλησαν πολλοί Υπουργοί. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης είπε ότι
η ψήφιση του προϋπολογισµού είναι πράξη πατριωτική. Εδώ
έχουµε όχι στρέβλωση, αλλά διαστροφή των λέξεων. Κανένας
δεν απάντησε στο ερώτηµα που έθεσε ο σύντροφος Κατσώτης.
Μπορείτε να ζήσετε µε 566 ευρώ; Και το ερώτηµα επαναλαµβάνεται: Μπορείτε να ζήσετε τέσσερις µέρες µε 586 ευρώ ή 566
ευρώ, µε όσα θέλετε να παίρνουν οι εργαζόµενοι; Ο πατριωτισµός που εξαθλιώνει το λαό είναι ένα έγκληµα της αστικής
τάξης.
Ναι, όλα αυτά προωθούνται µε βάρβαρα κατασταλτικά µέτρα!
Γι’ αυτό, καλούµε σε αντίσταση, σε απειθαρχία, σε ανυπακοή!
Ειπώθηκαν ήδη πολλά, πάρα πολλά. Ας µιλήσουµε για την τοπική διοίκηση, γιατί και χθες το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών
παρουσίασε εδώ µε ρόδινα χρώµατα τον τοµέα των δήµων και
των περιφερειών. Όταν ψηφίστηκε ο «Καλλικράτης», όλοι σχεδόν
χειροκροτήσατε και σήµερα στηρίζετε όλοι σχεδόν τη λογική
του. Όλοι ήσασταν υπέρ της φορολογικής εξουσίας, υπέρ της
οικονοµικής αυτοδυναµίας, υπέρ των ΣΔΙΤ. Ήταν ο προποµπός
για όλα όσα συµβαίνουν σήµερα στην τοπική διοίκηση.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ήταν ριζικά αντίθετο µε
αυτήν την εξέλιξη και επιβεβαιωθήκαµε. Μέσω της τοπικής διοίκησης παραδίδονται στο µεγάλο κεφάλαιο κοινωνικές υπηρεσίες
και έργα, αναπτύσσεται φορολογική επιδροµή µε τοπικούς φόρους, τέλη και χαράτσια, προωθείται η ιδιωτικοποίηση έργων και
υποδοµών µέσω των ΣΔΙΤ.
Έχουµε, βέβαια, και νέες διαδικασίες, διακρατικές συνεργασίες για προσέλκυση επενδύσεων αλλά και επιχειρηµατικές συµπράξεις.
Κάνει βήµατα η ελληνογερµανική συνεργασία της τοπικής και
περιφερειακής διοίκησης -που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων διαχείριση απορριµµάτων, όλοι γνωρίζουµε ότι τα σκουπίδια έχουν
χρυσό- για τους υδάτινους πόρους, για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας -γιατί ο ήλιος της Ελλάδας είναι τριακόσιες σαράντα
δύο ηµέρες το χρόνο- για τα ενεργειακά αποθέµατα αλλά και για
την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισµό, τον πολιτισµό.
Δεν έχει µείνει τίποτα, κανένας τοµέας όπου το µεγάλο κεφάλαιο µπορεί να έχει σύντοµα και πολλά κέρδη δεν µένει έξω από
το ενδιαφέρον των επιχειρηµατικών οµίλων, ντόπιων και ξένων.
Αναφέρετε στην εισηγητική έκθεση ότι γίνονται τοµές µε δύο
θεσµικές αλλαγές. Η µία αφορά στην αντιµετώπιση των ταµειακών προβληµάτων που έχουν σχεδόν όλοι οι δήµοι και η δεύτερη µιλά για την καλύτερη παρακολούθηση και εκτέλεση του
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προϋπολογισµού. Μπήκε στην ορολογία των δήµων η έννοια της
εξυγίανσης, δηλαδή σαν να είναι οι δήµοι ανώνυµες εταιρείες.
Η πρώτη τοµή δίνει την κατεύθυνση, κάτω από προϋποθέσεις,
να προσφεύγουν στο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όµως αυτά
τα δάνεια των δήµων θα πληρωθούν, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα, από το λαό. Κι αυτό θα γίνει µε τη δεύτερη τοµή, που κάνει
λόγο για µερική απώλεια της διαχειριστικής αυτονοµίας των
δήµων, που συνεπάγεται περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις για µισθοδοσία και απολύτως µη ελαστικές δαπάνες
και ότι θα χρησιµοποιηθεί πρώτον γι’ αυτό όλο σχεδόν το µέρος
της ΣΑΤΑ, δεύτερον για υποχρεωτικές µετατάξεις προσωπικού
και τρίτον για αύξηση ιδίων πόρων.
Η σηµαντική µείωση των κονδυλίων για τους δήµους και τις
περιφέρειες, δηλαδή η στάση πληρωµών που κάνετε, θα έχει
δραµατικές επιπτώσεις στη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Με µια
κρατική χρηµατοδότηση 92 εκατοµµυρίων ευρώ που προϋπολογίζεται και για τις δεκατρείς περιφέρειες, αυτές δεν µπορούν να
καλύψουν καµµία ανάγκη, όταν τους µεταβιβάζετε επιπλέον δραστηριότητες και αρµοδιότητες. Με τις διατάξεις του µεσοπρόθεσµου όχι µόνο οδηγείτε σε αναστολή τη λειτουργία των
περιφερειακών συµβουλίων, αλλά οδηγείτε στην απόλυση µερικές χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους και στις περιφέρειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εδώ λοιπόν, στη σελίδα 43, έχουµε την κεντρική κατεύθυνση:
αύξηση των ιδίων εσόδων, νέοι φόροι, τοπικοί φόροι, νέα τέλη,
πρόστιµα. Κι αυτά µπαίνουν παντού. Γι’ αυτό οι βρεφονηπιακοί
σταθµοί συρρικνώνονται, γι’ αυτό τα παιδιά λιποθυµούν από ασιτία στα σχολειά, γι’ αυτό οι άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια,
γι’ αυτό εξαθλιώνετε πλατιά το λαό, γι’ αυτό θα απολύσετε είκοσι
χιλιάδες εργαζόµενους στο δηµόσιο: για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
τη σκέψη σας, κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Τα κονδύλια δεν λείπουν από τα ταµεία δήµων και περιφερειών. Λείπουν από έργα, υπηρεσίες και δραστηριότητες.
Έγιναν πολλές αναφορές από πολλούς οµιλητές για την Αργεντινή. Μερικοί θριαµβολογούν. Άλλοι λένε πράγµατα ασαφή.
Ας δούµε και τη µακρινή Αργεντινή. Το µοντέλο που εφαρµόζεται
στην Ελλάδα οδηγεί στη φτώχεια το λαό, για να σωθούν τα µονοπώλια. Όµως και το µοντέλο της Αργεντινής, µε το οποίο ερωτοτροπεί και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, επιβεβαιώνει ότι οι
υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης συνοδεύονται από υψηλό πληθωρισµό, από ακρίβεια, από φτώχεια και εξαθλίωση του λαού, για να
κερδίζουν οι λίγοι, οι κεφαλαιοκράτες. Ο λαός, συνεπώς, δεν
πρέπει να επιλέξει ούτε τη Σκύλλα αλλά ούτε και τη Χάρυβδη.
Και όπως έλεγε κάποιος βαθύς γνώστης της κατάστασης, «αυτό
που κάνει σήµερα η συγκυβέρνηση, όπως έκαναν κι οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
να αρπάζετε το ψωµί από το τραπέζι του εργάτη, του φτωχού,
αλλά να αφήνετε το χαβιάρι στην τραπεζαρία των καπιταλιστών».
Ειπώθηκε ότι όλα είναι υπό αίρεση, παρά την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου. Η βάρβαρη κατάσταση που διαµορφώνεται µε τα
αντιλαϊκά, αντεργατικά µέτρα δεν έχει προοπτική και τη λύση θα
τη δώσει η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόµενοι, βάζοντας πλώρη
µε τον αγώνα, µε την πάλη τους για µια άλλη εξουσία, µια εργατική λαϊκή εξουσία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργία
Μπατσαρά.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι η
τελευταία ηµέρα συζήτησης του προϋπολογισµού. Τις ηµέρες
που προηγήθηκαν αναπτύχθηκε ένας γόνιµος διάλογος µέσα
από ένα έντονο και εκρηκτικό, πολλές φορές, ύφος. Δοκιµάστηκαν το µέτρο και η ποιότητα του πολιτικού λόγου, µέσα από λαϊ-
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κίστικες κορόνες και εθνικιστικές κραυγές, ακόµα και µέσα από
ύβρεις και εκβιασµούς, χωρίς την κατάθεση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου εξόδου από την κρίση. Και δεν αναφέροµαι, βέβαια, στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, το οποίο είχε
και έχει σταθερότητα στην πολιτική του, αλλά σ’ εσάς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Χρυσής Αυγής και των Ανεξάρτητων
Ελλήνων.
Τα µεσάνυχτα, κύριοι συνάδελφοι, θα κληθούµε όλοι να πάρουµε µια µεγάλη και ιστορική απόφαση, τη δεύτερη µέσα σε
µία εβδοµάδα. Η πρώτη ήταν για τα µέτρα. Από τις αποφάσεις
µας αυτές κρίνεται το µέλλον της χώρας, το µέλλον των παιδιών
µας. Προσδιορίζεται ο προσανατολισµός, η κατεύθυνση της πορείας της χώρας για τα χρόνια που έπονται.
Για µας, τη Νέα Δηµοκρατία, η κατεύθυνση είναι µία και σταθερή: Ευρώπη και ευρώ. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή και η
ισχυρή πολιτική βούληση της τρικοµµατικής Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά. Το διακύβευµα για µας είναι η παραµονή της
χώρας εντός της Ευρωζώνης, όχι όµως ως επαίτη αλλά ως αξιόπιστου και ισότιµου µέλους και εταίρου, η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, η οποία άρχισε -δειλά µεν αλλά σταθερά- να
διαφαίνεται στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια σκηνή ως κατάκτηση της τρικοµµατικής Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερψήφιση των µέτρων αποτελεί ένα µεγάλο, αποφασιστικό και αισιόδοξο βήµα προς την
ανάκαµψη. Στέλνει ένα µήνυµα προς την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα
τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις της. Καιρός είναι να τηρήσουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι µας τις δικές τους υποχρεώσεις
προς την Ελλάδα. Αποµακρύνει τον κίνδυνο επιστροφής στη
δραχµή και ισχυροποιεί την παραµονή µας στην Ευρωζώνη και
στο ευρώ.
Ουδείς, βέβαια, από µας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που
έδωσε θετική ψήφο είναι ευτυχής για τα µέτρα ούτε έδωσε την
ψήφο του ασµένως και ελαφρά τη καρδία. Ψήφισε όµως εν πλήρει συνειδήσει, αναλαµβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του,
ανταποκρινόµενος στην κρισιµότητα των στιγµών και γνωρίζοντας ότι η ψήφιση των µέτρων αποτελούσε και αποτελεί προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης και την πολιτική σταθερότητα. Και δεν αναφέροµαι, βέβαια, στις διαρθρωτικές αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις -στις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις όφειλαν να είχαν προβεί χρόνια πριν- ούτε στα µέτρα εξοµάλυνσης
των στρεβλώσεων και εξυγίανσης των χρόνιων παθογενειών του
συστήµατος. Αναφέροµαι στα σκληρά και επώδυνα µέτρα, στις
περικοπές των µισθών και των συντάξεων, σ’ αυτά που ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός της χώρας χαρακτήρισε ως «άδικα» ενώπιον του
ελληνικού Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Δεσµεύθηκε ότι
θα είναι τα τελευταία κι ότι θα υπάρξει αποκατάσταση των αδικιών, µόλις το επιτρέψει η οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός τον οποίο
συζητάµε είναι ιδιαίτερης βαρύτητας και σηµασίας. Βασικός άξονας της στρατηγικής της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης, όπως
αυτός περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2013, είναι η σύζευξη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της επανεκκίνησης της πραγµατικής οικονοµίας, ώστε η
χώρα να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο των ελλειµµάτων και της
ύφεσης. Οι επιµέρους στόχοι, δε, είναι η δηµοσιονοµική εξυγίανση και σταθερότητα, η δοµική ανασυγκρότηση και η λειτουργική
αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας, µε την εξάντληση όλων των
περιθωρίων δικαιοσύνης -προϋποθέσεις αναγκαίες για τη σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας και τη λήψη µέτρων αποκατάστασης των αδικιών και ανακούφισης των οικονοµικά ασθενέστερων.
Η προσπάθεια που επιχειρείται, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι επίπονη και πρωτόγνωρη. Τελείται µέσα σ’ ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και
µεγάλης αβεβαιότητας. Είναι, όµως, µια αναγκαία εθνική προσπάθεια, στηριγµένη στη σταθερή βούληση του Πρωθυπουργού
και της Κυβέρνησης να εκπληρώσει η χώρα τις υποχρεώσεις της
και να αξιοποιήσει τα δικά της αποτελέσµατα αλλά και τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί ου µενετοί! Δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσουµε µε πολιτικές και πρακτικές αδράνειας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και να φορτώνουµε τα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεν
είναι δυνατόν να πορευθούµε µε πολιτικές της προ κρίσης εποχής, ούτε είναι δυνατόν να καταναλώνουµε περισσότερα απ’ όσα
παράγουµε. Το πάρτι τελείωσε! Τις τελευταίες δεκαετίες οι καταναλωτικές µας συνήθειες ξεπερνούσαν αυτές των ευρωπαϊκών
λαών και όχι µόνο. Όσοι κυβέρνησαν τη χώρα από το 1974 κι εντεύθεν, άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο, αγνοούσαν ή δεν
ήθελαν να εφαρµόσουν τη βασική αρχή της οικονοµίας, την
οποία δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν θεωρητικά διατύπωσε ο
Έλλην ιστορικός Ξενοφών στο έργο του «Οικονοµικός».
Εκεί λέει το εξής: «Το γαρ τας µεν δαπάνας χωρείν εντελείς
εκ των οίκων, τα δε έργα µη τελείσθαι λυσιτελούντως προς την
δαπάνην, ταύτα ουκέτι δει θαυµάζειν, εάν αντί της περιουσίας
ένδειαν παρέχηται». Δηλαδή, όταν οι δαπάνες δεν αντιστοιχούν
σε έργα που θα φέρουν εισοδήµατα που θα υπερκαλύψουν τις
δαπάνες, και όχι µόνο, τότε δεν πρέπει να απορεί κανείς αν το
αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι όχι η δηµιουργία πλεονάσµατος, αλλά η ένδεια. Ξοδεύει κανείς περισσότερα από τα εισοδήµατά του; Συνέπεια είναι ο δανεισµός και η χρεοκοπία και
συνολικά η καταστροφή του οίκου ή της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι νέα Βουλευτής και αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µένα, µα και πολύ µεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπώ το λαό της Ηµαθίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Χθες είδε το φως της δηµοσιότητας στον Τύπο και τα blogs
της Ηµαθίας µια είδηση σχετικά µε την κατάργηση του ιστορικού
Β’ Σώµατος Στρατού, το οποίο πριν από λίγες µέρες γιόρτασε τα
εκατό του χρόνια. Η είδηση αυτή ανησύχησε το λαό της Ηµαθίας
και τις αρχές.
Είµαι υποχρεωµένη την ανησυχία αυτή, όπως και την προσωπική µου ανησυχία, να την καταθέσω στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας ο οποίος απουσιάζει δυστυχώς αυτή τη στιγµή -και να τον
καλέσω να αναλάβει προσωπικά την κατάσταση και να δώσει πολιτική λύση στο ζήτηµα.
Δεν έχω χρόνο, µάλλον. Μια φράση ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2013 περιέχει σκληρά µέτρα, ενσωµατώνει όµως αναπτυξιακές πρωτοβουλίες άρρηκτα συνδεδεµένες µε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, οι οποίες θα συµβάλουν στην ανάταξη της οικονοµίας και στην επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Σας καλώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να στηρίξουµε τη µεγάλη και δύσκολη προσπάθεια
που επιχειρείται από την Κυβέρνηση για ένα καλύτερο αύριο για
όλους µας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, ελληνικέ λαέ, ήρθε η σειρά µου να τοποθετηθώ επί του προϋπολογισµού, που είναι αλληλένδετος µε τα αντισυνταγµατικά µέτρα που πέρασαν µε ισχνή πλειοψηφία το
βράδυ της Τετάρτης.
Η τραγική εικόνα που παρουσίασε η παράταξη της συγκυβέρνησης -που µε οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση για να καταφέρει να κρατήσει όρθιο το
ετοιµόρροπο οικοδόµηµά της- ήταν σε πλήρη αντιδιαστολή µε
µια εικόνα ελπίδας ενός συγκλονιστικού πλήθους, που είχε διάθεση να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Ήταν ένα ελπιδοφόρο µήνυµα για µια τσακισµένη από τις πολιτικές σας κοινωνία.
Ήταν επίσης συγκλονιστική η αγωνία του κόσµου για το τι συµβαίνει εδώ µέσα. Εµείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το ζήσαµε εκεί
έξω. Εσείς, όµως, δεν ακούτε τίποτα, παρά µόνο τις ντόπιες και
ευρωπαϊκές ελίτ.
Φέρατε νέα µέτρα και έναν προϋπολογισµό µε τον οποίο µάς
δηλώνετε πως δεν πρόκειται να µείνει τίποτα όρθιο και µάλιστα
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τον υποστηρίζετε, λέγοντας πως είναι ο µόνος ειλικρινής εδώ και
χρόνια. Τόσο ξεδιάντροπα δηλώνετε πως σε προηγούµενα χρόνια κοροϊδεύατε το λαό και πλουτίζατε σε βάρος του, εσείς και
τα αφεντικά σας.
Το νεοφιλελεύθερο δόγµα που υπηρετείτε θέλει να συνεχίσει
να διαλύει και να φτωχοποιεί την κοινωνία. Το χρέος, το οποίο
αποτέλεσε άλλοθι για να διαλυθεί το κοινωνικό κράτος και να
δοθεί βορά η δηµόσια περιουσία στους εκλεκτούς σας αυξάνεται
ανεξέλεγκτα χάρη στα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
προκαλούν ύφεση, την οποία έχετε υπολογίσει στο 4,5%, ενώ το
ΔΝΤ στο 6% και η CITIBANK έως και 10%.
Η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα. Έχει ξεπεράσει το 25%, το
οποίο –βέβαια- είναι πλασµατικό, καθώς η ηµιαπασχόληση και η
µαύρη εργασία τείνουν να γίνουν καθεστώς. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη γενιά µου είναι τραγικά. Ξεπερνούν το 50%.
Συνεχίζετε να υποχρηµατοδοτείτε τους ΟΤΑ, µε σκοπό να περιορίσετε τη λειτουργία τους και να τους µετατρέψετε σε απλά
κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αναθέτοντας όλες τις υπόλοιπες
λειτουργίες -όπως υδροδότηση, αποκοµιδή απορριµµάτων- σε
κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, οι οποίοι στέκονται στο πλάι σας
δεκαετίες τώρα. Στη δυτική Μακεδονία έχει ξεκινήσει αυτό το
project.
Το µεγαλύτερο ψέµα σας, όµως, είναι πως θα καταφέρετε να
επιτύχετε ανάπτυξη, γιατί το µόνο που έχετε αναφέρει ως αναπτυξιακό έργο, κύριε Υπουργέ, είναι η χρηµατοδότηση των αυτοκινητοδρόµων, τους οποίους έχετε χαρίσει σε ιδιώτες,
φορτώνοντας τα δάνεια που είχατε λάβει για την κατασκευή τους
στις πλάτες του λαού. Και όλα αυτά έγιναν για ένα οδικό δίκτυο
από το οποίο σε λίγο θα εξυπηρετούνται ελάχιστοι -λόγω των
υπέρογκων χρεώσεων στα διόδια- και θα σκοτώνονται οι υπόλοιποι στους επαρχιακούς και αγροτικούς δρόµους, των οποίων η
ιδέα για συντήρηση αποτελεί σύντοµο ανέκδοτο.
Η εµµονή σας για την περικοπή των δηµοσίων δαπανών αποκαλύπτει πλήρως την αναντιστοιχία των λόγων και των πράξεών
σας περί της ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα. Διότι δεν µπορεί κάτι τέτοιο να γίνει χωρίς την απαραίτητη υποδοµή σε αρδευτικά δίκτυα, φράγµατα και παρεµβάσεις ήπιας µορφής, τη
χρηµατοδότηση µικρών ευέλικτων συνεταιρισµών, παίρνοντας
παραδείγµατα πρότυπων συνεταιρισµών που ήδη υπάρχουν,
µέσα από ένα πλάνο το οποίο θα βάζει φρένο στις συµπεριφορές
προηγούµενων ετών και θα λειτουργεί ανάλογα µε τη δυναµική,
το µικροκλίµα κάθε περιοχής, µέσω διευθύνσεων γεωργίας, τις
οποίες υποβαθµίζετε συνειδητά και συνεχώς.
Αυτό θα γίνει µε κεφάλαια από τράπεζα ειδικού σκοπού, η
οποία θα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουµε
να δηµιουργήσουµε µια Ευρώπη ισότιµων µελών, καθώς είναι
πλέον επιτακτική ανάγκη για τους λαούς της που αντιµετωπίζουν
τη σταδιακή εξαθλίωση και δεν θα αργήσει η στιγµή που θα δώσουν την ευκαιρία σε ριζοσπαστικές αριστερές κυβερνήσεις να
µπουν µπροστά σε αυτήν την προσπάθεια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαγνώσει και έχει επισηµάνει πως τεράστιες
επενδύσεις δεν πρόκειται να γίνουν στη χώρα µας -δεν έγιναν
τόσα χρόνια εξάλλου- και ό,τι ονοµάστηκε ως τέτοια αφορούσε
ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, την οποία είχαν πληρώσει µε
πολύ κόπο και ιδρώτα οι παππούδες και οι γονείς µας.
Το µέλλον της χώρας βρίσκεται στη µικρή επιχείρηση, στο συνεταιρισµό, όπου ο εργαζόµενος έχει την ικανοποίηση της δηµιουργίας. Και αυτό που πρέπει να εµφυσήσουµε στους νέους
ανθρώπους, που έχουν ιδέες και όρεξη, είναι να σταµατήσουν
να ιδιωτεύουν και να νιώσουν τη χαρά, αλλά και τις δυσκολίες,
της συλλογικής εργασίας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα δηµιουργήσουµε τους όρους και
το νοµοθετικό πλαίσιο, για να µπορούν να διαχειρίζονται και να
επαναλειτουργούν οι εργαζόµενοι εργοστάσια και βιοτεχνίες που
έχουν κλείσει -έχοντας πρώτα «φεσώσει» τους ίδιους αλλά και
το δηµόσιο- προσπαθώντας να αποδείξουµε στην πράξη πως
«χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη, µπορείς χωρίς αφεντικά».
Ειλικρινά δεν ξέρω αν έχετε πάρει το µήνυµα των τελευταίων
εκλογών και αυτό διότι συνεχώς οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης ποντάρουν στη νεολαία, τον παραγωγικό κόσµο, τον κόσµο
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της εργασίας και του ζητούν να προσπαθήσει µαζί τους. Αν δεν
το γνωρίζετε, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών επέλεξε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα εκβιαστικά σας διλήµµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν αργεί η ώρα που ο προϋπολογισµός δεν θα είναι έτοιµο ανακοινωθέν της κυβέρνησης για
τους υπηκόους της, αλλά θα είναι το αποτέλεσµα της δηµοκρατικής συµµετοχής της κοινωνίας. Θα είναι προϋπολογισµός για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και όχι του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, η κοινωνία σήµερα έχει
ανάγκη διαφορετικά πράγµατα από αυτά που προωθείτε. Είστε
τουλάχιστον αναντίστοιχοι µε τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες των πολλών, γι’ αυτό θα ηττηθείτε. Οι µέρες της αφθονίας
σας είναι µετρηµένες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Καράµπελας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τις προηγούµενες ηµέρες έγινε πολύς λόγος για τις αποζηµιώσεις και τα προνόµια των Βουλευτών. Δυστυχώς, η απαξίωση
του λειτουργήµατος του Βουλευτή θυσιάζεται στο βωµό των εντυπώσεων. Δεν ήταν µισθολογικά -όπως πιστεύω και της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων είµαστε εδώ µέσα- τα κίνητρά µου
στην προσπάθεια που κατέβαλα για να εκλεγώ µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου και µάλιστα στην πιο κρίσιµη στιγµή της νεότερης ιστορίας της χώρας.
Κατά την άποψή µου ούτε και για τους πολίτες θα πρέπει να
είναι πρωτεύον το ποια είναι η αποζηµίωση που λαµβάνουν οι
Βουλευτές, αλλά θα πρέπει να τους απασχολεί ποιους επιλέγουν
να στείλουν στο Κοινοβούλιο, ποιους επιλέγουν να τους υπηρετήσουν.
Το πρώτο πράγµα που επιβάλλεται να ενδιαφέρει έναν πολίτη
είναι αν ο εκπρόσωπός του εκτελεί καλά τα καθήκοντά του. Κατ’
αντιστοιχία και οι Αρχηγοί των κοµµάτων αυτό χρειάζεται να
έχουν ως πρώτο µέληµα: να προσφέρουν στο λαό τις καλύτερες
δυνατές επιλογές.
Επίσης πιστεύω ότι ήρθε η στιγµή να επανεξετάσουµε τον
αριθµό των Βουλευτών. Το Σύνταγµα ορίζει ότι οι Βουλευτές δεν
µπορεί να είναι λιγότεροι από διακόσιοι και περισσότεροι από
τριακόσιοι. Καιρός, λοιπόν, να κινηθούµε προς το κατώτερο όριο.
Ακόµη και διακόσιοι Βουλευτές µπορούν να φέρουν µια χαρά εις
πέρας το κοινοβουλευτικό έργο και να εκπροσωπούν επάξια τα
δέκα εκατοµµύρια Έλληνες. Με όλα αυτά θέλω να πω πως δεν
αρκεί µόνο η ποσότητα. Η ποιότητα και το ποιόν του αιρετού
είναι αυτά που πρέπει να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πραγµατικότητα που βιώνουµε
είναι αµείλικτη και σκληρή και οφείλουµε όλοι εδώ µέσα να τη
γνωρίζουµε. Μάλλον, όλοι τη γνωρίζουµε, αλλά κάποιοι ακόµα
και τώρα -αυτές τις κρίσιµες ώρες- προτιµούν να αναλώνονται
σε µικροπολιτικά παιχνίδια προσπαθώντας να οικοδοµήσουν το
πολιτικό τους µέλλον, πατώντας στον πόνο των Ελλήνων.
Την ώρα που έχουµε καθήκον να είµαστε σοβαροί και υπεύθυνοι και να ενηµερώσουµε όλους τους πολίτες για το πώς έχει η
κατάσταση, κάποιοι συνεχίζουν να παριστάνουν τους ανήξερους,
συνεχίζουν και παίζουν θέατρο. Ο πολιτικός τους λόγος συνοψίζεται σε δύο λέξεις: άκρατος λαϊκισµός. Ποντάρουν στην αποτυχία της Κυβέρνησης και κατ’ επέκταση όλης της χώρας, γιατί δεν
είναι ικανοί να διαχειριστούν την παρούσα κατάσταση. Παραµένουν προσκολληµένοι σε µια παρωχηµένη και αποτυχηµένη πολιτική περασµένων δεκαετιών, σε µια πολιτική που µας οδήγησε
εδώ που φθάσαµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από λίγες µέρες το ελληνικό
Κοινοβούλιο κλήθηκε να αποφανθεί για τη σωτηρία της χώρας.
Το δίληµµα που τέθηκε ήταν µεγάλο και ψηφίσαµε να µην τεθεί
η χώρα µας σε διεθνή αποµόνωση, µε όρους Βουλγαρίας και Αλβανίας, µε επισφαλή σύνορα, επισφαλές νόµισµα και µη διασφαλισµένη επιβίωση πολιτών.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι η αντοχή και ανοχή της κοινωνίας
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έχουν εξαντληθεί. Είµαι και εγώ µέρος της. Δεν βρέθηκα εδώ
από παρθενογένεση, ούτε παρέλαβα κάποια πολιτική κληρονοµιά, σε αντίθεση µε πολλούς εδώ µέσα, που, αφού πολιτεύθηκαν
όλα τα προηγούµενα χρόνια µε δανεικά από τις επόµενες γενεές,
σήµερα φόρεσαν τα ρούχα του επαναστάτη, τα ρούχα του απελευθερωτή και, αφού µοίρασαν, σπατάλησαν το δηµόσιο χρήµα
ή -στην τελική- δεν έκαναν αυτό που το Σύνταγµα ορίζει και επιβάλλει στους Βουλευτές, δηλαδή να ασκούν κοινοβουλευτικό
έλεγχο, σήµερα επέλεξαν τον εύκολο ρόλο του πρόσκαιρου λαϊκού ήρωα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός στήριξε και
στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική. Όµως οι παθογένειες της ελληνικής πραγµατικότητας πρέπει και επιβάλλεται επιτέλους να
λυθούν. Τέρµα πια η συντεχνιακή λογική. Τέλος οι συντεχνίες
των βολεµένων. Όλοι πλέον θα αξιολογούνται και θα κρίνονται
µε αξιοκρατικά κριτήρια.
Εµείς τολµάµε. Η Κυβέρνηση Σαµαρά τολµά. Το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τάραξε
επιτέλους τα νερά αυτών των λογικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τριάντα χρόνια τώρα η παντελής έλλειψη αξιολόγησης
αυτών που εκπαιδεύουν τα παιδιά µας. Το Υπουργείο Παιδείας,
µε απόφαση του Υπουργού, προωθεί προεδρικό διάταγµα για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών -διαδικασία που εφαρµόζεται
στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- όχι για να
κάνουµε κυνήγι µαγισσών, αλλά για να προωθούνται οι καλοί και
να µένουν στάσιµοι οι µέτριοι.
Επίσης, θα πρέπει άµεσα να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο
που διέπει το συνδικαλισµό. Ο συνδικαλισµός για τους συνδικαλιστές τελείωσε. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
τις συνέπειες των πράξεών τους. Δεν είναι δυνατόν να ζούµε
ξανά και ξανά φαινόµενα όπως αυτά της προηγούµενης εβδοµάδας που οι απεργοί –εντός εισαγωγικών- «πήραν» τα µέσα µαζικής µεταφοράς στο σπίτι τους, τιµωρώντας ουσιαστικά όσους
δεν διαθέτουν εναλλακτικές µορφές µετακίνησης, συµπολίτες
µας που πηγαίνουν για µεροκάµατο ή όπως το καλοκαίρι που
έκλεισαν την Ακρόπολη οι υπάλληλοί της επειδή ίδρωσαν από
τον καύσωνα...
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Εντάξει, λίγος σεβασµός πρέπει να υπάρχει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Απεργία ήταν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: ...ή όπως η µόνιµη απειλή κατεβάσµατος του διακόπτη της ΔΕΗ!
Όλοι θέλουµε και ονειρευόµαστε τη δηµιουργία ενός καινούργιου κράτους, αλλά πάνω απ’ όλα είµαστε υποχρεωµένοι να το
πράξουµε. Έχουµε µία ευκαιρία την τελευταία και γι’ αυτό είµαστε καταδικασµένοι να πετύχουµε και θα πετύχουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πιο εύκολο για εµένα –και για
πολλούς από εδώ µέσα- θα ήταν να είχα καταψηφίσει τα µέτρα.
Θα είχα γίνει βραχυπρόθεσµα αρεστός σε πολλούς. Όµως έτσι
θα είχα υπονοµεύσει το µέλλον της πατρίδας µου. Αύριο και µετά
την υπερψήφιση του προϋπολογισµού πρέπει να ξηµερώσει µια
νέα εποχή για τη χώρα, να σταµατήσει η γκρίνια, η µεµψιµοιρία
και η φαγωµάρα, να είµαστε όλοι προσηλωµένοι στον έναν και
µοναδικό στόχο: την ανάπτυξη.
Γι’ αυτό το λόγο ψήφισα τα τελευταία µέτρα και θα κάνω το
ίδιο και στον προϋπολογισµό, δίνοντας µε τις ψήφους µου το δικαίωµα στην Κυβέρνηση να υλοποιήσει όλα όσα µάς έχει υποσχεθεί. Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να υλοποιήσετε όλα όσα
µάς έχετε υποσχεθεί!
Κλείνοντας, θα απευθυνθώ σε αυτούς που µας κατηγορούν
και µας λένε προδότες. Είναι εκείνοι που οι κραυγές από τις σειρήνες της Αντιπολίτευσης ηχούν µελωδικά στα αυτιά τους. Έχω
να τους πω ότι Ελλάδα δεν σηµαίνει κακοµοιριά, διχασµός, ψευτιά και κουτοπονηριά. Ελλάδα σηµαίνει περηφάνια, αξιοπρέπεια,
αξιοσύνη, τόλµη και όραµα για το µέλλον. Σε λίγα χρόνια όντας
η χώρα απαλλαγµένη από ανάγκες δανεισµού, µεταρρυθµισµένη, µοντέρνα, ευρωπαϊκή, µε πρωτογενή πλεονάσµατα και σε
τροχιά ανόδου να θυµούνται ότι στις 7 Νοεµβρίου 2012 κάποιοι
την κράτησαν όρθια!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµανατίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όλες αυτές τις ηµέρες που συζητιέται στη Βουλή το µεσοπρόθεσµο και ο προϋπολογισµός χρησιµοποιήθηκαν και εφευρέθηκαν πολλές νέες λέξεις προσπαθώντας εναγωνίως να κρύψουν
την αλήθεια. Μάταια όµως;
Με αφορµή τον τελευταίο οµιλητή, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι οι εργαζόµενοι το µόνο τελικό όπλο που έχουν είναι
η απεργία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το δικαίωµα της απεργίας -που είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο- δεν θα µπορέσετε να το καταργήσετε ποτέ, γιατί είναι το
µοναδικό όπλο που έχουν οι εργαζόµενοι απέναντι σε αυτούς
που κόβουν τα δικαιώµατά τους και τους παίρνουν τη ζωή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα συγκυβέρνηση δεν
έχει την πολιτική νοµιµοποίηση να προχωρήσει στα µέτρα αυτά
όπως τα ψήφισε και δεν εννοώ τη νοµιµοποίηση µε βάση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή. Εκλεγήκατε στηριζόµενοι
στην παραπλάνηση, στην εξαπάτηση του λαού και στον εκφοβισµό του. Εκλεγήκατε υποσχόµενοι: την επαναδιαπραγµάτευση
και την επιµήκυνση.
Η επαναδιαπραγµάτευση τελείωσε τον Ιούνιο, όταν ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς ανέλαβε την ιδιοκτησία του µνηµονίου. Την
επιµήκυνση, όταν τη λέγατε, εννοούσατε –και αφήνατε τον
κόσµο να καταλάβει- ότι τα µέτρα θα πάνε σε βάθος τετραετίας
και ότι θα είναι πιο «ελαφρά». Με αυτά που φέρνετε –και µε το
µεσοπρόθεσµο και µε τον προϋπολογισµό- το 70% των µέτρων
παίρνονται µέσα στο 2013. Εξαπατήσατε έτσι για την επιµήκυνση
τον ελληνικό λαό.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, αυτό που κάνετε µε τον προϋπολογισµό –και που γίνεται επί χρόνια- θα µπορούσε να το κάνει
και ένα παιδί του δηµοτικού. Για παράδειγµα, ποιο είναι το εύκολο; Έχω έξοδα-δαπάνες και έσοδα. Ποιοι είναι αυτοί από τους
οποίους αµέσως µπορώ να κόψω; Δηµόσιοι υπάλληλοι, εργαζόµενοι, µισθοί, συντάξεις. Πηγαίνετε επί τρία χρόνια συνέχεια και
κατακρεουργείτε τους µισθούς και τις συντάξεις. Έχετε σκεφτεί
ότι υπάρχει άλλος δρόµος; Ότι σε αυτήν τη χώρα υπάρχει πλούτος, κεφάλαιο, το οποίο πρέπει και µπορεί να φορολογηθεί;
Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας καταστρέφετε τον κόσµο
της εργασίας, µειώνοντας κατά 6% το κόστος εργασίας ανά τρίµηνο το οποίο όµως δεν πηγαίνει για την ανταγωνιστικότητα. Πηγαίνει για να µειωθούν οι ζηµιές του κεφαλαίου. Για παράδειγµα,
πόσο κινδυνεύει η ένταξή µας στο ευρώ αν φορολογήσετε τις
offshore εταιρείες; Υπάρχουν δέκα µε δεκατρείς χιλιάδες offshore εταιρείες, οι οποίες την τελευταία πενταετία είχαν τζίρο
500 δισεκατοµµύρια, χωρίς να φορολογηθούν ούτε 1 ευρώ! Πώς
είναι δυνατόν να κόβετε 30 ευρώ από συντάξεις του ΟΓΑ, από
νεφροπαθείς, πολυτεκνικά επιδόµατα και να µην κάνετε το αυτονόητο ως Υπουργείο, δηλαδή να ελέγξετε αν αυτοί που είναι
στη λίστα Λαγκάρντ –δεν είπαµε ότι είναι παράνοµοι, να ελέγξετε!- όντως έχουν βγάλει νόµιµα τα χρήµατά τους έξω;
Πώς είναι δυνατόν να µην έχετε σκεφτεί τα αποτελέσµατα
αυτής της πολιτικής, σύµφωνα µε την οποία την τελευταία δεκαετία, όταν ανέβαινε το ΑΕΠ, εσείς κατεβάζατε τους φορολογικούς συντελεστές στο κεφάλαιο; Από πού περιµένετε να
εισπράξετε χρήµατα; Πάλι από το κόψιµο των µισθών και των
συντάξεων!
Πόσο είναι η φοροδιαφυγή; Πόσο είναι η εισφοροδιαφυγή;
Μια κυβέρνηση είναι για να δίνει λύσεις. Είναι η εύκολη λύση να
πεις «κόβω µισθούς και συντάξεις». Η δύσκολη λύση -και εκεί
που κρίνεται µια κυβέρνηση- είναι να βλέπει και να έχει σχέδιο
και να προσπαθεί να πάρει και από τον πλούτο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το καράβι το οδηγείτε στα βράχια της
χρεοκοπίας και δυστυχώς τον ελληνικό λαό τον έχετε στα αµπάρια µέσα, χωρίς καµµία ελπίδα σωτηρίας. Όµως σχετικά µε την
ευρωπαϊκή οικογένεια που θέλετε: σε µια οικογένεια όλα τα µέλη
είναι ισότιµα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ούτε η παραδουλεύτρα
ούτε αυτός που θα του δώσεις ένα κοµµάτι για να ζήσει.
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Πώς θέλετε να φέρετε την ανάπτυξη; Ξεπουλάτε, στην κυριολεξία, όλα τα εργαλεία ανάπτυξης. Είναι λαϊκισµός και κρατισµός
να θέλουµε να είναι υπό δηµόσιο έλεγχο και στο δηµόσιο το
νερό, η ενέργεια, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια; Με τι εργαλεία θα
πάτε να κάνετε την ανάπτυξη; Τίποτα δεν θα έχετε στα χέρια
σας. Άρα, δεν είναι αυτός ο σκοπός σας.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην παιδεία. Η παιδεία θυσιάζεται σαν άλλη Ιφιγένεια στα κοινά σας σχέδια µε την τρόικα. Μιλήσατε και µιλάτε για εθνικό σχέδιο για την παιδεία. Ένα εθνικό
σχέδιο για την παιδεία προϋποθέτει διάλογο, ένα διάλογο τον
οποίο δεν κάνετε ποτέ.
Στην παιδεία -και επειδή βλέπω εδώ και συναδέλφους οι οποίοι
διετέλεσαν στο Υπουργείο Παιδείας- υπήρξε πάντα λογιστική αντιµετώπιση. Λέτε, δηλαδή, στον προϋπολογισµό ότι θα εξοικονοµήσουµε 50 εκατοµµύρια από τις συγχωνεύσεις. Όταν ήρθε στην
Επιτροπή Παιδείας ο κ. Αρβανιτόπουλος, είπε ότι µε το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» -που είναι όραµα, αλλά θα καταλήξει να γίνει εφιάλτης- θα δούµε τις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, και τότε µόνο θα γίνουν συγχωνεύσεις των
πανεπιστηµίων και το ίδιο σχεδιάζεται και για τις σχολικές µονάδες.
Μα, όταν βάζεις στόχο ότι θα εξοικονοµήσεις 50 εκατοµµύρια,
αυτό σηµαίνει ότι ως Υπουργείο Παιδείας θα κάνεις τα αδύνατα
δυνατά και όχι µε ακαδηµαϊκά κριτήρια να εξοικονοµήσεις αυτά,
να κόψεις δαπάνες, να κλείσεις σχολικές µονάδες, να κλείσεις
πανεπιστήµια και όχι µε ακαδηµαϊκά κριτήρια τονίζω, αλλά µε οικονοµίστικα και λογιστικά κριτήρια.
Πού είναι η κοινωνική ευαισθησία όταν στον προϋπολογισµό
για το Υπουργείο Παιδείας δεν φαίνεται πουθενά και ούτε ένα
ευρώ πηγαίνει στις τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες παιδιά
που, µε στοιχεία της UNICEF, βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας. Πού είναι η κοινωνική ευαισθησία, όταν σε µια βδοµάδα τα σχολεία στη Φλώρινα και στη Βόρεια Ελλάδα θα κλείσουν, γιατί δεν έχουν πάρει τα χρήµατα να τα δώσουν για το
πετρέλαιο; Πού είναι η κοινωνική ευαισθησία, όταν σας λέµε το
απλό: Δώστε πίσω το φόρο από ΦΠΑ του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα σχολεία, στις σχολικές επιτροπές;
Και βέβαια, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός είναι µόνο λέξεις
για το Υπουργείο αφού ουσιαστικά οι πιστώσεις είναι µηδαµινές.
Απ’ ό,τι πιστεύω, το Υπουργείο θα πάψει να τις έχει αυτές τις λέξεις.
Μας έκανε µεγάλη εντύπωση η σπουδή σας µέσα στο µεσοπρόθεσµο, να «περάσετε» το κεφάλαιο Θ’ για την παιδεία. Ξαναµοιράσατε τα χαρτιά και από τα µικρά φροντιστήρια, ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια δώσατε τη µερίδα του λέοντος στα µεγάλα. Γιατί
έπρεπε, δηλαδή, να είναι προαπαιτούµενο όλο το κεφάλαιο Θ’
για την παιδεία, έτσι ώστε η χώρα µας να πάρει τη δόση; Κινδυνεύει το ευρώ και απ’ αυτό; Θέλω να πω ότι εξυπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η καταστροφή της κοινωνίας στο
όνοµα της εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων δεν είναι
µονόδροµος. Ο λαός µας, µε τη µεγαλειώδη παρουσία του στις
συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, απαιτεί την
ανατροπή αυτής της πολιτικής και την εφαρµογή µιας προοδευτικής λύσης εξόδου από την κρίση, σε όφελος της κοινωνίας και
της χώρας. Εκπροσωπούµε το νέο, εκπροσωπούµε αυτό που θα
αλλάξει τη χώρα, εκπροσωπούµε αυτό που θα φέρει την ανάπτυξη και τη σωτηρία της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε και για τη συνέπεια του χρόνου.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κουτσούµπας Ανδρέας
έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Δεν εκπροσωπείτε το νέο, κύριε
συνάδελφε. Εκπροσωπείτε το παλιό. Όταν µας γυρίζετε πίσω
στα παλιά, ότι θα φέρετε αγχόνες και λαϊκά δικαστήρια και στρατιωτικά δικαστήρια, όπως η Χρυσή Αυγή µε την οποία ταυτίζεστε,
εκεί µας γυρίζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µπαίνω στον πειρασµό να επανέλθω σ’ αυτό το ζήτηµα,
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διότι αισθάνθηκα άσχηµα, όταν µε πήρε τηλέφωνο ο γιος µου
χθες το βράδυ και µου είπε: «Είσαι κλέφτης; Είσαι απατεώνας;
Θα σε κρεµάσουν;».
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι; Κοιτάξτε µε στα µάτια εσείς που γελάτε. Με βλέπετε για τέτοιον;
Διότι, εσείς, κύριε συνάδελφε, που είπατε προηγουµένως ότι
σε όλες αυτές τις κυβερνήσεις οι µέρες είναι µετρηµένες, πρέπει
να ξέρετε ότι στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες ο λαός αποφασίζει τίνος οι µέρες είναι µετρηµένες. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν
έχουµε κανένα αφεντικό. Κυβερνήσαµε τον τόπο και κυβέρνησαν
και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε ό,τι είχαν να δώσουν
στον τόπο, γιατί τους εξέλεξε ο ελληνικός λαός.
Είµαστε µάρτυρες τα τελευταία εικοσιτετράωρα µιας συµπεριφοράς στο όνοµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, µιας επιβαλλόµενης κοινοβουλευτικής τροµοκρατίας. Και το ποτήρι δεν
ξεχείλισε χθες. Το ποτήρι είχε ξεχειλίσει από προχθές, όταν ο
Αρχηγός της Αντιπολίτευσης εδώ µέσα, πριν την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου, είπε ότι «δεν θα σας αφήσουµε να γίνετε εκατόν
πενήντα ένας». Τι εννοούσε άραγε; Θα µας έκοβε τη Βουλή, να
µην έρθουµε να ψηφίσουµε; Δεν θα άφηνε άλλους να έρθουν να
ψηφίσουν;
Είναι υπόλογος απέναντι στον ελληνικό λαό. Απειλές, εκφοβισµοί, «θα χυθεί αίµα» ακούσαµε στην επιτροπή, «απατεώνες»,
«χωρίς ευαισθησία», «κοινωνικά ανάλγητοι», «θα περάσετε δικαστήριο».
Σας µοιάζουµε για τέτοιους; Σας προκαλώ να µε κοιτάξετε στα
µάτια. Μεγάλωσα µέσα σε ένα κονάκι, η µάνα µου ήταν εργάτρια
και ο πατέρας µου κτηνοτρόφος. Κοιτάξτε µε. Δεν ανέχοµαι να
βλέπουν τα παιδιά µου τέτοιες συµπεριφορές από την πλευρά
σας. Πάλεψα στη ζωή µου και θέλω, επειδή έχετε µάθει µόνο να
συνταγµατολογείτε, να ρωτήσετε και κανένα ποινικολόγο αν
αυτές οι ακραίες συµπεριφορές σας συνιστούν ποινικά αξιόλογες πράξεις. Εγώ θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής και
όσους ήταν πάνω στην Έδρα τα Πρακτικά όλων των προηγούµενων οµιλητών να πάνε στην Επιτροπή Διαφάνειας και Δεοντολογίας, να δούµε αν έχουν διαπραχθεί αυτές οι ποινικά
αξιόλογες πράξεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον συνάδελφο να εκφραστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχετε φανεί κατώτεροι των περιστάσεων. Προσωπικά δεν σας
φοβάµαι, αλλά, αν πάθει κάτι η οικογένειά µου, σας θεωρώ
ηθικά, πολιτικά και νοµικά υπεύθυνους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας καλώ, σας ζητώ, σας παρακαλώ να αλλάξετε κοινοβουλευτική συµπεριφορά. Μη σπέρνετε ανέµους, γιατί θα θερίσετε
θύελλες. Μην επενδύετε στον διχασµό. Σας το ζητώ για το καλό
της Ελλάδας. Μου κάνετε την τιµή να είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής Σωφρονιστικού και συνεργάζοµαι άψογα µε όλα τα µέλη,
µε καλά παιδιά και από την Αριστερά και από το ΚΚΕ και από τη
Δηµοκρατική Αριστερά. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτό το τριήµερο-τετραήµερο τι ήταν αυτή η συµπεριφορά εδώ µέσα.
Αυτά για να τα έχετε υπ’όψιν, να ξέρετε ότι είµαστε εδώ µια
συµπαγής οµάδα. Στο όνοµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
θα την προστατεύσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του προϋπολογισµού έχω
την άποψη -που θεωρώ ότι αποτελεί κοινή διαπίστωση- ότι πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αντιδράσουµε, να διορθώσουµε, να
αλλάξουµε τις παθογένειες του πολιτικού µας συστήµατος, που
όλοι διαπιστώναµε ότι αποτελούν τροχοπέδη στην ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας. Όµως, είτε δεν τολµούσαµε είτε δεν κάναµε τα αναγκαία άλµατα προς τα εµπρός για τη ριζική αλλαγή.
Μέναµε στις διαπιστώσεις και την ώρα των αποφάσεων µέναµε
αγκυλωµένοι στις κοµµατικές, πολιτικές ιδεοληψίες, φοβούµενοι
τις αντιδράσεις.
Και ενώ συµφωνούµε όλοι στη λήψη αναγκαίων µέτρων, αλλαγών των δοµών της πολιτείας, διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, όταν όλοι πολιτικολογούµε για αυτά, όταν έρχεται η
δύσκολη ώρα των αναγκαίων επιβεβληµένων παρεµβάσεων και
αποφάσεων, τότε είµαστε απόντες ή συνταγµατολογούµε.
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Όταν, όµως, ειλικρινά επιθυµείς να αλλάξεις αυτό που κατηγορείς, που θεωρείς υπεύθυνο για τη σηµερινή κατάσταση, πρέπει να είσαι αποφασισµένος να λάβεις και τις δύσκολες
αποφάσεις, πέρα από οποιοδήποτε πολιτικό ή κοµµατικό κόστος.
Αυτήν την ευκαιρία και δυνατότητα µας δίνει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού, για
να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιοι είναι αποφασισµένοι να
προχωρήσουν, να δώσουν όραµα και προοπτική στη χώρα, να
υλοποιήσουν ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την πορεία της, που
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτήν τη στιγµή, γιατί αποτελεί περιεχόµενο και είναι απόφαση µιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συµµαχίας.
Σήµερα σηµατοδοτείται η εθνική προσπάθεια µέσα από ένα
δύσκολο δυσµενές διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, σ’ ένα κλίµα
µεγάλης αβεβαιότητας, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις, να υλοποιηθεί ο νέος στρατηγικός σχεδιασµός, που, πέρα από τα επιβεβληµένα µέτρα, χωρίς άλλη εναλλακτική λύση, περιέχει τις
αναγκαίες αλλαγές της αναδιάρθρωσης του κράτους, της εξάλειψης της σπατάλης, του εξορθολογισµού των δαπανών, της
αξιοποίησης της περιουσίας και του πλούτου της χώρας προς
όφελος της κάθε τοπικής ή κεντρικής οικονοµίας.
Ως προς τις µεταρρυθµίσεις -που όλοι συµφωνούµε στην αναγκαιότητα λήψης αυτών- ο προβληµατισµός µου και αυτό ζητώ
από την Κυβέρνηση, είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, για να
έχουµε άµεσα αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ τις ανησυχίες και τους
προβληµατισµούς και έχετε δίκιο, αλλά θα σας θυµίσω αυτό που
είχε πει ο ιδρυτής της παράταξης Κωνσταντίνος Καραµανλής:
«Η Κυβέρνηση κινείται πάντα στο χώρο του εφικτού, η Αντιπολίτευση του επιθυµητού». Και εµείς, από την πλευρά µας, θα θέλαµε να δώσουµε περισσότερα, αλλά κρίνουµε ότι αυτή την
αναγκαία στιγµή δεν υπάρχει δυνατότητα στο ελληνικό κράτος
να δώσει κάτι περισσότερο.
Η δική σας συλλογιστική, όλων των δυνάµεων που είναι αντιµνηµονιακές, της Αντιπολίτευσης, στηρίζεται σε ένα παράλογο
επιχείρηµα, τη θεωρία του εκβιασµού: Επειδή το κόστος από την
έξοδο της Ελλάδας θα είναι µεγάλο, άρα θα εκβιάσουµε τους
άλλους να µην βγούµε, γι’ αυτό λέµε κατάργηση µνηµονίου, καταγγελία, στάση πληρωµών. Νοµίζω ότι ή αυταπατόµαστε ή υποκρινόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι η ψήφιση
του προϋπολογισµού θα αποτελέσει ορόσηµο για την πορεία της
χώρας. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία. Ας δώσουµε θετική
ψήφο, για να µη χαθεί η ευκαιρία. Είναι προϋπόθεση, για να δοθεί
προοπτική και όραµα στη χώρα. Είναι µία εθνική προσπάθεια µε
άλλες πολιτικές δυνάµεις και αφήνοντας στην άκρη διαχωριστικές γραµµές, ιδεοληψίες του παρελθόντος, παλεύουµε για την
ανατροπή, αφήνοντας πίσω το παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούµπα.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση για
τον προϋπολογισµό του 2013 εξελίσσεται κάπως περίεργα. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στη χώρα µας,
πιστεύει ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν βγαίνει. Επίσης, νοµίζω ότι και η συντριπτική πλειοψηφία εντός της Αιθούσης ξέρει
πολύ καλά ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν βγαίνει.
Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πιστέψει κάποιος ότι εσείς της Συγκυβέρνησης –που µόνο θόρυβο κάνετε
πια µε τα λόγια σας, αφού έχετε αφαιρέσει κάθε νόηµα από τις
λέξεις και τις έχετε ευτελίσει- µπορείτε να αρθρώσετε ένα στοιχειώδες ορθολογικό σχέδιο εξόδου από την κρίση; Δόγµα σας
πια είναι ο ανορθολογισµός. Έχετε επιστρέψει εσείς και το σύστηµά σας στην εποχή των σπηλαίων, αλλά µε υπολογιστές µε
κενές οθόνες όπου παίζετε χρηµατοπιστωτικά παιχνίδια, τζογάροντας τις ζωές των ανθρώπων.
Τολµάτε εσείς να εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει εναλλακτική
πολιτική, εναλλακτική λύση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να την ακούσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …τη στιγµή που µόνη σας πολιτική είναι
το ψέµα, ο φόβος και ο εκβιασµός, που µόνη σας πολιτική είναι
να παρακαλάτε πια ως υποτελείς ιθαγενείς τους πολιτικούς σας
φίλους στην Ευρώπη να βγάλουν καµµία ανακοίνωση στήριξης,
που µόνη σας πολιτική είναι οι οριζόντιες περικοπές, οι απολύσεις, τα λουκέτα, το ξεπούληµα των παραγωγικών µονάδων –
όπως κάνατε µε τη «ΔΩΔΩΝΗ», για παράδειγµα και σχεδιάζετε
να το κάνετε παντού- που µόνη σας πολιτική είναι να βυθίζετε
τον κόσµο στην απόγνωση στην πιο δύσκολη στιγµή, τη στιγµή
της αρρώστιας και του πόνου που αδυνατεί να βρει λύση.
Άκουσα χθες τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Δεν κατάλαβα
για τι ακριβώς µιλούσε, για ποια πραγµατικότητα µιλούσε. Μου
έµοιαζε ως Υπουργός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μιλούσε πολύ περισσότερο για το πώς θα εκσυγχρονίσει –ένα θετικό πράγµα που θα έπρεπε να γίνει χρόνια πριν, εγώ δεν έχω
κανένα πρόβληµα να πω ότι είναι θετικό- αλλά είναι σαν να έχει
τεράστια απόσταση απ’ αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
Μόνη σας εναλλακτική λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι να µετατρέπετε το δικαίωµα στη µόρφωση σε προνόµιο των
πολύ λίγων πια, να διαλύετε και να ξεθεµελιώνετε το δηµόσιο
σχολείο και να µετατρέπετε το δηµόσιο πανεπιστήµιο σε ένα πανεπιστήµιο της ολιγαρχίας, όπως πολύ εύστοχα έγραψε σήµερα
ο Νίκος Παρασκευόπουλος, για να κάνετε µεγάλες µπίζνες µε τα
ιδιωτικά κολλέγια. Διότι είναι µεγάλη «µπίζνα» η εκπαίδευση. Το
έχει διδάξει αυτό το Ηνωµένο Βασίλειο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μακάρι να κάναµε µεγάλες µπίζνες!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μακάρι, ε; Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία!
Μόνη σας πολιτική είναι να ταΐζετε το ναζιστικό κατάλοιπο µαύρων εποχών, για να καθαρίσει τους φτωχούς και τους ανήµπορους, γιατί είναι διαφορετικοί, διότι έχουν άλλο χρώµα. «Τον
πεινασµένο που σ’ άρπαξε το τελευταίο ψωµί, ως εχθρό τον αντιµετωπίζεις. Μα, τον κλέφτη που δεν πείνασε ποτέ του δεν τολµάς να αρπάξεις από το λαρύγγι.», έλεγε προφητικά ο Μπρεχτ.
Ας τον θυµόµαστε όλες και όλοι.
Ακούστε, λοιπόν, την εναλλακτική µας πρόταση. Πρώτον, σταµατάµε την καταστροφή που φέρνουν τα µέτρα σας και σας ανατρέπουµε από τα στασίδια της φαύλης εξουσίας που έχετε
γαντζωθεί µέσα από το µόνο δηµοκρατικό δρόµο που υπάρχει,
τις εκλογές.
Δεύτερον, ακυρώνουµε τα µνηµόνια και στη θέση τους συγκροτούµε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας
και δίκαιης αναδιανοµής του πλούτου, στηρίζοντας τα βασικά
κοινωνικά αγαθά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Τρίτον, επαναδιαπραγµατευόµαστε ως ισότιµοι εταίροι τη δανειακή σύµβαση και το ζήτηµα του χρέους στην ευρωπαϊκή του
διάσταση, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συµµαχίες ιδιαίτερα
µε τον ευρωπαϊκό νότο, µε στόχο τη διαγραφή µεγάλου µέρους
του και την αποπληρωµή του µε ρήτρα ανάπτυξης.
Τέταρτον, ανοίγουµε το δρόµο για ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο όλων των τοµέων στη Δηµόσια Διοίκηση, στην ανάπτυξη,
στην οικονοµία, στην παιδεία και την υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, παντού, µε λαϊκή συµµετοχή και κινητοποίηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αν θέλετε, προστατέψτε µε
από το θόρυβο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Η Ελλάδα που ονειρευόµαστε και θέλουµε µαζί µε όλο το λαό να χτίσουµε, δεν θα έχει καµµία σχέση
µε τα δικά σας κατασκευάσµατα. Αυτή η πορεία είναι πορεία
αγώνων, ρήξης, συλλογικής προσπάθειας, λαϊκής ανάτασης.
Είναι δύσκολος δρόµος, αλλά είναι δρόµος ελπίδας.
Επαναλαµβάνετε στερεότυπα, λες και αυτό τάχα µας στριµώχνει, την ερώτηση «πού θα βρείτε τα λεφτά». Σας λέµε ότι το πρόβληµα είναι πια εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά και πώς θα τα
χρησιµοποιήσετε βεβαίως. Το πρόβληµα είναι ότι δεν σας περνά
καν από το µυαλό ότι υπάρχει άλλη λύση εκτός από το µονόδροµο της καταστροφής που πιστά υπηρετείτε.
Θα σας βάλω ένα κουίζ, κύριε Υπουργέ. Αν ρωτήσετε ένα νέο
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άνθρωπο, µία νέα γυναίκα ή ένα νέο άντρα, «τι δουλειά κάνει», τι
νοµίζετε ότι θα σας απαντήσει; Σκεφτείτε το. Το πιθανότερο είναι
ότι θα σας απαντήσει «ψάχνω για δουλειά ή ετοιµάζοµαι να φύγω
στο εξωτερικό».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άραγε, εσείς είστε µάγοι που βρήκατε τα λεφτά για µισθούς
και συντάξεις από τον Ιούνιο, ενώ τα διαθέσιµα –σύµφωνα µε
όσα λέγατε εσείς- έπρεπε να είχαν τελειώσει εδώ και µήνες; Τι
έχετε, µυστικά κονδύλια που τα βγάζετε σιγά-σιγά ή µήπως
εσείς, όταν είχατε λεφτά την περίοδο της ισχυρής Ελλάδας και
µετά, οικοδοµήσατε µία άλλη Ελλάδα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνουµε καλή
διαχείριση, κύριε συνάδελφε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποιοι ζούσαν µε δανεικά; Ποιοι ήταν οι
τεµπέληδες; Μήπως οικοδοµήσατε κανένα δίκαιο φορολογικό
σύστηµα; Μήπως ανοίξατε προοπτικές για τους νέους ανθρώπους; Μήπως στηρίξατε καµµία παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας; Νοµίζετε ότι µπορείτε να πείσετε κανέναν ότι θα το κάνετε τώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζετε ότι δηµιουργείται στη χώρα πολιτική σταθερότητα;
Έχετε την αίσθηση ότι εσείς, που είστε το συνώνυµο της αστάθειας, δηµιουργείτε πολιτική σταθερότητα στη χώρα; Τολµάτε
να λέτε στο λαό «µαζί τα φάγαµε», όταν το φαγοπότι έχει πάει
σύννεφο και κανείς δεν τιµωρείται, εκτός από τα ραµολιµέντα
του δικού σας συστήµατος που τα χρησιµοποιείτε ως πρόσχηµα;
Και τώρα που οι δανειστές κάνουν τους δύσκολους µε τη δόση
µε πρόσχηµα την Ελλάδα –παίζοντας γενικότερα παιχνίδια βεβαίως- µήπως δεν θέλουν οι ίδιοι να πάρουν τα χρωστούµενα ή
αφού δώσατε το χέρι της χώρας, χωρίς να έχετε κανένα δικαίωµα, κάποιοι επιδιώκουν να φάνε ολόκληρο το σώµα, φυσικά
µε ντόπιους συνεργούς;
Αφήστε τα προσχήµατα, λοιπόν, που χρησιµοποιείτε. Αφήστε
τα δήθεν ερωτήµατα, για τα οποία µε ενδιαφέρον τώρα τάχα ψάχνετε για απάντηση, γιατί το πρόβληµα είστε εσείς και οι πολιτικές σας, επειδή προσπαθείτε να συσκοτίσετε το ανεξίτηλο ταξικό
πρόσηµο του προϋπολογισµού σας που είναι πρόσηµο πλουτοκρατικό υπέρ των ισχυρών και των συµφερόντων τους, υπέρ των
εθνικών εργολάβων και καναλαρχών που πιστά υπηρετείτε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό της βαρβαρότητας µε όλη µας τη δύναµη.
Θα σας διαβάσω ακόµα ένα ποίηµα του Μπρεχτ, από το «Εγκώµιο στη διαλεκτική», το οποίο λέει «Όποιος ακόµα ζει, δεν λέει:
Ποτέ! Το σίγουρο δεν είναι σίγουρο. Όπως ακριβώς είναι, έτσι
δεν µένει. Όταν πουν ό,τι είχαν οι κυρίαρχοι να πούνε, θα µιλήσουν οι κυριαρχούµενοι. Ποιος τολµά να πει: Ποτέ; Ποιος φταίει
σαν η καταπίεση παραµένει; Εµείς. Ποιος θα φταίει σαν η καταπίεση συντριβεί; Εµείς πάλι.»
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο για λίγο ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριοι συνάδελφοι, αποφεύγω τις πολλές και τις συνεχείς παρεµβάσεις. Γι’ αυτό έχω συλλέξει µια σειρά από παρατηρήσεις τις οποίες θα ήθελα να καταθέσω. Επίσης, θα ήθελα να
καταθέσω στα Πρακτικά τους σχετικούς δείκτες.
Πρώτα απ’ όλα άκουσα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
λέει ότι εµείς εκτιµούµε πως η ύφεση είναι 4,5% και ότι οι εταίροι
εκτιµούν ότι η ύφεση θα είναι υψηλότερη το 2013. Ψευδές. Εµείς
εκτιµούµε ότι η ύφεση θα είναι 4,2% και όλες οι εκτιµήσεις των
εταίρων µιλούν για χαµηλότερη ύφεση.
Εµείς εκτιµούµε ότι το 2012 η ύφεση θα είναι 6,5% και οι εταίροι εκτιµούν ότι θα είναι 6%. Εµείς είµαστε πολύ πιο συντηρητικοί στις εκτιµήσεις και µάλιστα στο µεσοπρόθεσµο έχουµε βάλει
και µια σειρά κινδύνων για την υλοποίηση αυτών των στόχων.
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Άκουσα για ταµειακά διαθέσιµα. Η απάντηση είναι απλή. Γίνεται ορθολογική διαχείριση των όποιων διαθεσίµων έχουµε, γίνεται ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισµού και µπορούµε
και αντλούµε επιπλέον κεφάλαια από έντοκα γραµµάτια.
Άκουσα υπερβολές για το ύψος και την εξέλιξη του χρέους.
Μάλιστα, άκουσα συναδέλφους να λένε και χθες και σήµερα ότι
το χρέος αυξάνει ανεξέλεγκτα. Εξηγούµαι. Για όσο χρονικό διάστηµα έχουµε δηµοσιονοµικό έλλειµµα, είναι προφανές ότι το
δηµόσιο χρέος θα αυξάνει, τουλάχιστον µε βάση το έλλειµµα του
χρόνου αναφοράς. Αυτό είναι το προφανές. Όταν, µάλιστα, βαθαίνει η ύφεση, όπως συµβαίνει τα τελευταία χρόνια, τότε ο δείκτης του δηµοσίου χρέους, ως προς το ΑΕΠ, αυξάνει ανάλογα,
ειδικά όταν διευρύνεται η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου δανεισµού και του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ή της
όποιας οικονοµίας. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνεκτιµηθεί στις προτάσεις για τη βιωσιµότητα του χρέους.
Με βάση, όµως, το µεσοπρόθεσµο που έχετε στην κατοχή σας
και εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του χρέους που έγινε πρόσφατα, αλλά και της µείωσης των ελλειµµάτων, η µεταβολή του
χρέους την περίοδο 2013-2016 είναι κατά µέσο όρο 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, πολύ χαµηλότερο απ’ ό,τι αυξάνονταν το χρέος
τα προηγούµενα χρόνια. Να το πω διαφορετικά; Την περίοδο
2013-2016 το χρέος θα αυξηθεί κατά 23 δισεκατοµµύρια ευρώ,
όσο ήταν περίπου η αύξηση σε ένα χρόνο µέχρι τότε. Και σε ό,τι
αφορά το κόστος εξυπηρέτησης, οι τόκοι από 16,3 δισεκατοµµύρια το 2011 αναµένεται να µειωθούν στο 8,9 δισεκατοµµύρια
το 2013, περίπου στο µισό.
Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, η ορθή προσέγγιση της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης να θέσει ως κοµβικό στόχο τη δηµιουργία
πρωτογενών πλεονασµάτων από του χρόνου, έτσι ώστε η χώρα
να πορεύεται µε βαθµιαία µειούµενες δανειακές ανάγκες.
Συνεπώς θα πρέπει να πετύχουµε τουλάχιστον πρωτογενή
πλεονάσµατα, να επιτύχουµε την ανακοπή της ύφεσης και την
επαναφορά της οικονοµίας σε τροχιά ανάπτυξης, να προχωρήσει
το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δηµοσίου. Όπως προκύπτει και από το περιεχόµενο
του προϋπολογισµού, κινούµαστε εντατικά, µεθοδικά και δυναµικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το σχετικό πίνακα µε τη ροή του χρέους θα τον καταθέσω στη
συνέχεια στα Πρακτικά.
Όσον αφορά τώρα τις κοινωνικές µεταβιβάσεις, οι κοινωνικές
µεταβιβάσεις σε είδος δεν είναι συγκρίσιµο µέγεθος για όλες τις
ευρωπαϊκές οικονοµίες, καθώς µεγάλο µέρος τους δεν προστίθεται, αλλά αφαιρείται από τις λοιπές κοινωνικές µεταβιβάσεις.
Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις εκτός αυτών σε είδος, αποτελούν το
βασικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, καθώς αφορούν
άµεση απόδοση χρηµατικών ποσών σε δικαιούχους µε άµεση
ωφέλεια γι’ αυτούς. Στην κατηγορία αυτή, η Ελλάδα βρίσκεται
τα τελευταία χρόνια σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο από τις άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαφορά διευρύνεται.
Όµως, δυστυχώς, η µείωση που επιτυγχάνεται στη χώρα µας
στο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας –και
µίλησε ο κ. Πανούσης γι’ αυτό- δεν είναι σε καµµία περίπτωση
αντίστοιχη των µεγάλων ποσών που δαπανώνται στη χώρα για
το σκοπό αυτό και σε κάθε περίπτωση υπολείπεται της αντίστοιχης µείωσης των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ποσοστό φτώχειας µειώνεται κατά
περίπου τρεις ποσοστιαίες µονάδες στην Ελλάδα, έναντι εννέα
ποσοστιαίων µονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η αποτελεσµατικότητα των σχετικών δαπανών στην Ελλάδα βρίσκεται
στο 1/3 της αντίστοιχης αποτελεσµατικότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για
τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των κοινωνικών δαπανών, χωρίς να επηρεαστεί το βασικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Και αυτό πράττει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Θα καταθέσω τους αντίστοιχους πίνακες στα Πρακτικά.
Τέλος, υπάρχουν µηδενιστικές και ισοπεδωτικές αξιολογήσεις
του έργου και των αποτελεσµάτων της Κυβέρνησης εθνικής ευ-
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θύνης από διάφορες πτέρυγες της Αντιπολίτευσης. Μόλις πριν
από λίγο άκουσα ότι ο προϋπολογισµός δεν βγαίνει. Εξηγούµαι.
Υπάρχουν ήδη ορισµένα θετικά δείγµατα γραφής της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης που δίνουν µια εικόνα ανατροπής της αίσθησης αδιεξόδου που είχε δηµιουργηθεί και τα οποία επιτρέπουν εφ’ εξής τη διαµόρφωση θετικών προσδοκιών για την ελληνική οικονοµία.
Πρώτα απ’ όλα, είναι ικανοποιητική η εκτέλεση του προϋπολογισµού. Χθες αναφέρθηκα εκτενώς σ’ αυτή. Υπάρχουν τα σχετικά διαγράµµατα τα οποία επιβεβαιώνουν την επίτευξη των
στόχων µε όλο και καλύτερο ρυθµό, σε σχέση µε την περσινή
χρονιά. Μιλάµε για το έλλειµµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και στα έσοδα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και στα έσοδα είναι πάνω κατά 1,4 φέτος από πέρυσι.
Έδωσα τα σχετικά στοιχεία χθες στην Ολοµέλεια.
Δεύτερον, έχουµε την επίτευξη από το 2012, εξαιτίας προσαρµογής που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, κυκλικά διορθωµένου πρωτογενούς πλεονάσµατος, δηλαδή, αν βγάλουµε έξω
την επίδραση της ύφεσης. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκτιµά
0,9 και 4,2 εκτιµά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την προχθεσινή της
έκθεση.
Επίσης, έχουµε τη µείωση της απόδοσης των ελληνικών κρατικών οµολόγων. Όποιος παρακολουθεί τον Τύπο, θα το διαπιστώσει.
Ακόµα, έχουµε τη µείωση των επιτοκίων στις εκδόσεις εντόκων
γραµµατίων. Θέλω να σας πω ότι η πλέον πρόσφατη εξαµηνιαία
έκδοση έγινε µε επιτόκιο 4,41%, που είναι το χαµηλότερο επιτόκιο έκδοσης από τότε που µπήκαµε σε µηχανισµό στήριξης.
Επιπλέον, έχουµε την αποκλιµάκωση του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009, παρά πράγµατι τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στις αγορές.
Έχουµε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών –και ακούω πολλούς να µιλούν γι’ αυτό- βελτιώθηκε. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Τον Αύγουστο είχαµε πλεόνασµα. Το οκτάµηνο είχαµε έλλειµµα 4,6 δισεκατοµµύρια, έναντι 13,7 δισεκατοµµύρια το αντίστοιχο περσινό
οκτάµηνο.
Τέλος, έχουµε την ενδυνάµωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα και όχι µε δικές µας
εκτιµήσεις -και µίλησε ο κ. Χατζηδάκης χθες γι’ αυτό- η κατάταξη
της ελληνικής οικονοµίας βελτιώθηκε κατά είκοσι δύο θέσεις σε
σχέση µε πέρυσι. Συνεπώς το στοίχηµα µέρα µε την ηµέρα κερδίζεται όχι µε επικοινωνιακούς τακτικισµούς αλλά µε ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και µεθοδικότητα.
Όλοι οι πίνακες είναι στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω
κάτι επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Επειδή είµαστε στην τελευταία κρίσιµη
µέρα και θέλουµε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, θα θέλαµε να σας υποβάλουµε το αίτηµα, ώστε να το
εξετάσετε και µε τους άλλους Αντιπροέδρους, να µη µιλήσουµε
όσο το δυνατόν, όλοι οι Υπουργοί και όσοι µιλήσουν, να µιλήσουν
όσο το δυνατόν λιγότερο, εξαιρουµένων βεβαίως των Υπουργών
Οικονοµικών, διότι θα πρέπει να µας απαντήσουν. Χθες εκ των
πραγµάτων –και έχουν κάθε δικαίωµα- ο µισός τους λόγος αφορούσε την ιδεολογική αντιπαράθεση της Αίθουσας. Όλο αυτό θα
έχει ως αποτέλεσµα να µείνουν δεκάδες συνάδελφοι όλων των
πτερύγων έξω από τη δυνατότητα να τοποθετηθούν. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να δείτε αυτό το θέµα ως Προεδρείο εγκαίρως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα το δούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, δεν πρόκειται να κάνω άλλη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Σταϊκούρα, και να κάνετε άλλη παρέµβαση, είστε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και µπορείτε να τοποθετείστε. Όµως, παρ’ όλα
αυτά, θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους να τηρούν το
χρόνο, γιατί έτσι δίνουν τη δυνατότητα και σε άλλους συναδέλφους να µιλήσουν.
Πάντως, θα συζητήσουµε την επισήµανση που έκανε ο κύριος
συνάδελφος. Ίσως να µειωθεί ο χρόνος σε όλους. Όµως, θα πρέπει να τηρούµε τους χρόνους µας όσο γίνεται.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος
Τσουµάνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2013
που συζητάµε σήµερα είναι ασφαλώς ο πιο κρίσιµος της νεότερης ιστορίας της χώρας µας. Είναι ένας προϋπολογισµός πολύ
διαφορετικός από αυτούς των προηγούµενων ετών, ένας προϋπολογισµός που έχει σχεδιαστεί και έρχεται να ψηφιστεί και να
υλοποιηθεί κάτω από πολύ συγκεκριµένες οικονοµικές συνθήκες
και δεδοµένα.
Το 2013 αποτελεί ένα έτος κρίσιµο, µια κοµβική χρονιά για τη
χώρα µας, στην οποία θα κριθεί κατά πόσο η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραµµή της Ευρώπης.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αντιληφθούµε όλοι µας πως αυτός ο
προϋπολογισµός απαιτεί κατά κύριο λόγο µια µείζονα πολιτική
απόφαση που θα σηµάνει µια νέα εποχή για τη χώρα µας.
Την τελευταία τριετία έχουµε γίνει όλοι µας µάρτυρες ενός διεθνούς διασυρµού της πατρίδας µας. Η Ελλάδα αντιµετωπίζεται
ως ο µεγάλος ασθενής ή ως ο επαίτης της Ευρώπης. Δεν φταίει
µόνο η οικονοµική κρίση που µας οδήγησε σ’ αυτήν την κατάσταση, αλλά φταίει κυρίως το γεγονός ότι η κρίση αυτή µας
βρήκε απροετοίµαστους και υπερχρεωµένους ως χώρα. Φταίµε
και εµείς, γιατί από την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
εντεύθεν, δεν δώσαµε τη δέουσα προσοχή στα διαρθρωτικά
προβλήµατα αυτής της χώρας.
Οι πολιτικές που ακολουθήσαµε τα τελευταία χρόνια είχαν ως
αποτέλεσµα να ενταθεί η δηµοσιονοµική κρίση, αλλά και να δηµιουργηθεί ένα λάθος παραγωγικό µοντέλο που στηρίχθηκε στην
ιδιωτική, αλλά και στη δηµόσια κατανάλωση και στην αναδιανοµή
του πλούτου µέσω του φορολογικού συστήµατος, αντί να προάγει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Δηµιουργήσαµε ουσιαστικά µία κλειστή εσωστρεφή οικονοµία
µε έντονο το στοιχείο του ιδιωτικού, αλλά και του δηµόσιου καταναλωτισµού, µία οικονοµία που βασίστηκε σε µη ανταγωνιστικές υπηρεσίες, µία οικονοµία η οποία δεν µπορούσε να διαχειριστεί τα χαµηλά επιτόκια, το άφθονο τραπεζικό χρήµα, αλλά και
το υπέρογκο δηµόσιο χρέος. Δηµιουργήσαµε µία οικονοµία στην
οποία ήταν διάχυτη η αντίληψη της συνδικαλιστικής κηδεµόνευσης του ιδιωτικού, αλλά κατά βάση και του δηµόσιου τοµέα, των
όποιων πρωτοβουλιών αναπτύχθηκαν στο παρελθόν, κηδεµόνευσης που ανέπτυσσε την αντίληψη ότι το ταµείο του Πατισάχ είναι
θάλασσα και όποιος δεν τρώει από αυτό είναι χοίρος. Όχι γιατί
ο συνδικαλισµός είναι a priori εξοβελιτέος, αλλά εξαιτίας των αντιλήψεων ότι ο συνδικαλισµός είναι βραχίονας κυβερνητισµού,
µε αποτέλεσµα να είναι δυσδιάκριτα τα όρια της κοµµατικής καθυπόταξης.
Παρατηρώντας κάποιος όσα ζήσαµε τις τελευταίες ηµέρες, θα
έβγαζε αβίαστα το συµπέρασµα ότι είµαστε θεατές, αλλά και
ταυτόχρονα πρωταγωνιστές ενός ιδιότυπου θεάτρου του παραλόγου. Μία Κυβέρνηση που βασίζεται στην αίσθηση της συνευθύνης για την προοπτική της χώρας και µια Αντιπολίτευση, η
οποία ζει και βρίσκεται σε άλλη εποχή, σε άλλη χώρα και σε άλλη
ιστορική περίοδο.
Ποιος, κύριοι συνάδελφοι, δεν αγωνιά για το µέλλον αυτής της
χώρας; Ποιος δεν αφουγκράζεται τον παλµό και την αγωνία όλων
των Ελλήνων; Ποιος δεν βλέπει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα
που καλύπτουν τµήµατα της κοινωνίας µας; Αβίαστα θα πω, όλοι.
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Από το σηµείο, όµως, αυτό µέχρι το σηµείο της πλήρους άρνησης, της πλήρους απόρριψης των όποιων επιλογών προωθούνται, προκειµένου να αποφευχθεί οριστικά ο κίνδυνος να
θεωρηθούν µάταιες όλες οι προσπάθειες του ελληνικού λαού,
υπάρχει τεράστια απόσταση. Από τη µια είναι η Κυβέρνηση, µε
µια έξαρση ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον τόπο για να
έχει προοπτική και µέλλον και από την άλλη µια Αντιπολίτευση
που δεν καταθέτει καµµιά συγκεκριµένη πρόταση για την πρακτική που πρέπει να ακολουθήσουµε, παρά µε φωνασκίες, ύβρεις
και απειλές υπόσχεται ακόµα και τώρα τα πάντα στους πάντες,
σαν να µην γνωρίζει το δυσχερές ούτε το µέγεθος των προβληµάτων.
Εδώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθεται το δίληµµα
που έθεσε ο ποιητής κι εγώ παραφράζω: «εκείθε µε τους ζωντανούς, εδώθε µε το Χάρο». Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
απόφαση είναι ειληµµένη γιατί αυτή είναι η απαίτηση των πολιτών που µας έστειλαν εδώ για τη λήψη µέτρων και για θέσπιση
διαδικασιών, να µπορούµε και τα εµπόδια να διαβούµε για να
πούµε «εκείθε µε τους ζωντανούς», εκεί που είναι η θέση της Ελλάδας, µέσα στα ευρωπαϊκά δρώµενα ως ισότιµος εταίρος και
όχι παρίας σε µια γωνιά και επαίτης.
Και να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το
άλµα αυτό θα γίνει. «Τραγικοί, µοιραίοι και άβουλοι αντάµα» όσοι
ενώ θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια, για λόγους τακτικισµού αρνήθηκαν να κοιτάξουν την
αλήθεια κατά πρόσωπο φοβούµενοι ότι δεν είχαν να απαντήσουν
τίποτα στην αλήθεια. Και δεν έχουν να απαντήσουν τίποτα ούτε
και εδώ τώρα, πέρα από την άρνηση για την άρνηση και τις αντιπολιτευτικές κορώνες για την Αντιπολίτευση.
Αλλά ας δούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποια από τα
στοιχεία του προϋπολογισµού του 2013. Ο προϋπολογισµός που
συζητούµε αποτυπώνει µία δηµοσιονοµική και µία οικονοµική γενικότερα στρατηγική σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από
αυτή που περιέγραψα προηγουµένως, µία στρατηγική για τη σωτηρία της πατρίδας και για την ανάκαµψη της οικονοµίας, µία
στρατηγική που προσπαθεί να θεραπεύσει τα σφάλµατα του παρελθόντος. Διότι εµείς αναγνωρίζουµε τα σφάλµατα που κάναµε
στο παρελθόν και προσπαθούµε να τα διορθώσουµε.
Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής εκ των πραγµάτων
αναδεικνύονται η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, η ισχυρή
ανάκαµψη των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων και η επιτάχυνση της οικονοµικής εξωστρέφειας, της εξαγωγής αγαθών
και υπηρεσιών. Μόνο έτσι θα διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και
µόνο έτσι θα καταφέρουµε να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες τις
οποίες υφιστάµεθα.
Ο προϋπολογισµός του έτους 2013 είναι ένας ρεαλιστικός
προϋπολογισµός, ένας προϋπολογισµός που µε την υλοποίηση
µιας σειράς διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µέσα από αναπτυξιακές δράσεις, παράλληλα βέβαια µε την οικονοµική εξυγίανση,
θα ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας µας, µε στόχο να επιτευχθεί η λεγόµενη επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας. Με αυτόν το σκοπό συντάχθηκε αυτός ο προϋπολογισµός, να οδηγήσει στην οικονοµική
εξυγίανση και σταθερότητα, στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας και εν κατακλείδι στην ανάπτυξη, προβλέποντας σαν έλλειµµα της γενικής Κυβέρνησης το 5,5% του ΑΕΠ,
µια ύφεση στο 4,5% και µία ανεργία στο 22,8%.
Κανένας δεν ισχυρίζεται από τους κυβερνητικούς εταίρους,
ούτε βεβαίως από τη Νέα Δηµοκρατία, ότι υπάρχει το µαγικό
ραβδί µεταβολής των πάντων. Γνωρίζουµε ότι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά στις διαπραγµατεύσεις µε τους Ευρωπαίους εταίρους από θέση ισχύος πλέον µπορούµε να διαπραγµατευθούµε.
Και τούτο γιατί και στις διαρθρωτικές µεταβολές αποδείξαµε ότι
τα καταφέρνουµε, αλλά και τις εγγενείς αδυναµίες ενός ιδιότυπου κρατισµού που είχαµε αναπτύξει µπορούµε να υπερβούµε.
Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στα θετικά της Κυβέρνησης αυτής
υπό τον Αντώνη Σαµαρά, αλλά και στο λαό που όχι αγόγγυστα
αναγνωρίζει και αποδέχεται τις προηγούµενες στρατηγικές επιλογές.
Μία µόνο επιλογή υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
υπερψηφιστεί ο προϋπολογισµός του 2013. Καλούµαστε όλοι
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έστω και την ύστατη στιγµή να συµβάλλουµε στην προσπάθεια
αυτή που στην ουσία είναι προσπάθεια του ελληνικού λαού.
Όποιοι στενά προσαρµοσµένοι σε ιδεολογικές αγκυλώσεις και
ευκαιριακές ανόδους ποσοστών απέχουν από την προσπάθεια
αυτή, θα παραµείνουν εσαεί τεµπέληδες µιας εύφορης κοιλάδας
που δεν υπήρξε ποτέ κοιτάζοντας τα τρένα της ανάπτυξης να
περνούν χωρίς οι ίδιοι να γίνουν επιβάτες τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας επισκέπτες στο
πλαίσιο προγράµµατος που απευθύνεται κάθε Κυριακή σε µεµονωµένους επισκέπτες στη Βουλή.
Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Ντόλιος Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν µπορεί
κάποιος πλέον να προσθέσει κάτι ιδιαίτερο σ’ αυτήν τη συζήτηση, η οποία είναι συνέχεια των προηγουµένων ηµερών για το
πακέτο των µέτρων που ψηφίστηκαν στην ελληνική Βουλή.
Εκείνο που είναι βέβαιο πάντως είναι ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν αρέσει σε κανέναν. Είναι ένας προϋπολογισµός που
ανταποκρινόµενος στο πακέτο των µέτρων κάνει περικοπές σε
µισθούς και συντάξεις, περικοπές στο ελληνικό κράτος, περικοπές στην υγεία, περικοπές στην παιδεία, περικοπές στην πρόνοια, περικοπές που πηγαίνουν πολύ πέρα από τον περιορισµό
της σπατάλης και τον εξορθολογισµό των λειτουργιών του κράτους.
Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουµε και να επισηµάνουµε ως θετικό γεγονός ότι αυτό δεν το κρύβει. Το οµολογεί θα έλεγα. Οµολογεί τους κινδύνους που υπάρχουν, την ύφεση, που θα υπάρξει
και τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτήν την ύφεση θέτοντας βέβαια συγκεκριµένους στόχους. Ο σπουδαιότερος στόχος είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Το πρώτο, λοιπόν, διακύβευµα που θα υπάρξει την επόµενη
περίοδο είναι η εκτέλεσή του. Εδώ θα κριθεί η Κυβέρνηση. Η
εκτέλεση του προϋπολογισµού πρέπει να γίνει µε έναν αποτελεσµατικό και αξιόπιστο τρόπο. Θα κριθεί η Κυβέρνηση και από τη
δυνατότητα αναγκαίων προσαρµογών του προϋπολογισµού.
Θέλω να αναφερθώ σε ένα παράδειγµα στο οποίο αναφέρθηκα εκτενέστερα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών, στο θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω κατά πόσο
ο προϋπολογισµός µπορεί να καταργεί νόµους του κράτους.
Αναφέροµαι στους πόρους τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν
σχέση µε το άρθρο 259 του ν.3852. Και βεβαίως είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα προκύψει αδιέξοδο στη λειτουργία της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, και
στις περιφέρειες και στους δήµους.
Θα πρέπει επίσης να σηµειώσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
η περιοχή εκείνη του δηµοσίου που µε πρωτοβουλία των παλαιών
νοµαρχών και δηµάρχων κατέβαλε τον οβολό της και συνέδραµε
στον περιορισµό της σπατάλης του ελληνικού δηµοσίου. Σήµερα
µε τις επιλογές που γίνονται τη φέρνουµε σε αδιέξοδο. Προκαλούµε την ασφυξία της.
Βεβαίως η Κυβέρνηση θα κριθεί και από τη λειτουργία του
κράτους συνολικά. Δεν µπορεί σε µια χώρα που ο περιορισµός
της κατανάλωσης έχει φτάσει στον έσχατο βαθµό να µην περιοριστεί η ακρίβεια, να µην περιοριστεί η άνοδος των τιµών. Σ’ αυτά
τα ζητήµατα που είναι θέµατα λειτουργίας του κράτους επίσης
θα κριθεί η Κυβέρνηση.
Στα θέµατα της φοροδιαφυγής περιµένουµε το φορολογικό
νόµο. Θα πρέπει να πούµε ότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήµατα. Το
πρώτο είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και βεβαίως η
σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τους τέως Έλληνες φοροφυγάδες, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αυτούς που έκαναν
πολύ µεγάλες περιουσίες, µην καταβάλλοντας τον ανάλογο
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φόρο. Αυτοί είναι οι τέως φοροφυγάδες. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς σήµερα δεν έχουν υψηλά εισοδήµατα, δεν φοροδιαφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν ελάχιστα. Για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, θα πρέπει να βρούµε από κοινού έναν
τρόπο για να συλλάβουµε τη φορολογητέα ύλη των προηγούµενων ετών, έναν τρόπο που θα πρέπει να είναι µακριά από τις λογικές οι οποίες µέχρι τώρα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας,
λίστες κ.λπ..
Πού θα κριθεί το Κοινοβούλιο και οι Βουλευτές; Οι Βουλευτές
που στηρίζουν την Κυβέρνηση και οι Κοινοβουλευτικές τους
Οµάδες θα κριθούν από την πραγµατική τους βούληση να στηρίξουν την Κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι δεν µπορεί, κύριοι συνάδελφοι, να περιµένουµε στη γωνία να δούµε τα επουσιώδη λάθη,
τα ασήµαντα λάθη, τις µικρές ολιγωρίες, για να είµαστε έτοιµοι
να αποσταθεροποιήσουµε την Κυβέρνηση. Οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και οι Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες θα κριθούν
από τη δυνατότητά τους να κάνουν κριτική από δύο οπτικές γωνίες. Μία οπτική γωνία είναι η εκτέλεση του προϋπολογισµού. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, νοµίζω ότι θα πρέπει να συµφωνήσουµε
όλοι ότι αυτή η χώρα έχει επιτέλους ανάγκη από µια κυβέρνηση
εργασίας, από µια κυβέρνηση αποτελεσµατικότητας, που δεν
υπάρχει εδώ και πολλούς µήνες στην πατρίδα µας. Και βεβαίως,
στην περίπτωση της αξιόπιστης εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
οι επιπτώσεις οι οποίες θα υπάρξουν στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην πολιτική είναι ένα ζήτηµα που προφανώς θα αναδειχθεί από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, γιατί έχουν
διαφορετική πολιτική προσέγγιση.
Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά που µοιάζουν αυτονόητα; Γιατί δεν
λειτουργούµε µε αυτόν τον τρόπο. Δεν λειτουργούµε µε ορθό
τρόπο. Δεν κάνουµε το αυτονόητο. Έχω τη γνώµη ότι το πολιτικό
σύστηµα είναι διαταραγµένο, γιατί έχει κληθεί εδώ και καιρό -και
ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο- να κάνει µια δουλειά που δεν
την ξέρει. Είχαµε µάθει όλοι -και όσοι κυβερνήσαµε και όσοι συµµετείχαµε σε άλλους θεσµούς, στο πολιτικό σύστηµα µε τη γενικότερη έννοια του όρου- να µοιράζουµε µπόνους, χαρά,
ευηµερία. Εδώ και καιρό έχουµε κληθεί να µοιράζουµε δυσαρέσκεια, δυστυχία, εσχάτως και απελπισία. Αυτήν τη δουλειά δεν
ξέρουµε να την κάνουµε, δεν ξέρουµε να τη διαχειριστούµε και
είναι µεγάλοι οι πειρασµοί. Μεγάλοι είναι οι πειρασµοί και για
εµάς που έχουµε στηρίξει τη συγκυβέρνηση. Ενδίδουµε εύκολα
στους πειρασµούς της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού. Βεβαίως,
σε αυτούς τους πειρασµούς έχει ενδώσει, πιστεύω, η µεγάλη
πλειοψηφία των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.
Υπάρχουν όµως και ζητήµατα στα οποία µπορούµε να συµφωνήσουµε. Από αυτήν τη συζήτηση θα πρέπει να βγει ένα µήνυµα
προς τους ευρωπαίους εταίρους µας, να τους πούµε: «Πέσατε
έξω όσον αφορά τους στόχους τους οποίους θέσατε. Δεν αντιδράσατε έγκαιρα και εύστοχα. Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τον παράγοντα χρόνο». Μερικά πράγµατα έχουν αξία, εάν γίνουν τώρα.
Έχουν µηδενική αξία ή ελάχιστη, αν γίνουν αργότερα. Μπορούµε, λοιπόν, να είµαστε στοιχισµένοι, θα έλεγα, πάνω στο
στόχο της άµεσης εκταµίευσης των δόσεων µέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν θα έχει η εκταµίευση των δόσεων την ίδια αξία ή δεν
θα έχει και καµµιά αξία, εάν γίνει τους πρώτους µήνες του 2013.
Αυτό το µήνυµα µπορούµε να το στέλνουµε µε ενιαίο τρόπο.
Αυτήν τη συσπείρωση την απαιτεί από εµάς ο ελληνικός λαός.
Θα έλεγα ότι, αν κάτι δεν έχουµε κάνει ή δεν έχει φανεί ότι
έχουµε κάνει, είναι να προετοιµάσουµε µια εναλλακτική λύση.
Δεν το εύχοµαι να χρειαστεί, αλλά θα έπρεπε να το ετοιµάζουµε
χωρίς τυµπανοκρουσίες. Και αν διαρρεύσει και κάτι, δεν θα ήταν
επιζήµιο για τη χώρα µας. Εύχοµαι να µην χρειαστεί, αλλά το αίσθηµα ευθύνης µε κάνει να πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουµε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό µε συµβατικό τρόπο. Αυτό το απεχθές πολιτικό χρέος ανατέθηκε σε εµάς,
στους Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Ήδη το πράξαµε, αναλαµβάνοντας το κόστος πριν από δυο-τρεις µέρες. Είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε και τώρα. Και αυτό το
απεχθές πολιτικό χρέος µάς το αναθέτει σύµπασα η Βουλή και
η Αντιπολίτευση µάς το αναθέτει. Γι’ αυτό θεωρώ σπουδαία πολιτική στάση τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που αποδοκίµασε τις δηλώσεις από του Βήµατος ενός συναδέλφου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
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ο οποίος µάλλον δεν έχει αντιληφθεί ποιο είναι το χρέος που έχει
αναθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Φωτεινή Πιπιλή, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητό
Προεδρείο, ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω στον κ. Ντόλιο. Αποδεικνύεται πόσο ευγενείς και δηµοκράτες είµαστε εµείς οι υπόλοιποι, όταν δεν κραυγάζουµε, δεν ουρλιάζουµε και δεν χτυπιόµαστε για κατάπτυστες περιπτώσεις όπως του κ. Παναγούλη,
που αµαύρωσε την ιστορία της Ελλάδας την περίοδο της χούντας και ο νοών νοείτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Πρώην συνάδελφός σας ήταν, κύριε Δηµαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα για µια ακόµα φορά
τον προϋπολογισµό, όπως τον διάβαζα και την περίοδο που
ήµουν στο Δήµο Αθηναίων. Αυτός ειδικά ο προϋπολογισµός µου
δηµιούργησε την απορία µέσα στην αυστηρότητά του, τη λιτότητά του, την οικονοµική καταστροφή συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων και εργαζοµένων, γιατί έπρεπε να είναι το 2013 έτσι και
γιατί όλη αυτή η ιστορία του Κοινοβουλίου δεκαπέντε χρόνια δεν
έπρεπε να είχε φροντίσει να ψήφιζε αυστηρούς προϋπολογισµούς, λιτούς, που να εξυπηρετούν γενικά την ελληνική κοινωνία
και το ελληνικό κράτος.
Ο κ. Τσίπρας µας είχε καλέσει πριν την ψήφιση της Τετάρτης
των πολύ σκληρών µέτρων να ψηφίσουµε οι Βουλευτές µε το
χέρι στην καρδιά. Αυτό µας κατέστρεψε, γιατί όλοι οι προηγούµενοι τριάντα χρόνια εδώ µέσα ψήφιζαν λαϊκιστικά µε το χέρι
στην καρδιά και από το πολύ χέρι στην καρδιά που ψήφιζαν εδώ
µέσα λαϊκιστές από όλα τα κόµµατα την πληρώνουµε εµείς, οι
νεότεροι Βουλευτές. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έπαθε η οικονοµία έµφραγµα από την ψήφο συνέχεια τριάντα χρόνια καρδιά,
συναίσθηµα. Δεν λειτουργεί ένα κράτος µε το συναίσθηµα. Το
έχουµε αντιληφθεί; Άρα, το χέρι στην καρδιά σηµαίνει: Όπου
χωριό γυµναστήριο, όπου χωριό και δηµαρχείο, όπου χωριό πλακόστρωτα, όπου χωριό σπατάλες δηµάρχων, νοµαρχών, Βουλευτών, όπου χωριό και νοσοκοµείο, όπου χωριό και ΤΕΙ, όπου χωριό
και πανεπιστήµιο. Έλεος! Γι’ αυτό πάθαµε έµφραγµα. Εγώ θα
ψηφίσω µε το χέρι στη λογική και ποτέ στην καρδιά.
Κύριε Υπουργέ, λείπει ο κ. Στουρνάρας, είστε εσείς όµως.
Θέτω µία πρόταση. Αύριο το πρωί πριν την ψήφιση του προϋπολογισµού το Υπουργείο Οικονοµικών να φέρει µία τροπολογία
που υπόσχοµαι ότι δεν πρόκειται να την αρνηθεί κανείς, µία τροπολογία που θα καλύψει το τεράστιο κενό µεταξύ λαού, κοινωνίας και Βουλευτών. Αύριο, λοιπόν, το βράδυ θέλω να καταθέσετε τροπολογία ότι µε νόµο κλείνουν όλα τα βουλευτικά γραφεία, κύριε Σταϊκούρα. Μόνοι µας θα το ζητήσουµε, επιτέλους,
για να µην διαποµπευόµεθα για το ότι παίρνουµε επίδοµα γραφείου. Δεν θέλουµε γραφεία, δεν θέλουµε αποζηµίωση, τίποτα
δεν θέλουµε. Να κοπεί ο οµφάλιος λώρος του ρουσφετιού, της
διαχρονικής σχέσης του πολίτη που τώρα µουντζώνει, αλλά το
βουλευτικό γραφείο το είχε για να του φέρει το παιδί από την
Αλεξανδρούπολη. Γιατί κάποιοι πρέπει να τα λέµε ωµά τα πράγµατα. Κλείστε, λοιπόν, µε νόµο τα βουλευτικά γραφεία. Συζητήστε το µε τον Πρωθυπουργό.
Χαίροµαι που διάβασα στον προϋπολογισµό ότι θα είναι 800
εκατοµµύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασµα, βέβαια, αν είµαστε σοβαροί ως Κυβέρνηση, ως Υπουργοί κ.λπ..
Εύχοµαι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας, να είναι εδώ
όταν θα ανακοινώσετε στο πρώτο εξάµηνο τα αποτελέσµατα –
έτσι δεν κάνετε; Κάθε εξάµηνο ανακοινώνετε τα ελλείµµατα ή το
πλεόνασµα;- και να µη λείπει στην Αργεντινή για να παρακολουθεί το µοντέλο που λατρεύει και ήθελε να κάνει την Ελλάδα, το
µοντέλο της Αργεντινής, που ήθελε να µας πείσει, κυρίες και κύριοι, έχοντας άγνοια της παγκόσµιας διπλωµατικής ιστορίας και
πραγµατικότητας ότι πρέπει να το ακολουθήσουµε.
Θέλω να πω κάτι θετικό. Σφίγγεται ο κόσµος, υποφέρει µια µε-
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ρίδα του κόσµου. Γλυτώσαµε, επιτέλους, µετά από τόσα χρόνια
από το καρκίνωµα του έθνους, που ήταν οι συντεχνίες, µεταξύ
των οποίων και οι συντεχνίες των Βουλευτών και τα πολιτικά
«τρωκτικά», που αφού καλοπέρασαν και έγιναν διάσηµοι και ήταν
επαγγελµατίες Βουλευτές και τίποτε άλλο, τώρα πήδηξαν ως
«ποντίκια από το πλοίο της ευθύνης» που εκπροσωπούµε εµείς,
τα τρία κόµµατα.
Επίσης, θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Η τροµοκρατία, οι εκβιασµοί, οι απειλές από µικρές δράκες συνδικαλιστών δεν µας
πτοούν. Είµαι υπερήφανη ως Βουλευτής-δηµοσιογράφος, που η
δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα -πρωτοφανές στην ιστορίαδεν ψήφισε προχθές για τον ΕΟΠΥΥ συντεχνιακά. Είµαι πολύ
υπερήφανη γι’ αυτό που καταφέραµε, για πρώτη φορά στα χρονικά, Βουλευτές να µην ψηφίσουν συντεχνιακά. Προπηλακιστήκαµε, αλλά χειροκροτηθήκαµε από το λαό.
Τώρα θα πάω σε κάτι πολύ σοβαρό. Καλά να µας απειλεί ο Παναγούλης. Καλά να προπηλακιζόµεθα από πολύ µικρή µερίδα
στους διαδρόµους, δηµοσιογράφοι µε υπαλλήλους της Βουλής.
Όµως, καταγγέλλω, κυρίες και κύριοι, την απειλή που έχουµε
δεχθεί συλλήβδην οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δηµοσιογράφοι, από την Πρόεδρο του Ταµείου των Δηµοσιογράφων,
ΕΔΟΕΑΠ, κ. Ελένη Σπανοπούλου, η οποία µας απειλεί δηµοσίως
–το καταθέτω στα Πρακτικά και τελειώνω- να µην τολµήσουµε
να πατήσουµε στο Ταµείο µας -που το χρυσοπληρώνουµε τόσα
χρόνια- να πάρουµε φάρµακα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Ο «Παναγούλης» της δηµοσιογραφίας, λοιπόν, η Ελένη
Σπανοπούλου, καταδικάζεται από µένα και το παραδίδω για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω λέγοντας, ότι δεν φοβόµαστε αυτούς που µας απειλούν. Δεν φοβόµαστε κανέναν γιατί διαβάζω ξανά το Σύνταγµα,
το ακροτελεύτιο άρθρο: «Η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται
στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καθαιρέσει το κοινοβουλευτικό πολίτευµα µε τη βία».
Το ακούν ορισµένοι µέσα και έξω; Αυτό λέει το Σύνταγµα και δεν
φοβόµαστε κανέναν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Πιπιλή.
Το λόγο έχει ο κ. Γιάννης Δηµαράς, εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µοναδική η στιγµή για
οποιονδήποτε εξ ηµών βρίσκεται στην έδρα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και, µάλιστα, όταν συζητείται ο προϋπολογισµός της
χώρας του δίνεται η δυνατότητα να προβαίνει και σε περισσότερες πολιτικές προσεγγίσεις, αυτές που κατά την εκτίµησή µου
και την εντύπωση του ελληνικού λαού, νοµίζω ότι είναι οι πιο
σπουδαίες από οτιδήποτε άλλο, όχι από αριθµούς και νούµερα.
Εν προκειµένω, η κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι µια σοβαρή υπόθεση για να παραδοθεί σε χέρια τεχνοκρατών ή στρατιωτικών. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν την τελική
ευθύνη και λογοδοτούν απέναντι στον ελληνικό λαό και ο λαός
µας, κάθε φορά που αντιµετωπίζει τα µεγάλα αυτά προβλήµατα,
θυσιάζεται αντιστοίχως και αναλόγως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
θέµα που αντιµετωπίζει η πατρίδα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Θα
κουραστώ να λέω, όσο µπορώ και εγώ -το λέτε κι εσείς- ότι είναι
πρωτίστως θέµα πολιτικό, ηθικό και πολιτιστικό.
Θα προσπαθήσω να µοιράσω το χρόνο της οµιλίας µου σε δύο
µέρη.
Η οικονοµική πολιτική που προωθείται αυτήν την στιγµή από
την τριµερή Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά χαρακτηρίζεται από
όλους σχεδόν τους οικονοµικούς αναλυτές, εντός και εκτός της
χώρας, πολιτικά και οικονοµικά αδιέξοδη.
Όλοι οι κλάδοι της πραγµατικής οικονοµίας βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης και το ρήγµα βαθαίνει και είναι κοινή διαπί-
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στωση. Παρά ταύτα, ο κ. Σαµαράς είναι εκείνος που έλεγε πως
η µνηµονιακή πολιτική είναι «φάρµακο που σκοτώνει τον
ασθενή». Τι έγινε και προτείνει, λοιπόν, µεγαλύτερη δόση φαρµάκου; Γιατί δεν αλλάζουµε το φάρµακο µε την εγρήγορση του
ελληνικού λαού, µε την έµπνευση που µπορεί το ελληνικό Κοινοβούλιο να του παρέχει µε όποιες πολιτικές προσεγγίσεις και µε
όποιες µικρές ή µεγαλύτερες ιδεολογικές διαφορές έχουµε;
Μπορούµε να το κάνουµε. Γιατί δεν το κάνουµε;
Ακούστε! Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στο «ΒΗΜΑ» προτείνεται από κύριο άρθρο µία σεισάχθεια λύση. Είναι εδώ και έχει
δηµοσιευθεί. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ένα σηµείωµα του κ. Αντώνη
Καρακούση, το οποίο αναφέρεται στα παιχνίδια του κ. Σόιµπλε
και των υπολοίπων µερκελιστών Γερµανών για να θιγεί και να ποδηγετηθεί και να σκλαβωθεί η Ελλάδα.
Καταλήγει -για να µην σας κουράζω-: «Όπως είναι φανερό,
κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει ανεκτό. Τη µία µέρα να µας λένε
ότι «είµαστε καλά παιδιά» και την άλλη «να δούµε αν θα πάρετε
το δάνειο ή όχι, µε το οποίο, ενδεχοµένως, διαφωνούµε ή όχι επίσης είναι δικό µας θέµα». «Αν ο κ. Σαµαράς» –γράφει στο άρθρο
του ο κ. Καρακούσης- «διαπιστώσει τέτοιες διαθέσεις, πρέπει να
αντιδράσει πάραυτα και να απαιτήσει ταχεία απόδοση των υπεσχηµένων. Η ελληνική πολιτική και η ελληνική κοινωνία δεν µάτωσαν για να δεχθούν τέτοιες εξευτελιστικές συµπεριφορές και
στάσεις. Αν επιχειρήσουν τέτοια προσβολή του αισθήµατος του
ελληνικού λαού, δεν υπάρχει παρά ένας δρόµος, αυτός της οικειοθελούς αποχώρησης και αυτόµατης ανατίναξης της Ευρωζώνης. Οι Ευρωπαίοι δεν µπορούν να παίζουν άλλο µε τον
ελληνικό λαό, τελεία και παύλα».
Αυτά «φιλοξενούνται» -ας το πω έτσι- στο µνηµονιακό «ΒΗΜΑ».
Δεν είναι αυτά που έχουµε πει εµείς εδώ και καιρό και είναι γνωστή η στάση και η συµπεριφορά µας και οι επιλογές µας.
Κάτι τρέχει στο βασίλειο της Δανιµαρκίας και πρέπει να το
δούµε. Έχουµε όλοι µας την ευθύνη. Γιατί ακούστε κάτι εκπληκτικό, που είναι και µαγνητοφωνηµένο, έχει φιλοξενηθεί και σε
ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις, για το τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009 προεκλογικά: «Αν µειώσουµε τους µισθούς,
θα παγώσουµε την αγορά. Αν αυξήσουµε τους φόρους στη µεσαία τάξη, θα µειώσουµε την αγοραστική της δύναµη, θα βαθύνουµε την ύφεση και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης». Ακριβώς η ίδια πρόταση, στον ίδιο χρόνο ειπώθηκε και
από τον κ. Σαµαρά. Αυτά ακούγονται και δεν ντρέπονται.
Έχω, λοιπόν, µερικές διαπιστώσεις να σας κάνω και εγώ, όσο
προλαβαίνω και µπορώ.
Επιχειρούν να διαβρώσουν σταδιακά την παιδεία, την ελληνική
γλώσσα, τον πολιτισµό, την υγεία, την κοινωνική δράση, τον
αθλητισµό. Είναι σχέδιο που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη
και δεν το καταλάβαµε ή όποιοι το κατάλαβαν, είναι ακόµη περισσότερο σε βάρος τους το γεγονός ότι δεν το είπαν στον ελληνικό λαό.
Η Ελλάδα είναι υπό κατοχή, υπό γερµανική κατοχή. Και δεν το
λέω έτσι απλά. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε σήµερα
ότι αντιµετωπίζουµε έναν πόλεµο. Και ο πόλεµος αυτός είναι οικονοµικός.
Τι θα κάνουµε, λοιπόν; Έχουµε πάρα πολλά να κάνουµε.
Αφήνω ό,τι έχει πει ο κ. Γκαλ Μπρέιφ ή Νόαµ Τσόµσκι για τον
τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίστηκε η ελληνική οικονοµία και
το ελληνικό πρόβληµα. Θα πω κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Πριν από τρεις, τέσσερις µέρες ψηφίσαµε εδώ κάποια νοµοσχέδια. Ψηφίστηκαν µε λιγότερους από τους εκατόν πενήντα
Βουλευτές. Ας µου πει κάποιος εκ των παλαιότερων, πώς είναι
δυνατόν να έχει συµβεί αυτό τα τελευταία είκοσι, τριάντα χρόνια
και να µην έχει πέσει η Κυβέρνηση. Με ποιο δικαίωµα έγινε αυτό;
Με ποιο δηµοκρατικό δικαίωµα ή άλλοθι έγινε αυτό;
Εµείς ως άρµα Ελλήνων πολιτών µαζί µε τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, πολύ καιρό πριν είπαµε να συνεργαστούµε ειλικρινά
και τίµια επί τη βάσει ενός αντιµνηµονιακού περιεχοµένου. Αυτό
τηρείται, αυτό γίνεται και είναι και προς τιµήν των Ανεξάρτητων
Ελλήνων και θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι και για τη δική
µας στάση και πολιτική επιλογή.
Θα τελειώσω µε ένα σύνθηµα από τη δεκαετία του ’80, όταν
γίνονταν τότε στα πανεπιστήµια οι µεγάλες κινητοποιήσεις και οι
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καταλήψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ που τότε ήταν φοιτητές
και ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε στο χώρο των πανεπιστηµίων.
Υπήρχαν συνθήµατα προφητικά, εκπληκτικά. Θα διαλέξω ένα απ’
αυτά ως µήνυµα για την ενότητα του ελληνικού πολιτικού κόσµου
και του ελληνικού λαού. Έγραφαν στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών που φοίτησα: «Το ένα κόµµα δέρνει το άλλο
και τα δυο το Κίνηµα».
Δεν θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, λοιπόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δηµαρά.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εθνική παιδεία είναι το µέλλον της πατρίδας
µας. Σε συνδυασµό µε τον αθλητισµό και τον πολιτισµό µπορούν
να διαπαιδαγωγήσουν τους µελλοντικούς Έλληνες πολίτες, να
προετοιµάσουν τη νεολαία µας ώστε να βγει δυναµικά στο στίβο
της ζωής και να διεκδικήσει µε αξιώσεις τα δικαιώµατά της τόσο
στην εργασία όσο και στην προσωπική ευηµερία.
Σας ενοχλούσε το «εθνικής» και το αφαιρέσατε. Αλλά τελικά
δεν σας ενοχλούσε µόνο αυτό. Σας ενοχλούσαν όλες οι λέξεις
που περιείχε ο τίτλος του Υπουργείο και η παιδεία και ο πολιτισµός και ο αθλητισµός. Είναι τρεις αξίες που διαµορφώνουν Έλληνες µορφωµένους, υγιείς και ευγενείς. Είναι ακριβώς το
αντίθετο πρότυπο απ’ αυτά που θέλουν να µας επιβάλλουν οι
παγκόσµιοι εξουσιαστές µας: τον Έλληνα µε σκυµµένο το κεφάλι, νωθρό, µελαγχολικό, µε µόνη του έννοια πώς θα επιβιώσει
και όχι πώς θα ζήσει αξιοπρεπώς. Γιατί βέβαια µε 400 ευρώ που
θέλετε να φτάσετε το µηνιάτικο για δώδεκα ώρες εργασίας την
ηµέρα, µόνο αξιοπρέπεια δεν θα νιώθουν οι Έλληνες. Έτσι αδύναµοι σωµατικά και ψυχικά θα παραδίδονται έρµαια στις ορέξεις
των κάθε λογής αφεντικών τους.
Δηµιουργείτε µια γενιά Ελλήνων χωρίς εθνικά ιδανικά και
χωρίς εθνική παιδεία. Ας τα πάρουµε, όµως, ένα-ένα.
Όσον αφορά την παιδεία. Με τις µειώσεις στους µισθούς των
χαµηλόµισθων εκπαιδευτικών και την κατάργηση των δώρων
τους και την ταυτόχρονη αύξηση των διδακτικών ωρών που τους
επιβάλλετε, ένα αποτέλεσµα είναι σίγουρο: Η πλήρης αδιαφορία
τους για τη διδασκαλία. Όταν ο ίδιος πένεται, ποιο θα είναι το κίνητρό του ώστε να διδάξει τα παιδιά µας; Και εκεί θα αφεθούµε
στο προσωπικό φιλότιµο του καθενός. Το φιλότιµο, όµως, του
Έλληνα τελειώνει και δυστυχώς τη θέση του καταλαµβάνει η
οργή.
Παιδιά δεν έχουν να φάνε πρωινό και λιποθυµούν στα σχολεία.
Οι γονείς µαζεύουν µεταξύ τους χρήµατα για να σιτίζουν τα υπόλοιπα παιδιά και να γεµίζουν πετρέλαιο τις δεξαµενές των σχολείων.
Κύριε Υπουργέ, περάστε µια βόλτα από τη Φλώρινα να δείτε
πώς κάνουν µάθηµα σε παγωµένες αίθουσες και µετά πείτε τους
ότι µειώνετε τα κονδύλια για την παιδεία. Τις εξαγγελίες για κάθε
µέτρο που λαµβάνετε να τις κάνετε από εκεί που υπάρχει το πρόβληµα για να νιώσετε λίγο και πώς ζει ο απλός Έλληνας πολίτης.
Αλήθεια εσείς, κύριοι Υπουργοί, πού τα σπουδάζετε τα παιδιά
σας; Μήπως και εσείς όπως και οι δυο Πρωθυπουργοί, Σαµαράς
και Παπανδρέου, τα στέλνετε πρώτα στο Κολλέγιο Αθηνών και
µετά στο Λονδίνο; Πώς προσπαθείτε να µας πείσετε ότι βελτιώνετε την παιδεία, όταν οι ίδιοι οι Πρωθυπουργοί δεν έχουν περάσει ούτε απ’ έξω από ένα δηµόσιο σχολείο ή πανεπιστήµιο;
Για πείτε µας, πόσα είναι τα δίδακτρα στα σχολεία, στα κολλέγια, στα πανεπιστήµια που στέλνετε τα παιδιά σας; Αν δεν σας
πάρουν µε τις πέτρες αυτοί που σας ψήφισαν, εδώ είµαστε.
Ο λαλίστατος Σαµαράς που περνάει για τουρισµό από τη
Βουλή, λέει ένα «ναι» σε όλα και εξαφανίζεται σε δυο δευτερόλεπτα σαν το µάγο Χουντίνι, ας µας απαντήσει όταν ξαναεµφανισθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο για τη θυγατέρα του. Μήπως
βρίσκεται σε κάποιο πανάκριβο πανεπιστήµιο του Λονδίνου; Όλα
στο φως δεν µας υποσχέθηκε άλλωστε;
Εσείς οι αντιρατσιστές γιατί δεν στέλνετε τα παιδιά σας σε ένα
σχολείο µε 40%, 50% αλλοδαπούς µαθητές; Τότε να δούµε τι
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µόρφωση θα πάρουν και τι γράµµατα θα µάθουν τα παιδιά σας,
όταν θα µένουν πίσω µέχρι να µάθουν τα βασικά οι αλλοδαποί.
Στην οµογένεια τα σχολεία τα έχετε αφήσει στο έλεός τους.
Σε δυο, τρία χρόνια δεν θα υπάρχει κανένα ανοικτό και είναι
ντροπή µας να χάσουµε αυτούς τους Έλληνες, επειδή δεν έχουν
ψήφους για το σάπιο πολιτικό κατεστηµένο σας. Και στην τελική,
ποιο είναι το κίνητρο για να σπουδάσει κάποιος νέος στην Ελλάδα του 2013; Ποιο είναι το όραµα του µελλοντικού σπουδαστή;
Ή να βγει πτυχιούχος άνεργος ή να φύγει στο εξωτερικό. Τρίτη
επιλογή δεν του έχετε αφήσει.
Ας περάσουµε στον αθλητισµό. Τα οφέλη της άθλησης στην
υγεία των νέων µόνο για να τα αναφέρω δεν µας φτάνει ολόκληρη συνεδρίαση. Έχουµε καταφέρει να είµαστε πρώτοι σε παιδική παχυσαρκία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανέφερε η ΕΟΕ σε
σχετική της ανακοίνωση και θα το δανειστώ, ότι για κάθε 1 εκατοµµύριο ευρώ στον αθλητισµό εξοικονοµούµε 7 εκατοµµύρια
ευρώ στην υγεία. Είµαστε σίγουροι ότι είναι ακριβώς έτσι και ζητάµε να µην κοπεί ούτε µισό ευρώ από τον αθλητισµό, αλλά αντίθετα να αυξηθεί ο προϋπολογισµός του.
Εδώ υπάρχει όµως και µία διευκρίνιση: τα χρήµατα να πέσουν
στον αθλητισµό και όχι στα golden boys των οµοσπονδιών και
της ΕΟΕ, που το καλοκαίρι είχε κλείσει το ακριβότερο κλαµπ του
Λονδίνου για αρκετές ηµέρες, ώστε να δεξιώνεται γνωστούς και
φίλους στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώνων και από την άλλη
να ζητάει πίσω τα µισά χρήµατα από τα 300 ευρώ που είχε δώσει
στους Έλληνες αθλητές για να κινούνται στο Ολυµπιακό Χωριό.
Το αποτέλεσµα του σηµερινού προϋπολογισµού θα είναι
πράγµατι να κλείσουν γυµναστήρια, να µη συντηρούνται όσα παραµένουν ανοικτά, να µην υπάρχει θέρµανση σε γυµναστήρια και
κολυµβητήρια, να µην υπάρχουν προπονητές, να µη συµµετέχουν οι αθλητές µας σε διεθνείς οργανώσεις γιατί δεν θα έχουν
να καλύψουν ούτε τα έξοδα µετακίνησής τους και άλλες πολλές
επιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αθληθούν οι ενάµισι εκατοµµύριο ενεργοί νέοι Έλληνες αθλητές της χώρας µας.
Αφού, λοιπόν, τους θέλετε µπροστά στο facebook και στο
playstation, κλείστε το Υφυπουργείο Αθλητισµού και δώστε κατευθείαν τα χρήµατα του προϋπολογισµού του για να πάρετε
δώρο σε κάθε νέο ένα laptop να τελειώνουµε.
Και όµως, αν θέλατε θα υπήρχε λύση. Κρατήστε τον ΟΠΑΠ
100% κρατικό και δεν θα χρειαστεί να βάλετε το χέρι στην τσέπη
για τον αθλητισµό ποτέ ξανά. Αν ο ΟΠΑΠ έδινε όλα του τα κέρδη
που ξεπερνούν καθαρά τα 500 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο στον
αθλητισµό, θα είχαµε φτάσει σε επίπεδα που θα ζήλευε ολόκληρη η Ευρώπη. Αλλά βλέπετε έχουµε τους δανειστές µας
πάνω από τη νεολαία µας.
Και εδώ άλλη µια ένσταση. Ο ΟΠΑΠ χορηγεί οµάδες της Super
League και της Football League οι οποίες έχουν τεράστια κέρδη
για να χρυσοπληρώνουν τα συµβόλαια των ποδοσφαιριστών
τους και από την άλλη, αφήνουν να ξεροσταλιάζουν στο κρύο τα
παιδιά µας στα κολυµβητήρια και στα γυµναστήρια.
Η πρότασή µας: Μηδέν χρηµατοδότηση από τα χρήµατα του
ελληνικού λαού σε ιδιωτικές εταιρείες εκµετάλλευσης µαζών. Να
ξαναγίνει το ποδόσφαιρο αγνό και καθαρό και όχι πλυντήριο
µαύρου χρήµατος.
Κλείνω µε τον πολιτισµό. Αρχαιολογικοί χώροι ρηµάζουν ανεκµετάλλευτοι στο έλεος καιρικών φαινοµένων και ανθρώπινης
φθοράς. Άλλοι χώροι λειτουργούν λιγότερες ώρες και µέρες
γιατί δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο οι αίθουσες ανοίγουν εκ περιτροπής γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί για να είναι µόνιµα όλες ανοικτές. Το φαντάζεστε αυτό για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Λονδίνου; Όχι βέβαια. Εδώ, όµως, γιατί το επιτρέπετε;
Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς όλα τα κάνετε για το κέρδος και για
την αποπληρωµή των τοκογλύφων δανειστών µας, τότε, κύριε
Υπουργέ, σας ρωτώ: Πώς αφήνετε ανεκµετάλλευτη την πλουσιότερη πολιτιστική κληρονοµιά στον κόσµο που αποδεδειγµένα
διαθέτει η πατρίδα µας;
Δεν είναι τυχαίο ότι τα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου εκθέτουν ελληνικά πολιτιστικά επιτεύγµατα. Ας δώσουµε περισσότερη προσοχή στον πολιτισµό µας, ο οποίος µπορεί να προσφέρει αυτήν την ώρα µεγάλη προστιθέµενη αξία στη χώρα και στο
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όνοµά της που τόσο το έχει ανάγκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ σας
ευχαριστώ για τη συνέπεια του χρόνου κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης, για
επτά λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά. Ευχάριστη σύµπτωση για
µένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον προϋπολογισµό
µιας από τις χρονιές της πιο βαθιάς οικονοµικής κρίσης που έχει
περάσει τα τελευταία χρόνια η πατρίδα µας. Βασικός παράγοντας της κρίσης αυτής τα δηµόσια οικονοµικά, τα οποία µε τη
σειρά τους συνδέονται άµεσα µε την κατάσταση της Δηµόσιας
Διοίκησης.
Θα σας πω δύο λόγια για την πολιτική µας στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσον αφορά τη Δηµόσια Διοίκηση.
Μέσα στις συνθήκες της κρίσης µπορούµε να δούµε πιο καθαρά
ορισµένες διαστάσεις του προβλήµατος της Δηµόσιας Διοίκησης. Η γραφειοκρατία αποτελεί ουσιαστικό εµπόδιο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας. Και βέβαια
αποτελεί εµπόδιο στην άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών. Ο
πιο ισχυρός µοχλός για να αλλάξουµε αυτήν την κατάσταση είναι
η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
εδώ και αρκετά χρόνια ακούγονται πολλά σε αυτήν την Αίθουσα.
Τα ωραία λόγια όµως ή οι κοινοτοπίες σπανίως συνοδεύουν πολιτικές ουσίας. Τι έλλειψε έως σήµερα και η πατρίδα µας είναι
από τις τελευταίες σε όλους τους σχετικούς δείκτες ιεράρχησης
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πολλά. Θα επισηµάνω
δύο βασικά προβλήµατα.
Πρώτον, στην έως σήµερα προσπάθεια δεν υπήρχαν σαφώς
καθορισµένοι στόχοι στο πλαίσιο µιας συνολικής ψηφιακής στρατηγικής, ούτε συγκεκριµένος οδικός χάρτης για την επίτευξή
τους.
Δεύτερον, για να υλοποιηθεί η µετάβαση σε µια ηλεκτρονική
Δηµόσια Διοίκηση πρέπει απαραίτητα να διασφαλιστεί η συνεργασία και κανάλια ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ τριών παραγόντων, των πολιτικών ηγεσιών, των στελεχών της Δηµόσιας
Διοίκησης και των ειδικών της πληροφορικής. Μεταξύ αυτών των
τριών παραγόντων κατά το µεγαλύτερο διάστηµα της σύγχρονης
ιστορίας µας, δεν υπήρχε κοινή γλώσσα επικοινωνίας.
Αυτή η Κυβέρνηση έθεσε το ζήτηµα ήδη από τις προγραµµατικές δηλώσεις, δια στόµατος Πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε
ότι για µας η µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης βαδίζει παράλληλα µε την ανάπτυξη ουσιαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Προσεγγίζουµε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαφορετικά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ορίζουµε τους µακροπρόθεσµους
στόχους και παράλληλα ορίζουµε ενδιάµεσους, εύκολα επιτεύξιµους, οι οποίοι χωρίς ουσιαστικό κόστος µας φέρνουν βήµαβήµα πιο κοντά στο τελικό ζητούµενο. Παράλληλα διασφαλίζουµε οριζόντια συνεργασία και κοινή γλώσσα µεταξύ των εµπελοκοµένων µέσω της επιτροπής συντονισµού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ήδη λειτουργεί σε διυπουργικό επίπεδο.
Στην πραγµατικότητα -όσο και αν όταν µιλάµε για αυτά τα θέµατα είναι επόµενο να αναφέρονται και κάποιοι στριφνοί τεχνικοί
όροι- η στόχευσή µας είναι απλό να περιγραφεί. Τελικός στόχος
είναι όλες σχεδόν οι υπηρεσίες του κράτους να είναι διαθέσιµες
στον πολίτη και ψηφιακά µέσα από το διαδίκτυο. Παράλληλος
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στόχος η απόλυτα ψηφιακή συνεργασία µέσα στη Δηµόσια Διοίκηση µεταξύ των στελεχών της.
Τι σηµαίνει στην πράξη ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Σηµαίνει
για παράδειγµα να µην κυνηγούν δηµόσιοι υπάλληλοι και πολίτες
χαρτιά από γραφείο σε γραφείο ξοδεύοντας χρόνο και χρήµα.
Σηµαίνει να µην πληρώνονται συντάξεις σε νεκρούς επειδή κάποιοι «ξέχασαν» να ενηµερώσουν τα σχετικά µητρώα. Σηµαίνει
ακόµη µεγαλύτερη διαφάνεια καθώς το ιστορικό και η τεκµηρίωση των αποφάσεων της διοίκησης είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί από ότι σήµερα όπου ο έλεγχος προϋποθέτει ελέγχους σε
φακέλους, γραφεία, κτήρια ανά την επικράτεια.
Η υλοποίηση των µακροπρόθεσµων στόχων στους οποίους
αναφέρθηκα, του στόχου δηλαδή για παράδειγµα ψηφιακές υπηρεσίες για τα πάντα, προϋποθέτει κάποια µεγάλα έργα πληροφορικής που παίρνουν χρόνο, έργα συγχρηµατοδοτούµενα από
το ΕΣΠΑ. Βρήκαµε ήδη ενταγµένα έργα στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Διοικητική µεταρρύθµιση» τα οποία τροποποιούµε µε
βάση τη δική µας πολιτική στόχευση.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε ένα. Στο έργο για την παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Αυτό που στους κύκλους
των ειδικών και σε όσους ασχολούνται µε την Πληροφορική ονοµάζεται CRM. Είναι ένα έργο το οποίο θα προκηρυχτεί τις επόµενες εβδοµάδες και θα έχει ολοκληρωθεί, αν πάνε όλα καλά, το
πολύ ως τις αρχές του 2015. Το «αν πάνε όλα καλά» δεν αφορά
εµάς, αφορά αυτά που γνωρίζετε ότι συµβαίνουν µε τα µεγάλα
έργα στην Ελλάδα, µε τις δικαστικές ενδεχοµένως εµπλοκές.
Απεύχοµαι οτιδήποτε τέτοιο. Ακόµα δεν έχει καν προκηρυχτεί το
έργο.
Ακριβώς επειδή είναι έτσι τα πράγµατα δεν µπορούµε να µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια ως την υλοποίηση των µεγάλων
έργων. Οι τοµές που χρειάζεται η Δηµόσια Διοίκηση δεν µπορούν
να περιµένουν τα µεγάλα έργα πληροφορικής. Χρειάζονται βήµατα άµεσα, σήµερα, τώρα. Και έχουµε δείγµατα γραφής. Ήδη
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχουµε αποκλειστικά
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο εσωτερικό του Υπουργείου, εγγράφων ψηφιακά υπογεγραµµένων, µε ηλεκτρονικό
τρόπο πρωτοκόλλησης, αρχειοθέτησης και διακίνησης. Το πετύχαµε αυτό αξιοποιώντας τη διαθέσιµη υποδοµή που υπάρχει
από το 2009, από την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ. Ως
τώρα, τρία χρόνια, δεν είχε γίνει τίποτα. Σήµερα το ξεκινήσαµε.
Και ως το τέλος του Ιουνίου του 2013 θα έχουµε ξεκινήσει αντίστοιχα την αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε
όλα τα Υπουργεία. Το συζητάµε, επεξεργαζόµαστε τον οδικό
χάρτη στα πλαίσια της Επιτροπής Συντονισµού Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και ήδη έχουµε ξεκινήσει τη δουλειά στα επόµενα δύο στη σειρά Υπουργεία, στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό παρακαλώ, την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται µε τη διοικητική µεταρρύθµιση µε την ευρεία της έννοια. Θυµίζω ότι όπως έχετε ακούσει
και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης να λέει ότι ως το
τέλος του έτους θα έχουµε νέα οργανογράµµατα σε όλα τα
Υπουργεία. Η νέα λιτή δοµή των Υπουργείων και της διοίκησης
έρχεται να υποστηριχθεί από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Εντός του 2013 η αναδιοργάνωση των δοµών θα επεκταθεί και
πέραν των κεντρικών υπηρεσιών σε εποπτευόµενους φορείς, περιφερειακές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να
µπορούµε στις αρχές του 2013 να ορίσουµε έναν αντίστοιχο χρονικό στόχο για το πότε θα έχουµε αποκλειστικά ηλεκτρονικά διακίνηση εγγράφων σε όλους τους φορείς του δηµοσίου.
Μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανακαλύπτουµε και πράγµατα σχετικά µε τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Το έργο σύζευξης 2 της σύνδεσης της τηλεπικοινωνιακής
όλων των γραφείων του δηµοσίου, χώρων, γραφείων, κτηρίων
κ.λπ., το οποίο θα προκηρρυχθεί και αυτό άµεσα, έργο πολύ σηµαντικό από το οποίο θα εξοικονοµούνται, όταν ολοκληρωθεί 150
εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, αυτό το έργο στην χαρτογράφησή
του µας έδειξε ότι υπάρχουν σήµερα τριάντα τέσσερις χιλιάδες
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πεντακόσια γραφεία, χώροι γραφείων, κτήρια ανά την επικράτεια
που πρέπει να διασυνδεθούν. Είναι µια υπερβολή. Δεν φταίει το
έργο. Φταίει η Δηµόσια Διοίκηση που είναι έτσι και εδώ και αποδεικνύεται γιατί χρειαζόµαστε ένα λιτό κράτος που προϋποθέτει,
συγχωνεύσεις, καταργήσεις φορέων, υπηρεσιών, µονάδων κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ο χρόνος µε πιέζει και θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά µε
κάποιες προϋποθέσεις λειτουργίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προϋπόθεση είναι η ψηφιακή ταυτοποίηση των χρηστών
και η λειτουργική σύνδεση των βάσεων δεδοµένων της Δηµόσιας
Διοίκησης.
Εδώ έρχονται και ουσιώδη πολιτικά ζητήµατα. Εδώ έρχεται το
ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θέλουµε µια ψηφιακή Δηµόσια
Διοίκηση η οποία θα σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδοµένα
των πολιτών, θα σέβεται απόλυτα την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών και θα καλύπτει απόλυτα τους πολίτες απέναντι σε καταχρήσεις εξουσίας είτε σηµερινές είτε αυριανές υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες. Έχουµε τη δυνατότητα να το κάνουµε γιατί εκµεταλλευόµαστε την εµπειρία άλλων κρατών. Πρέπει να πω ότι η τεχνολογία πράγµατι έχει κινδύνους, αλλά από µόνη της δεν είναι
ούτε καλή ούτε κακή. Η δική µας χρήση κάνει την τεχνολογία να
είναι θετική ή αρνητική και γι’ αυτό δεν πρέπει να προσεγγίζουµε
τις αλλαγές που η τεχνολογία επιφέρει, µε φόβο.
Και η χρήση αυτοκινήτου έχει κινδύνους. Δεν άκουσα, όµως,
κανέναν να λέει να πάψουµε να οδηγούµε αυτοκίνητα. Γι’ αυτό
και δεν πρέπει να φοβόµαστε τη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή,
εφόσον γνωρίζουµε πού πάµε και µε ποιο τρόπο θα πετύχουµε
αυτό που θέλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, τελειώνετε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τελειώνω,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
είναι ένα µέρος του µεγάλου στοιχήµατος της Κυβέρνησης της
εθνικής ευθύνης. Έχει την ίδια προϋπόθεση. Προϋποθέτει να
υπερβούµε αγκυλώσεις, νοοτροπίες περασµένων δεκαετιών που
µας κρατάνε δεµένους στο παρελθόν. Έχουµε το σχέδιο µε το
οποίο θα τις ξεπεράσουµε. Δείξαµε ήδη δείγµατα γραφής. Δεν
έχει άλλη επιλογή η πατρίδα µας. Επειδή πιστεύουµε σε αυτήν
την υπέρβαση, είµαστε και βέβαιοι ότι θα την πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που τελειώσατε.
Ο κ. Πάρις Μουτσινάς από τη Δηµοκρατική Αριστερά έχει το
λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, είµαι από αυτούς που πίστεψαν στην τρικοµµατική Κυβέρνηση της συνεργασίας, αλλά στη βάση ενός
προγράµµατος να παραµείνει η χώρα στο ευρώ και στην Ευρωζώνη µε την κοινωνία όρθια και την οικονοµία ζωντανή. Δεν είµαι
αισιόδοξος για την πορεία της Κυβέρνησης.
Η κρίση ήταν και είναι µία ευκαιρία να προχωρήσουµε και να
επιλύσουµε σηµαντικά νοσηρά φαινόµενα του δηµοσίου και της
οικονοµίας. Δεν το έχουµε ακόµα κάνει. Δεν διαµορφώσαµε µία
εθνική πολιτική, µία εθνική στρατηγική αντιµετώπισης της κρίσης. Ήµασταν πάντοτε ετεροκαθοριζόµενοι από τους Ευρωπαίους.
Όµως, το πρόβληµα της χώρας είναι καθαρά πολιτικό. Χρειάζεται ολοκληρωµένο σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης. Από την
αρχή έπρεπε να είχαµε προχωρήσει, όχι να συζητάµε µε τους τεχνοκράτες της τρόικας -που άλλα συµφέροντα εκπροσωπούσαν
και το καταλαβαίνω- αλλά να µεταφέρουµε το πρόβληµα της
χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, τους πολιτικούς θεσµούς.
Αυτό δεν το έχουµε κάνει. Γι’ αυτό, η διαπραγµάτευση καθυστέρησε και έχουµε τα αποτελέσµατα που έχουµε σήµερα και στη
δόση την οποία αναµένουµε και δεν βλέπουµε. Δεν είναι τυχαίο
ότι ο κ. Κουβέλης δεν συνάντησε ποτέ την τρόικα. Έδωσε ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µήνυµα.
Επί του προϋπολογισµού θα έλεγα ότι στο πλαίσιο αυτό και
µέσα σε ένα κλίµα όπου το ΑΕΠ µικραίνει συνεχώς –περισσότερο
από το 18% στην τετραετία 2008-2012- όπου η ύφεση συνεχίζεται -παρά τα αντίθετα σενάρια που µας έχουν δώσει και οι Ευρωπαίοι και έχουν αποτύχει όλα- και µεταφέρεται στο 2013 µε
4,5% κατ’ ελάχιστο, το χρέος µεγαλώνει ποσοστιαία σε σχέση µε
το ΑΕΠ –θα φθάσει 180% το 2013- καταλαβαίνετε ότι το κλίµα
µέσα στο οποίο γίνεται ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί έναν
προϋπολογισµό -όπως αναµένει καθένας από εµάς και όλοι το
είπαν εδώ- περικοπών σε όλα τα επίπεδα και κυρίως, περικοπών
µισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδοµάτων και κοινωνικής φροντίδας των αδυνάτων.
Διάβασα και ένα δελτίο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού κ.
Σταϊκούρα για τον Οκτώβριο που έλεγε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία για την ανάκαµψη, για το πρωτογενές πλεόνασµα κ.λπ..
Αυτή, κύριε Υπουργέ, εν σχέσει µε τα 50 δισεκατοµµύρια που
έχασαν οι εργαζόµενοι, είναι µικρή επίπτωση.
Όµως, φοβάµαι ότι το 2013 µπαίνει µε ένα εµπροσθοβαρές
πακέτο 9,5 δισεκατοµµυρίων µε µέτρα εναντίον των εργαζοµένων και αυτό µε έναν συντελεστή αποδόµησης της οικονοµίας
και επίπτωσης των δηµοσίων δαπανών στην πραγµατική οικονοµία µε 1,8 ή και λιγότερο –δεν λέω ότι είναι τόσο, αλλά είναι µεγάλος ο συντελεστής- και καταλαβαίνετε ότι µπορούµε να
οδηγηθούµε σε µεγαλύτερη ύφεση. Εγώ θεωρώ ότι το πακέτο
αυτό πρέπει να σπάσει σε όλα τα χρόνια, τα τέσσερα χρόνια της
επιµήκυνσης, αλλιώς δεν έχει κανένα νόηµα η επιµήκυνση.
Επιπλέον, αυτό µπορεί να σηµατοδοτήσει και άλλη ύφεση και
αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να σπάσουµε, επιτέλους, το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της µείωσης της πραγµατικής οικονοµίας, γιατί θα πάθουµε το σύνδροµο της γάτας µε
τη λίµα, όπου τελικά πεθαίνει από αιµορραγία, όπως ξέρετε.
Υπάρχει λύση; Εγώ λέω ότι πραγµατικά υπάρχει λύση και θα
ήθελα να είµαι σαφής. Χρειάζεται, όµως, πολιτική βούληση για
αυτά που θα πω. Χρειάζεται η συνέχιση. Έχει γίνει µία προσπάθεια –δεν θέλω να µηδενίσω τίποτα- στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις µεταρρυθµίσεις και τις αναδιαρθρώσεις του δηµόσιου τοµέα που είναι αναγκαίο να γίνουν. Πρέπει να προχωρήσουν, κύριε Υπουργέ, παράλληλα µε την ανάπτυξη. Πρέπει να εκκινήσει η ανάπτυξη. Δεν πάει άλλο πια. Και η
ανάπτυξη θέλει µείωση γραφειοκρατίας, χρηµατοδότηση των
επενδύσεων, πολιτική σταθερότητα.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε σε ένα νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, να αξιοποιήσουµε όλα τα επενδυτικά
προγράµµατα, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, «Jeremie», Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που είναι πολύ µικρό,
Πράσινο Ταµείο, που έχει 1,5 δισεκατοµµύριο και είναι αναξιοποίητο, αγροτικές επενδύσεις, «Νέοι Αγρότες», προγράµµατα
ανάπτυξης στην αγροτική οικονοµία, από τα οποία 500 εκατοµµύρια είναι αδρανή αυτήν τη στιγµή. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρω ότι ο Υπουργός
γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγµατα. Υπάρχει ένα καλό
στελεχιακό δυναµικό.
Πρέπει να προχωρήσουµε, όµως, γιατί δεν πάει άλλο πια και
οι νέοι νοµίζουν ότι είναι έξω από την πολιτική, έξω από το κάδρο
της πολιτικής. Έτσι λένε. Νιώθουν αποµακρυσµένοι από την πολιτική εξουσία.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά προχωράµε σε τέτοιες προτάσεις. Έχουµε κάνει µία πρόταση -η οποία θα συζητηθεί στην
Επιτροπή Περιφερειών- για έργα στην Κεντρική Ελλάδα, για να
συνεχιστεί η Ε65, να αναβαθµιστεί το αεροδρόµιο -υπάρχουν
προγράµµατα, υπάρχουν µελέτες, είναι ώριµα αυτά που λέµε
τώρα- να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση Βόλου - Λάρισας - Θεσσαλονίκης και να ολοκληρωθεί, να αξιοποιηθεί η περιουσία του
ΟΣΕ που είναι πολύ µεγάλη και µπορεί πραγµατικά να µοχλεύσει
και ιδιωτικούς πόρους.
Πρέπει να δούµε µια ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη.
Έχουµε κάνει και µια κουβέντα µε την Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη,
για να προχωρήσουµε σε ένα επενδυτικό πρόγραµµα στη Θεσσαλία που έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Πρέπει να προχωρήσει η αγροτική ανάπτυξη. Έχουµε κάνει
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συγκεκριµένες προτάσεις προχθές στην επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Πραγµατικά θεωρούµε ότι είναι πυλώνας η αγροτική ανάπτυξη.
Όµως, γίνεται σε ένα πλαίσιο όπου έχουµε ξεπουλήσει την
«Αγροτική Τράπεζα» µε 95 εκατοµµύρια, την «καλή» «Αγροτική»,
όταν ξέρετε ότι η «MARATHON BANK» πουλήθηκε µε 135 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι εξυπηρετούµε πάλι µία καθεστηκυία
τάξη που έθρεψε το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει η σηµερινή Κυβέρνηση
να εκθρέφει. Καταλαβαίνετε ότι είναι σηµαντικό πολιτικό θέµα
ότι οι απόµαχοι αγρότες χάνουν 1 δισεκατοµµύριο. Και αυτό δεν
σηµαίνει µόνο µείωση εισοδήµατος, αλλά και ερήµωση των χωριών που στηρίζονται σε αυτά τα εισοδήµατα, καφενεία, µαγαζιά
κ.λπ. του χωριού. Το κράτος θα πρέπει να δει τη φορολογία των
αγροτών σωστά και µε βάση την ανάπτυξη. Δεν µπορούµε να κάνουµε αφαίµαξη από τη φτώχεια. Πρέπει να δούµε να αναπτύσσεται –αλλά πραγµατικά- ο αγρότης και να του πάρουµε λεφτά.
Θα ήθελα να πω ότι τελικά σηµαντική υπόθεση είναι τα έσοδα,
κύριε Υφυπουργέ. Χρειάζεται µεγάλη πολιτική βούληση για να
προχωρήσουµε στην εξασφάλιση εσόδων, γιατί αν δεν κτυπήσουµε την παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, δεν
γίνεται τίποτα. Υπάρχουν στην Ελβετία πενήντα τέσσερις χιλιάδες καταθέτες τώρα, 22 δισεκατοµµύρια, τα οποία µε βάση έκθεση χρηµατοοικονοµικού ινστιτούτου είναι παράνοµα και
µπορούν να δεσµευθούν. Υπάρχουν 8,2 δισεκατοµµύρια από δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να εισπραχθούν. Υπάρχουν 3,75
δισεκατοµµύρια από πρόστιµα που δεν εισπράττονται. Υπάρχει
ο ηλεκτρονικός τζόγος. Υπάρχουν πολλά, για τα οποία, όµως,
δεν βλέπουµε να γίνεται κάτι για να ανακουφίσουµε τον εργαζόµενο.
Υπάρχει η ακρίβεια και τα καρτέλ. Δεν ξέρω ποιος καλύπτει
σήµερα τη διαιώνιση αυτής της πολιτικής των καρτέλ, γιατί δεν
προχωρά το µητρώο εµπόρων αγροτικών προϊόντων, γιατί δεν
προχωρούν οι αγορές και τα δηµοπρατήρια. Πρέπει να προχωρήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα κλείσω µε την κοινωνική συνοχή και το πολιτικό σύστηµα. Υπάρχει ένας κοινωνικός δαρβινισµός απέναντι στους
νέους. Υπάρχει 55% ανεργία. Χρειαζόµαστε ένα δίχτυ κοινωνικής
προστασίας για την κάλυψη των αδυνάτων και των ανέργων, ενίσχυση της απασχόλησης, µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος και ενίσχυση των ταµείων που πραγµατικά λιµοκτονούν, χτύπηµα «µαύρης εργασίας» και εισφοροδιαφυγής, ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα -πρέπει να το εισάγουµε στην κοινωνική
πολιτική- και στήριξη της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Αντ’
αυτού, σήµερα στον προϋπολογισµό αποδοµείται η αυτοδιοίκηση, ένας κοινωνικός και αναπτυξιακός χώρος της περιφέρειας.
Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
Θα ήθελα να τελειώσω µε το πολιτικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, που ξεπέρασα λίγο το χρόνο
µου.
Η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και των κοµµάτων
είναι το τρίτο πρόβληµα µετά την οικονοµία και την ανεργία στο
«Public Issue». Αυτό σηµαίνει τελικά πως πρέπει να αναδιαρθρώσουµε τη λειτουργία των κοµµάτων. Τα κόµµατα έχουν µείνει στο
παρελθόν. Δεν ανταποκρίνονται στις σηµερινές συνθήκες. Βλέπουµε και τη Βουλή πώς λειτουργεί, συµπεριφορές Βουλευτών
που δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες σήµερα. Χρειάζεται ένας
σοβαρός πολιτικός διάλογος. Τα προβλήµατα είναι πολύ µεγάλα,
µας ξεπερνούν. Πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε πραγµατικά στη
βάση τους και πρέπει να ξεπεράσουµε καθεστώτα και συµπεριφορές παρελθόντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε. Μην ανοίξετε άλλη κουβέντα.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θα κλείσω µε αυτό. Πρέπει να εµπνεύσουµε την κοινωνία να ακολουθήσει ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, να εµπιστεύεται τους πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι µέσα από
τη σύνθεση και όχι µέσα από διωγµό των άλλων απόψεων θα
µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά αυτόν
τον προϋπολογισµό, έχω την εντύπωση ότι ό,τι βλέπω εγώ βλέπουν και οι υπόλοιποι. Κανείς δεν βλέπει πουθενά να υπάρχει
πρόνοια για τη διόρθωση των κακών που φέρνει η πολιτική της
Κυβέρνησης, η πολιτική των µνηµονίων στην κοινωνία.
Για την ανεργία, για τη φτώχεια, γι’ αυτούς που ψάχνουν στα
σκουπίδια δεν βλέπουµε πουθενά να υπάρχει κάτι το συγκεκριµένο, µια πρόνοια.
Δεύτερον, ανάπτυξη δεν είδαµε πουθενά. Είναι τώρα δυόµισι
προς τρία χρόνια που ακούµε ότι όλα αυτά γίνονται για την ανάπτυξη. Όµως η λέξη αυτή έχει αρχίσει όχι µόνο να µην φαίνεται,
αλλά και λίγο που φαινόταν, τώρα έχει αρχίσει να εξαφανίζεται.
Και από την άλλη µεριά βλέπουµε σε χθεσινό πρωτοσέλιδο
εφηµερίδας πανελλαδικής εµβέλειας να λέει ο κ. Σαµαράς: «Αν
πέσουµε, πέσατε». Εµείς έχουµε να πούµε το εξής: «Αν πέσετε,
κύριοι της Κυβέρνησης, υπάρχει ελπίδα για τον ελληνικό λαό, ότι
µπορεί δηλαδή να γίνει πολιτική διαπραγµάτευση από µία αριστερή κυβέρνηση και να προσπαθήσουµε να ανατάξουµε ό,τι
εσείς έχετε καταστρέψει». Απ’ αυτό το Βήµα ειπώθηκαν οι αριθµοί, τα στοιχεία νοµίζω ότι αντιπαρατέθηκαν, αλλά αυτό που φαίνεται –και είναι γενική διαπίστωση- είναι ότι έχουµε ψευδεπίγραφες πολιτικές σ’ έναν ψευδεπίγραφο προϋπολογισµό. Αυτός
ο προϋπολογισµός του 2013 που συζητούµε αποτελεί οργανική
συνέχεια και αδιατάρακτη λογική των προηγούµενων προϋπολογισµών του 2010, του 2011 και του 2012.
Ακόµη θα ήθελα να πω ότι αυτός ο προϋπολογισµός επιβεβαιώνει ότι επιδίωξή σας είναι το σύστηµα, ο καπιταλισµός να εµφανίζεται τελικά γυµνός στη σκηνή, µε τα αρχέγονα χαρακτηριστικά του: Από τη µια το κεφάλαιο, από την άλλη η εργασία,
χωρίς διαµεσολαβητές, χωρίς καθόλου εκπροσώπους, όπου δεν
θα υπάρχουν ούτε συλλογικές συµβάσεις, ούτε κοινωνική προστασία, ούτε κατώτατοι µισθοί ούτε συντάξεις και επιδόµατα
ανεργίας, ούτε ωράρια εργασίας και άδειες, ούτε συστήµατα δηµόσιας υγείας και παιδείας και ό,τι άλλο που ως σήµερα είχαµε
µάθει να το αναγνωρίζουµε και να το ονοµάζουµε «κοινωνικό
κράτος» ή «κράτος πρόνοιας».
Συνεπώς, ο συζητούµενος αυτός προϋπολογισµός του 2013
αποτελεί εργαλείο και µέσο επίτευξης αυτής της µετεξέλιξης του
συγκεκριµένου συστήµατος. Έτσι γίνεται κατανοητός ο συνολικός σχεδιασµός κι ο προσανατολισµός αυτού του προϋπολογισµού, καθώς και του µεσοπρόθεσµου και φυσικά των µνηµονίων:
Ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, και αυτό
–άκουσον, άκουσον!- εµφανίζεται ως ανάπτυξη. Και µάλιστα αν
κάποιος πάει να το αποτρέψει, σε λίγο θα βγει και εχθρός της
πατρίδας! Αυτό είναι και ύβρις, παράλληλα µε τα άλλα. Επίσης,
έχουµε βαρύτατη φορολόγηση µισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελµατιών, µειώσεις µισθών και συντάξεων, µειώσεις
και καταργήσεις επιδοµάτων, τεράστια αύξηση της ανεργίας, µαζικές απολύσεις στο δηµόσιο –όσο και να το κρύβετε, θα το
δούµε κι αυτό- κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, απορρύθµιση εργασιακών σχέσεων, διάλυση του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης, διάλυση των συστηµάτων δηµόσιας υγείας και παιδείας. Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα λέγεται και γράφεται από πολλούς ότι είστε ανίκανοι κι εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις
και η τρόικα, ότι δεν µπορείτε να προβλέψετε σωστά και δεν
βγαίνουν τα προγράµµατα και ότι γι’ αυτό παίρνετε κάθε τρίµηνο
και νέα µέτρα, ότι έχετε αποτύχει κι εσείς και η τρόικα. Θέλω να
πω ότι αυτό είναι λάθος, ότι δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν έχετε
αποτύχει. Πετυχαίνετε κι εσείς και η τρόικα, γιατί αυτοί είναι οι
στόχοι και οι επιδιώξεις σας. Με την πολιτική που προωθείτε και
µε τα µέτρα µε τα οποία εφαρµόζετε αυτήν την πολιτική υπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα. Οι κορόνες σας για το ύψιστο
δηµόσιο συµφέρον και για τη σωτηρία της πατρίδος είναι απόδειξη της αδυναµίας σας, διότι έχετε τεράστια ένδεια επιχειρηµάτων.
Θα περιοριστώ, όµως, σε µερικά παραδείγµατα που αφορούν
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και άπτονται κυρίως του τουρισµού. Ποιον αλήθεια και τι εξυπηρετεί το ξεπούληµα ουσιαστικά των λιµανιών, των αεροδροµίων
και των πυλών εισόδου της χώρας; Να αναφερθώ στην Κασσιόπη, στην Αφάντου, στη Μονή Τοπλού, στον Αστέρα της Βουλιαγµένης, στο Ελληνικό, στον Άγιο Κοσµά; Θα µπορούσε κανείς
να έχει έναν τεράστιο κατάλογο για ξεπουλήµατα που εσείς τα
ονοµάζετε «ανάπτυξη».
Με την ψήφιση την περασµένη εβδοµάδα του νόµου περί ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας ήδη
εµφανίζονται δηµοσιεύµατα για προκηρύξεις διαγωνισµών παραχώρησης, εκποίησης κ.λπ. όπως, για παράδειγµα, σχετικά µε
τις ιαµατικές πηγές της Φθιώτιδας.
Θα καταθέσω συγκεκριµένο έγγραφο στα Πρακτικά.
Εντάσσεται στο ίδιο πράγµα και η προτεραιότητα του Υπουργείου, η εσπευσµένη διαδικασία για τον ιατρικό τουρισµό;
Ποιον αλήθεια και τι εξυπηρετεί η δυνατότητα εκµίσθωσης επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, των λεγόµενων «βαν»,
από τουριστικά πρακτορεία και ξενοδοχεία; Από πού τα παίρνετε
και πού τα δίνετε;
Ποιον αλήθεια και τι εξυπηρετεί η πλήρης απορρύθµιση και η
κατάργηση ουσιαστικά του επαγγέλµατος του ξεναγού;
Θα καταθέσω επίσης σχετικό έγγραφο.
Καταργείτε στην ουσία το επάγγελµα αυτό ανοίγοντάς το και
παραβιάζετε και κεκτηµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν
αποδείξεις και γι’ αυτά, κύριε Υπουργέ.
Ποιον αλήθεια και τι εξυπηρετεί η απαξίωση του ΟΤΕΚ;
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα θέµα που προκαλεί τεράστια ερωτηµατικά. Η Υπουργός κ. Κεφαλογιάννη σε µια εµφάνισή
της την 1η Νοεµβρίου δήλωσε µε ικανοποίηση ότι έκλεισε τα οικοτροφεία των σχολών του ΟΤΕΚ για δηµοσιονοµικούς λόγους
κι ότι οι σχολές λειτουργούν κανονικά. Θεωρούµε ότι η Υπουργός δεν µπορεί να µην ήξερε ότι οι σχολές δεν λειτουργούν και
την καλέσαµε να διορθώσει την ψευδή δήλωσή της, που επιβεβαιώνεται όµως και από ένα δελτίο Τύπου του Υπουργείου Τουρισµού στις 7-11-2012, όπου λέει ότι «θα ξεκινήσει…» και υπόσχεται ορισµένα πράγµατα. Δηλαδή λέει ότι πραγµατικά δεν λειτουργούν.
Θα καταθέσω τρία έγγραφα στο τέλος στα Πρακτικά.
Ποιον αλήθεια και σε τι εξυπηρετεί η εκχώρηση της τουριστικής προβολής της χώρας σε ιδιώτες, στο ΣΕΤΕ, µε τη διαδικασία
των ΣΔΙΤ; Παράξενα πράγµατα συµβαίνουν σχετικά µε τα θέµατα
της τουριστικής προβολής και της επικοινωνιακής στρατηγικής
του ΕΟΤ. Ενώ είναι σε εξέλιξη διαγωνισµός, δηλαδή δεν έχει
ακόµη ανατεθεί το έργο για την επικοινωνιακή στρατηγική του
ΕΟΤ µε τίτλο «Κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και
προώθησης του ελληνικού τουρισµού στις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γερµανίας κατά την περίοδο τάδε» -η προκήρυξη είναι αναρτηµένη στη σελίδα του ΕΟΤ- η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Τουρισµού και του ΕΟΤ σε συνέντευξη Τύπου
στις 31 του µήνα ανακοινώνει επικοινωνιακό πρόγραµµα, το
οποίο ουσιαστικά βασίζεται στην πρόταση της µίας εκ των εταιρειών. Για ποιον λόγο, λοιπόν, γίνεται ο διαγωνισµός; Όλα είναι
προειληµµένες αποφάσεις. Ποιον αλήθεια και τι υπηρετούν οι
ρυθµίσεις για τους κύριους συνοµιλητές του Υπουργείου Τουρισµού;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, όπως και
στους προηγούµενους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Από τις ρυθµίσεις αυτές που αφορούν αυτούς τους συνοµιλητές λείπουν οι επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες εργαζόµενοι στον τουρισµό και στον επισιτισµό. Μιλώ
γι’ αυτούς που έχουν δουλειά, όχι γι’ αυτούς που βρίσκονται στην
ανεργία. Είδατε ότι η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25% τον Αύγουστο όπου η εποχική απασχόληση είναι στο peak. Καταλαβαίνετε
τι θα γίνει τώρα, τους µήνες που αυτό τελειώνει.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι δεν έχουµε
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό. Δεν έχουµε κανέναν
σχεδιασµό, δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Γίνονται ιδιωτικοποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ήσεις κι όλα αυτά που λέµε. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ,
αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν κάποιος άνοιγε µία τέτοια
συζήτηση.
Τέλος, θέλω να πω ότι υπάρχουν µεγάλα ερωτήµατα που προκύπτουν για τον κύριο Υπουργό. Με τέτοιου είδους πολιτικές που
έχετε εξαγγείλει θα εισέλθουµε ως χώρα στον ενάρετο κύκλο,
όπως λέτε, της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, της εξωστρεφούς ανάπτυξης και της ευηµερίας για όλους, όπως αναφέρεται
στην εισηγητική έκθεση; Και δεύτερον, τώρα που φαίνεται ότι οι
δανειστές δεν προτίθενται να δώσουν τη δόση πριν το Δεκέµβριο, εσείς κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών, πού θα βρείτε χρήµατα µετά τις 16 Νοεµβρίου που θα έχουµε ξεµείνει, κατά τα
δικά σας λεγόµενα; Σας ρωτήσαµε και χθες και προχθές, αλλά
απάντηση δεν έχουµε πάρει. Διότι στις ερωτήσεις που θέτετε
πρέπει να µπορείτε να δίνετε κι απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Σήµερα έξω θα υπάρχει διαµαρτυρία του κόσµου. Την Τετάρτη
θα γίνει η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των εργαζοµένων και αν
δεν ακούτε εµάς εδώ, τουλάχιστον δείτε προς τα έξω. Μην µένετε κλεισµένοι σ’ ένα γυάλινο κλουβί. Αυτό που χρειάζεται είναι
να γίνουν εκλογές, διότι η διάσταση µεταξύ της λαϊκής θέλησης
και της Πλειοψηφίας είναι τεράστια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ -ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
Σας ενηµερώνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα υπάρξει διακοπή. Θα υπάρξει συνεχής ροή οµιλητών και Υπουργών.
Ορίστε, κύριε Κατσαφάδο, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό διεξάγεται αµέσως µετά την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου.
Είµαι νέος Βουλευτής και δεν είναι στις προθέσεις µου να κάνω
υποδείξεις, ιδιαίτερα σε συναδέλφους µε εµπειρία. Πιστεύω
όµως ότι τις τελευταίες ηµέρες η εικόνα της Βουλής δεν αρµόζει
στην ποιότητα του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Κυρίως
όµως δεν ταιριάζει στις κρίσιµες στιγµές που περνάµε ως χώρα
και ως κοινωνία.
Την Τετάρτη είδαµε να αµφισβητείται ακόµη και η αρχή της
δεδηλωµένης, πρωτοφανές γεγονός για την κοινοβουλευτική
µας παράδοση, και αναρωτιέµαι τι άλλο µπορεί να έχει σειρά,
προκειµένου η Αντιπολίτευση να κερδίσει κάποιες στιγµές εντυπώσεων.
Τόσο όµως στη συζήτηση για το µεσοπρόθεσµο όσο και για
τον προϋπολογισµό διαπιστώνει κανείς τα ίδια ακριβώς πράγµατα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση προτάσεων. Υπάρχει ένας µηδενισµός και µια απόλυτη ισοπέδωση. Κάποιοι συµπεριφέρονται
µε καθαρά συµβατικούς πολιτικούς όρους, σαν να µην έχουν αντιληφθεί τι συµβαίνει στην χώρα.
Ευρισκόµενοι στην Αντιπολίτευση θεωρούν ότι πρώτιστο και
µοναδικό τους καθήκον είναι η δηµιουργία εντυπώσεων, η κατεδάφιση κάθε προσπάθειας που στηρίζεται σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Συµπεριφέρονται µε όρους παλαιότερων δεκαετιών.
Είµαστε όµως στην πιο κρίσιµη στιγµή της Μεταπολίτευσης.
Την κρισιµότητα αυτών των στιγµών αποτυπώνει ο κρατικός προϋπολογισµός. Για πρώτη φορά ίσως η χώρα –και δεν λέω η Κυβέρνηση- δείχνει αποφασισµένη να εκτελέσει έναν αληθινό
προϋπολογισµό, να επιτύχει όλους τους στόχους που περιλαµβάνονται σ’ αυτόν, στόχους ρεαλιστικούς και αξιόπιστους, στόχους που επιτυγχάνονται µε µεγάλες µεταρρυθµίσεις, τολµηρές
και ορθολογικές διαρθρωτικές αλλαγές.
Για πρώτη φορά το 2013 θα καταγράψουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Για το 2013 τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισµού θα
φτάσουν τα 46.322.000.000 έναντι 44.650.000.000 ευρώ που
είναι οι πρωτογενείς δαπάνες. Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται
µόνο µέσα από τις οριζόντιες περικοπές. Μόνο από τον εξορθολογισµό του φορολογικού συστήµατος επιτυγχάνεται εξοικονό-
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µηση δαπανών της τάξης του 1.781.000.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Καταγράφουµε επιτέλους σε ένα ενιαίο µητρώο όλα τα ακίνητα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και αρχίζει επιτέλους η
αξιοποίησή τους. Πηγαίνουµε σε ένα νέο και δικαιότερο φορολογικό σύστηµα µε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, γιατί
µέχρι σήµερα φόρους πλήρωναν µόνο όσοι δεν µπορούσαν να
αποκρύψουν τα εισοδήµατά τους. Καταγράφεται αύξηση της
απορροφητικότητας από το ΕΣΠΑ. Η χώρα µας κινείται 5%
επάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο. Μειώνονται οι δαπάνες του
δηµοσίου.
Για πρώτη φορά οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης οφείλουν
να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση των προϋπολογισµών τους
µέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Κάθε φορέας ή δηµόσιος
οργανισµός είναι υποχρεωµένος να ελέγχει έσοδα και δαπάνες,
να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού του σε µηνιαία
βάση και αν διαπιστώνονται αποκλίσεις, να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα προκειµένου να µην επιβαρύνονται οι πολίτες.
Η επίτευξη αυτών των στόχων θα µας δώσει την ευκαιρία να
αποκαταστήσουµε σταδιακά τις αδικίες που έγιναν από τις σκληρές και επώδυνες περικοπές και επιβάλλεται να το κάνουµε αυτό.
Είναι ζήτηµα αξιοπιστίας και αναγνώρισης απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ µε σεβασµό τη
διαφορετική άποψη που έχει ο καθένας. Αναρωτιέµαι όµως πώς
γίνεται να µην υπάρχει κάτι θετικό για να αναγνωριστεί στην Κυβέρνηση. Το ζητούµενο δεν είναι να αποδώσουµε τα εύσηµα
στην Κυβέρνηση όσο το να αναγνωρίσουµε µια θετική της δράση
και να την βελτιώσει ο καθένας από εµάς µε τις δικές του παρατηρήσεις.
Αυτό όµως που εισπράττουµε είναι µια στείρα άρνηση. Αν
αυτή η άρνηση απευθυνόταν µόνο στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενδεχοµένως, να µην σήµαινε και τίποτα. Η Αντιπολίτευση
επιδίδεται σε µια συνολική άρνηση της πραγµατικότητας. Επενδύει στην αποτυχία, στην καταστροφή και τη χρεοκοπία. Έξω,
όµως, από το Κοινοβούλιο και τα στενά κοµµατικά πλαίσια που
είναι περιχαρακωµένη υπάρχουν όλοι αυτοί που έχουν υποβληθεί
σε απίστευτες θυσίες και δεν θέλουν να πάνε χαµένες, αυτοί που
αναζητούν ελπίδα και προοπτική, ενώ παράλληλα δεν θέλουν να
θέσουν σε κίνδυνο την κορυφαία στρατηγική επιλογή της χώρας
που είναι η παραµονή στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει σίγουρα οργή, απογοήτευση και ανθρώπινος πόνος.
Δεν είµαστε όµως οι κοινωνικά ανάλγητοι και εσείς είστε οι υπερευαίσθητοι. Στην πιο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα θα έπρεπε όλοι
να είµαστε περισσότερο υπεύθυνοι. Το πολιτικό σύστηµα τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει ευθύνες που το διαπερνούν οριζόντια και αφορούν όλους τους πολιτικούς σχηµατισµούς.
Ευθύνες όσο και να προσπαθεί να το κρύψει έχει και η Αριστερά, η οποία άσκησε ηγεµονία και αυτό µεταφράστηκε σε αλόγιστες παροχές. Ευθύνες έχει η περίφηµη γενιά του Πολυτεχνείου που έγινε η κυρίαρχη πολιτικά τάξη. Ευθύνη φέρει και η
δική µας παράταξη. Η παράταξή µας όµως που επανέφερε και
στήριξε τους δηµοκρατικούς θεσµούς, παρέδωσε τον Οκτώβρη
του 1981 µια ισχυρή Ελλάδα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
ασήµαντο δηµόσιο χρέος.
Δεν µπορούµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εµείς
στη δική µας παράταξη να είµαστε υπερήφανοι για την ατολµία
µας να τα βάλουµε µε το βαθύ κράτος των συνδικαλιστών, να αλλάξουµε τις δοµές της ελληνικής οικονοµίας, να πατάξουµε τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Οι µοναδικές ουσιαστικές αποκρατικοποιήσεις µε προοπτική
έγιναν από την κυβέρνηση Καραµανλή. Εδώ θέλω να σας θυµίσω
ποια ήταν η στάση των υπολοίπων τόσο για την Ολυµπιακή όσο
και για την «COSCO» και τον ΟΤΕ. Αυτή η εχθρική στάση και συµπεριφορά λειτούργησε αποτρεπτικά για επενδύσεις και κράτησε
την Ελλάδα όµηρο στο παρελθόν της.
Οι συνδικαλιστές της παρακµής επέβαλαν τις απαιτήσεις τους
σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η Ελλάδα ήταν µια χώρα µε
κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες που στηρίζονταν στα έργα και
τις προµήθειες, µε κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές που τώρα
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έχουν βρει πολιτικό καταφύγιο στο ΣΥΡΙΖΑ και µια πολιτική τάξη
που χρησιµοποιούσε το κράτος ενίοτε ως λάφυρο. Σ’ αυτό το παρελθόν µας καλεί να επιστρέψουµε ο κ. Τσίπρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι υπερασπίζονται προνόµια επαγγελµατικών οµάδων και συντεχνιών, όταν ολόκληρη η
κοινωνία έχει µατώσει. Συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν ακόµα το
δηµόσιο ως ιερή αγελάδα. Θα πρέπει όµως κάποια στιγµή να µιλήσουµε και για το ένα εκατοµµύριο ανέργους του ιδιωτικού
τοµέα.
Η κίνηση της Κυβέρνησης για χορήγηση επιδόµατος στους µακροχρόνια ανέργους, όπως προδιαγράφεται, είναι θετική και µάλιστα στο πιο δυσµενές δηµοσιονοµικό περιβάλλον. Μήπως και
αυτό, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λάθος; Ή θα πρέπει
εµείς να τάζουµε λαγούς µε πετραχήλια, όπως τάζατε εκατό χιλιάδες θέσεις µε βασικό µισθό 1.200 ευρώ προεκλογικά;
Η Ελλάδα πρέπει να γίνει και πάλι µια χώρα µε παραγωγή, στηριζόµενη στον πρωτογενή τοµέα, στον τουρισµό και τη ναυτιλία.
Η οικονοµία πρέπει να επανεκκινηθεί άµεσα. Η δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας θα προέλθει µόνο µέσα από την προσέλκυση
επενδύσεων, µόνο µέσα από την ανάπτυξη µιας υγιούς επιχειρηµατικότητας. Εµείς θέτουµε αυτά τα πλαίσια, αίρουµε τη γραφειοκρατία. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε µπροστά
αψηφώντας το πολιτικό κόστος και πρέπει να το κάνουµε.
Περιµένουµε όµως ακόµα να ακούσουµε άλλη αντιπρόταση,
να µας πείτε από πού µπορείτε να αντλήσετε χρηµατοδότηση,
πώς θα διαχειριστείτε τον κίνδυνο από τη διεθνή αποµόνωση της
χώρας. Το µόνο που κάνετε είναι να τάζετε τα πάντα στους πάντες και να εγγυάστε ότι δεν θιγούν προνόµια και οφίτσια συγκεκριµένων συντεχνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία οφείλουµε και πρέπει να µιλάµε τη γλώσσα της σκληρής αλήθειας
προς τον πολίτη για να µπορέσουµε να κερδίσουµε ξανά µακροχρόνια την εµπιστοσύνη του. Από τη Δευτέρα θα πρέπει να υπάρχουν µόνο τα εξής θέµατα στην ατζέντα, οι πολιτικές ανάπτυξης,
µείωσης της ανεργίας, πάταξης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Η Ελλάδα πριν από λίγες µέρες έστειλε το δικό της µήνυµα
στην Ευρώπη. Το έστειλαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που
έχουν κάνει θυσίες ασύλληπτες για τα δεδοµένα µιας δυτικής
δηµοκρατίας. Ήταν ένα καθαρό µήνυµα όπως το ότι περιµένουµε και από την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ζητούν από εµάς να τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας και
τις τηρούµε, έτσι ζητάµε και από τους εταίρους µας να τηρήσουν
και αυτοί τις δικές τους δεσµεύσεις. Θα πρέπει να ξέρουν ότι για
την Ελλάδα τα µέτρα αυτά ήταν τα τελευταία. Τα επόµενα δεν
θα υπάρχει ούτε Βουλή και Κυβέρνηση για να τα υποστηρίξει,
αλλά ούτε και κοινωνία για να τα αντέξει.
Υπερψηφίζω λοιπόν αυτόν τον προϋπολογισµό πιστεύοντας
στις ικανότητες της Κυβέρνησης, αλλά κυρίως στις δυνατότητες
που έχει ο τόπος και ο λαός του. Υπερψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό στηριζόµενος σε ένα ρητό ενός Βρετανού συγγραφέα,
ότι πολιτικός είναι αυτός που σκέφτεται τις επόµενες γενιές, ενώ
πολιτικάντης είναι αυτός που σκέφτεται τις επόµενες εκλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Καραγκούνης έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η ελληνική Κυβέρνηση τους τελευταίους τέσσερις µήνες
έπραξε το αυτονόητο. Δεν ενήργησε µε προσδοκίες, αντιθέτως
δούλεψε µεθοδικά για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της
Ελλάδας. Για µας αποτελεί µονόδροµο η οριστική απαλλαγή από
κάθε είδους εξάρτηση, όχι απόδραση σε φανταστικούς κόσµους,
όπως αυτούς που καπηλεύεται η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επάξια αποκτήσει τον τίτλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, καθώς ο αντιπολιτευτικός του λόγος είναι αξιωµατικός, περιοριζόµενος σε αναπόδεικτα µη λογικά αξιώµατα, όπως
ότι οι εταίροι µας θα συνεχίζουν να µας δανείζουν ακόµα και αν
δεν πληρούµε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις µας ή ότι το δηµόσιο χρέος δύναται να µειωθεί χωρίς περικοπές δηµοσίων δαπανών, που ο λαός οφείλει να αποδεχθεί, επειδή κατά τη ρητορική
-την αξιωµατική ρητορική- του ΣΥΡΙΖΑ έτσι είναι τα πράγµατα.
Όσο συνεχίζουν αυτές οι πολιτικές δυνάµεις ακόµα και σήµερα να αναπολούν πολιτικές άλλων δεκαετιών, να χαϊδεύουν τα
αυτιά των πολιτών, να προστρέχουν δήθεν από πατριωτισµό και
ενδιαφέρον στο πλευρό του πραγµατικά χειµαζόµενου Έλληνα,
λες και µόνο αυτοί νοιάζονται για το καλό του και να τους τάζουν
λαγούς µε πετραχήλια, τόσο η χώρα θα βυθίζεται στο χάος και
σε νέα µνηµόνια. Συνεχίζουν να λένε ψέµατα στον ελληνικό λαό
και να τον παραµυθιάζουν ακόµα και σήµερα, το 2012, που γνωρίζουν καλά ποια είναι η κατάσταση.
Ξεχάστε το ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ας πάρουµε
το δικό σας σενάριο. Με δραχµές µπορείτε να δώσετε πίσω
στους Έλληνες αυτά που εικονικώς απολάµβαναν τις προηγούµενες δεκαετίες; Λέω εικονικώς γιατί ήταν δανεικά. Τα δανεικά
λοιπόν, σε όποιο νόµισµα και αν είναι, οφείλουµε να τα σβήσουµε. Τα ελλείµµατά µας οφείλουµε να τα σβήσουµε. Θα πρέπει άµεσα το κράτος να αρχίσει να βγάζει περισσότερα από όσα
δαπανά.
Ως πρώτη αρχή, για να σταµατήσουµε επιτέλους το φαύλο
κύκλο των ελλειµµάτων, αυτό προβλέπει ο προϋπολογισµός που
συζητάµε για του χρόνου. Προβλέπει δηλαδή για πρώτη φορά,
µετά από δεκαετίες, πρωτογενές πλεόνασµα 850 εκατοµµύρια
ευρώ. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουµε τα επόµενα χρόνια,
µόνο µε πλεονάσµατα και όχι µε ελλείµµατα.
Και βέβαια η επιλογή του περιθωρίου δεν είναι επιλογή. Ο ελληνικός λαός πάσχιζε εξήντα χρόνια να απαλλαγεί της βαλκανικής περιθωριοποίησης. Η Ευρώπη αλλάζει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Αλλάζει γιατί ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα
κρέµεται αυτήν τη στιγµή σε µια κλωστή. Η Ιταλία, η Ισπανία, η
Γαλλία σύντοµα θα πουν όχι, µε µια φωνή, στην αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας.
Πρέπει να είµαστε εκεί για να ενώσουµε τη φωνή µας για µια
άλλη πολιτική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να είµαστε εκεί λέγοντας «όχι»!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η ψήφιση των
µέτρων του µεσοπροθέσµου, που είναι επώδυνα για τον ελληνικό
λαό, καθώς και η υπερψήφιση σήµερα του προϋπολογισµού είναι
τα αναγκαία βήµατα που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα.
Τώρα αποµένει να γίνουν και τα αναγκαία βήµατα από τους
εταίρους µας, γρήγορα και χωρίς καµµία καθυστέρηση, αλλιώς
η χώρα θα απωλέσει την ευκαιρία να είναι εκεί µαζί µε την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και κάθε άλλη χώρα που έχει
υποστεί τις συνέπειες της κρίσης, όταν επιτέλους έρθει η ώρα
της λύσης, γιατί η ώρα αυτή θα έρθει και η λύση της κρίσης θα
είναι συνολική.
Όλοι αντιλαµβάνονται ότι η Ελλάδα διήνυσε πολύ δρόµο και
τώρα δεν έχει την πολυτέλεια του ηρωικού αποµονωτισµού που
θα ήταν µοιραία. Αν δεν παίρναµε τώρα αυτές τις δύσκολες και
οδυνηρές αποφάσεις, τότε η χώρα θα είχε εισέλθει όχι απλώς
σε µια οικονοµική, αλλά και σε µια πολιτική ζώνη του λυκόφωτος.
Η επόµενη ηµέρα θα είναι η ηµέρα των κοµµάτων των άκρων
που απλώς θα αλληλοσπαράσσονται πάνω στον εθνικό κορµό.
Ο ένας θα φαντασιώνεται να κάνει την Ελλάδα Αργεντινή και ο
άλλος θα παραµονεύει έξω από τα θέατρα. Την Ελλάδα αυτή θα
την αποτρέψουµε και θα δώσουµε ακόµη µία φορά αυτό που
έδωσε διαχρονικά η Νέα Δηµοκρατία στον τόπο, ελπίδα, ευηµερία και πάνω από όλα εθνική συνεννόηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε διαρκώς και αναζητούµε
την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά
και µόνο στην κρατική χρηµατοδότηση ούτε σε µια οικονοµία µε
δανεικά. Η ανάπτυξη προϋποθέτει πρωτίστως µεταρρυθµίσεις.
Δεν θα επεκταθώ στις εκτενείς µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνη-
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σης στους τοµείς της οικονοµίας, της υγείας, της εργασίας, στις
οποίες ήδη οι συνάδελφοι Υπουργοί έχουν αναφερθεί. Θα αναφερθώ στις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που προωθούµε αυτήν
την περίοδο εµείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς πιστεύουµε ότι η δικαιοσύνη αποτελεί µία εκ των βασικότερων αναπτυξιακών παραµέτρων, όπως επίσης πιστεύουµε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί.
Παρ’ότι τα µέτρα είναι επώδυνα για όλους και πλήττουν τους
ταγούς και συλλειτουργούς όλης της δικαιοσύνης, αυτό δεν σηµαίνει ότι στην Ελλάδα θα σταµατήσει να απονέµεται το δίκαιο
που το έχει απόλυτη ανάγκη αυτήν τη στιγµή ο ελληνικός λαός.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους.
Δεν θα περιοριστώ, λοιπόν, σε διαπιστώσεις και σε ευχολόγια,
αλλά θα σας αναφέρω εν συντοµία το έργο που κάνουµε. Κύριος
άξονας των δράσεων αυτών είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας µε την υλοποίηση
πέντε έργων µεγάλης εµβέλειας, προς την κατεύθυνση της
πραγµατοποίησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, την οποία θεωρούµε λύση σε πολλά προβλήµατα αυτής.
Όλα τα συστήµατα θα εγκατασταθούν σε κεντρικές υποδοµές
και θα ολοκληρωθούν από δύο έως τέσσερα έτη. Αυτά είναι τα
ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
πολιτικής και ποινικής διαδικασίας που είναι σε φάση δηµοπράτησης, αλλά και εκείνο της διοικητικής δικαιοσύνης που θα υποστηρίζει τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες κατά τη διαχείριση
ροής της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας, εξυπηρετώντας βέβαια το σύνολο των φάσεων της δικαστικής διαδικασίας.
Επίσης, είναι το ολοκληρωµένο σύστηµα πρακτικών δικαστηρίων, το οποίο θα δηµοπρατηθεί εντός της επόµενης εβδοµάδας
και έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήµατος
κεντρικής αποθήκευσης και διαχείρισης των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
Ακόµη, είναι το Εθνικό Ποινικό Μητρώο, που θα επεκτείνει την
ηλεκτρονική τήρηση του ποινικού µητρώου στο σύνολο των Εισαγγελιών – Πρωτοδικείων της χώρας.
Τέλος, είναι το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα καταστηµάτων κράτησης που θα µας επιτρέπει να έχουµε πλήρη και
σαφή εικόνα για τις φυλακές µας.
Οι δράσεις µας αυτές δεν λέω ότι θα εξαλείψουν, αλλά σίγουρα θα περιορίσουν δραστικά πολλές από τις κακοδαιµονίες
της δικαιοσύνης, τις οποίες πολύ καιρό διαπιστώναµε, αλλά δεν
πράτταµε κάτι, ενώ παράλληλα θα καταστήσουν τη χώρα µας
από ουραγό στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όπως
είναι σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις σήµερα, σε πρωτοπόρο.
Όσον αφορά τη σωφρονιστική πολιτική, υπογράψαµε άµεσα
και θέσαµε σε ισχύ υπουργική απόφαση που αφορά την τροποποίηση επί τα βελτίω των όρων της µεταφοράς κρατουµένων σε
αγροτικές φυλακές για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής
τους. Με την ενέργεια αυτή ήδη αποσυµφορήσαµε σε µεγάλο
βαθµό τα καταστήµατα κράτησης κλειστού τύπου και βεβαίως
στελεχώνουµε τις αγροτικές φυλακές από κρατουµένους που
βοηθά στο να τονωθεί η αγροτική πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για δύο λεπτά.
Παράλληλα, προωθούµε προς ψήφιση, σε δύο εβδοµάδες από
σήµερα, σχέδιο νόµου που τροποποιεί την κωδικοποιηµένο νοµοθεσία περί ναρκωτικών, προβλέποντας ευµενέστερη ποινική
µεταχείριση στους πραγµατικά εξαρτηµένους χρήστες, οι οποίοι
έχουν καταδικαστεί σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας,
εξορθολογισµό ποινών για τις περιπτώσεις µικροδιακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο ποινικής αντιµετώπισης ακόµα και στον εξαρτηµένο έµπορο.
Όµως, δεν σταµατάµε εκεί. Εξαγγείλαµε την εισαγωγή και
εφαρµογή του µέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουµένου, το λεγόµενο στην απλή γλώσσα «βραχιολάκι», το
οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις λήψης
αδειών από κρατουµένους, στην υφ’ όρων απόλυση και εναλλακτικά ως περιοριστικός όρος αντί της επιβολής της προσωρινής
κράτησης.
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Για το λόγο αυτό συστήθηκε µε την πρωτοβουλία µας νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία ολοκληρώνει το έργο της
στα τέλη Νοεµβρίου, η δε εφαρµογή του εν λόγω µέτρου πιστεύουµε ότι θα οδηγήσει σε αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων και συνεκδοχικά στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης.
Επεκτείνουµε και ενισχύουµε την κοινωφελή εργασία µε τη δυνατότητα παροχής κοινωφελούς εργασίας από τα τρία έτη που
ισχύει έως τώρα έως και τα πέντε έτη φυλάκισης, µε εκτίµηση
όµως του δικαστηρίου για το αν πρέπει κάποιος κατάδικος να
έχει αυτήν την ευεργετική µεταχείριση. Παράλληλα, επιδιώκουµε
την αύξηση των φορέων που υποδέχονται κοινωφελή εργασία
και ήδη συζητούµε µε τον Δήµαρχο Αθηναίων για τους τρόπους
που µπορεί να γίνει αυτό.
Με απόφασή µας συγκροτήθηκε επιτροπή που µελετά τους
όρους ασφαλείας και λειτουργίας τµηµάτων κρατουµένων ηπίας
εγκληµατικότητας που θα λειτουργήσουν σε όλες τις αγροτικές
φυλακές. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουµε να φύγουν οι κρατούµενοι µικρής επικινδυνότητας, όπως είναι οι πληµµεληµατικοί
από τις φυλακές της βαριάς εγκληµατικότητας, ώστε να σταµατήσει κάθε αρνητική επιρροή πάνω τους και να διευκολυνθεί ο
σωφρονισµός τους, να κάνουµε πράξη δηλαδή τον περιβόητο
διαχωρισµό των κρατουµένων που αποτελεί πάγιο αίτηµα της
επιστηµονικής κοινότητας.
Σε συνεννόηση και συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας επεκτείνουµε µε διάταξη νόµου που συµπεριλαµβάνουµε στο νοµοσχέδιο για τα ναρκωτικά, την παροχή υπηρετούντων ιατρών του
ΕΣΥ σε όλα τα καταστήµατα κράτησης της χώρας. Έτσι, θα σταµατήσουµε το φαινόµενο πολλών δεκαετιών να λειτουργούν φυλακές χωρίς να έχουν µόνιµο γιατρό σε καθηµερινή βάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο ίδιο νοµοθέτηµα υλοποιούµε την πολιτική µας βούληση
για πάταξη της διαφθοράς και των οικονοµικών εγκληµάτων, συστήνοντας το θεσµό του εισαγγελέα διαφθοράς και αυστηροποιώντας το πλαίσιο ποινής στα αδικήµατα παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας.
Εγκαινιάσαµε δύο υπερσύγχρονα δικαστικά µέγαρα στην περιφέρεια –Λευκάδα και Κέρκυρα- και σύντοµα εγκαινιάζουµε
αυτό της Βέροιας, ενώ επίσης θα παραδώσουµε στον επόµενο
µήνα το νέο σωφρονιστικό κατάστηµα στην Αγιά Χανίων. Δεν περιοριζόµαστε στις απλές διαπιστώσεις των χρονιζόντων προβληµάτων, αλλά επεµβαίνουµε ως οφείλουµε για την αντιµετώπισή
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µάχη που δίνεται σήµερα
δεν αντιπαρατίθενται µνηµονιακές και µη µνηµονιακές δυνάµεις,
όπως η Αντιπολίτευση θέλει να το παρουσιάζει για την εξυπηρέτηση των µικροκοµµατικών της φιλοδοξιών. Αντιπαρατίθενται οι
δυνάµεις της συντήρησης από όπου και αν προέρχονται αυτές,
αριστερά και δεξιά, οι οποίες αρνούνται κάθε έννοια αλλαγής και
θέλουν πάση θυσία τη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος των
αγκυλώσεων των µύθων, των συντεχνιών µε εκείνες τις δυνάµεις
της µεταρρύθµισης του κράτους και της προόδου.
Η σηµερινή Κυβέρνηση και τα κόµµατα που την απαρτίζουν
έχουν πάρει θέση έχοντας επιλέξει τον επίπονο δρόµο της ευθύνης και της αλλαγής για το καλό του τόπου. Δεν αµφιβάλλω ότι
η ιστορία θα µας δικαιώσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, υπήρξε µία ανοχή στο χρόνο του Υφυπουργού, διότι
ο Υπουργός Δικαιοσύνης λόγω προβλήµατος υγείας δεν θα
πάρει το λόγο. Γι’ αυτό και δώσαµε λίγο παραπάνω χρόνο στον
κύριο Υφυπουργό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, δεν θα δώσετε χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν θα επανέλθω
πάλι σε εσάς γιατί συνεχίζετε να ασχηµονείτε. Επιτέλους, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες! Αν τους σέβεστε, είστε εδώ. Αν δεν
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τους σέβεστε, δεν είστε εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, δεν είναι πρωτότυπη η διαπίστωση ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν βαθύτατα ταξικό προϋπολογισµό. Το είπαν όλοι
οι εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα, όσοι µίλησαν από αυτό το
Βήµα το παραδέχτηκαν. Όµως, δεν είναι ειρωνικό; Τι παραδέχτηκαν δηλαδή; Παραδέχτηκαν ότι είναι η πρώτη φορά που ένας
προϋπολογισµός δεν µπαίνει καν στον κόπο να µας πει πώς
εκτός από το 1/3 της κοινωνίας υπάρχει και κάτι από τα 2/3.
Μπαίνουν συνέχεια διλήµµατα και εκβιασµοί εδώ µέσα. Για
εµάς δεν υπάρχουν τέτοια διλήµµατα. Για εµάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ,
τα µνηµόνια δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης, αλλά µόνο να καταργηθούν.
Να διαγραφεί το µεγαλύτερο µέρος του χρέους, όπως ακριβώς έκαναν αυτοί που µας κουνούν σήµερα το δάκτυλο και αξιώνουν από εµάς ως προκαταβολή εγγύησης για τη δόση όλα τα
φιλέτα από τις ιδιωτικοποιήσεις να µπουν στον ειδικό λογαριασµό -αυτοί οι κύριοι που οι ίδιοι τους το 1953 κούρεψαν το δικό
τους χρέος- και το υπόλοιπο χρέος µε ρήτρα ανάπτυξης.
Σαφώς, όµως, ένας προϋπολογισµός δεν χρειάζεται απλά να
έχει µια ριζικά αντίθετη κατεύθυνση. Δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται
και µια άλλη κυβέρνηση, µε την Αριστερά στο επίκεντρό της,
αποφασισµένη να δροµολογήσει µια νέα πορεία για τη χώρα,
στηριγµένη στον κόσµο της εργασίας, στην πλειοψηφία δηλαδή
της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή αυτά τα δύο τρίτα που προηγουµένως είπα.
Ο λόγος µου, όµως, σε αυτήν τη συνεδρίαση έχει να κάνει µε
τον προϋπολογισµό. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια ενός
ολοκληρωµένου ξενόφερτου σχεδίου κατεδάφισης της ελληνικής κοινωνίας βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, το οποίο µε αξιοσηµείωτη συνέπεια και επαγγελµατισµό
υλοποιείτε εργολαβικά. Καµµιά τάξη, εκτός από αυτή των διαπλεκόµενων φίλων σας, δεν ξεφεύγει από τη φροντίδα τους.
Η υπαλληλική, όµως, η αγροτική τάξη, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνθλίβονται, καθώς συνολικά
µέτρα 18,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν έχουν προηγούµενο όχι
µόνο για την ελληνική µεταπολιτευτική ιστορία, αλλά και για ολόκληρο το δυτικό κόσµο, τη µεταπολιτευτική ιστορία ολόκληρου
του δυτικού κόσµου.
Μιλάτε συνεχώς για ανάπτυξη, κύριοι της Κυβέρνησης. Ποια
ανάπτυξη ευαγγελίζεσθε µε ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της τάξης των 7 δισεκατοµµυρίων; Συγκεκριµένα, από τα
10 δισεκατοµµύρια του 2010 φθάνουµε στα 6,85 δισεκατοµµύρια
του 2013, εάν δεν µειωθεί περαιτέρω φυσικά, γιατί ήδη µειώσατε
από το προσχέδιο 500 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι τόσο το ενδιαφέρον σας για την ανάπτυξη που το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι το σύνηθες θύµα για κάθε αστοχία σας. Και δεν
είναι µόνο το ποσό που µειώνετε, αλλά είναι και το τι είδους δηµόσιες επενδύσεις προωθείτε.
Ενδεικτικά αναφέρω: Μειώνετε το ΠΔΕ-συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος στον τοµέα της υγείας. Μειώνετε, επίσης, δραστικά
το εθνικό σκέλος του Υπερυπουργείου Ανάπτυξης. Στην εισηγητική έκθεση εµφανίζετε ποσοστό πληρωµών του ΕΣΠΑ της τάξης
των 9,2 δισεκατοµµυρίων. Η πρακτική, όµως, που ακολουθείτε
στο να εντάσσετε στο ΕΣΠΑ έργα που έχουν ολοκληρωθεί µέσω
του εθνικού σκέλους, προκειµένου να απεγκλωβίσετε το εθνικό
ΠΔΕ, δηµιουργεί τεράστιο κίνδυνο ταµειακής διαχείρισης και µετακύλησης πολλαπλασιαστικού κόστους στο µέλλον, καθώς και
διαρθρωτικό λάθος.
Για την ενεργοποίηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων, για την
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τόνωση των επιχειρήσεων τα πέντε έτη έναρξης του ΕΣΠΑ και
τα τρία έτη µετά το ξέσπασµα αυτής της κρίσης φυσικά τι να
αναφέρω παραπάνω; Δεν υπάρχει λόγος. Είναι σαφές ότι τίποτα
δεν έχει φτάσει στην πραγµατική οικονοµία.
Αναρωτιέστε, άραγε, πώς θα έλθει η ανάπτυξη µε συνταγές
που δοκιµάστηκαν και έχουν αποτύχει παταγωδώς; Δεν αναφέρετε τίποτα στην εισηγητική σας έκθεση για το πώς θα ξεµπλοκάρετε τους µεγάλους οδικούς άξονες, που τα έργα τους έχουν
παγώσει µέσω των συµβάσεων παραχώρησης. Εδώ και ένα
χρόνο ακούµε από όλες τις κυβερνήσεις ότι βρίσκεται και φτάνει
σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα για την απεµπλοκή αυτών των έργων.
Όµως, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµµία θετική διέξοδος. Τα
έργα αυτά ήταν στη λίστα των εκατόν ογδόντα ενός έργων που
για ακόµη µια φορά αναφέρονται στον προϋπολογισµό που καταθέσατε και σήµερα. Η λίστα βρίσκεται πάλι σε αναθεώρηση,
όπως µας είπε και ο κ. Ράιχενµπαχ.
Μπορείτε να µας ενηµερώσετε πώς θα απεµπλακούν οι συµβάσεις παραχώρησης; Μήπως µε τον ίδιο τρόπο που σήµερα το
δηµόσιο καλύπτει υπερσυµβατικές και εξωσυµβατικές απαιτήσεις των συµβάσεων παραχώρησης στους κοµµατικούς εργολάβους;
Θα σας πούµε, όµως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει την απεµπλοκή των µεγάλων έργων στο πλαίσιο µιας θετικής εξέλιξης για
την οικονοµία και την κοινωνία, αλλά µε διαφανείς όρους και
υπέρ του δηµόσιου συµφέροντος.
Ξεδοντιάζετε τη στρατηγική ανάπτυξης µέσω του ΠΔΕ και επαναπροσδιορίζετε την ανάπτυξη µε όρους τραπεζοπιστωτικού
τοµέα και µέγιστης εξασφάλισης της ιδιωτικής συµµετοχής και
κέρδους. Η πολιτική σας για την ανάπτυξη σε αυτή, αλλά και την
επόµενη προγραµµατική περίοδο ταυτίζεται και εξαντλείται στην
απόλυτη ιδιωτικοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων, στην εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, στην αναγόρευση του ιδιωτικού τοµέα και του εξωτερικού επενδυτικού παράγοντα ως του
αποκλειστικού πυλώνα που θα σηκώσει την ανάπτυξη.
Όµως, οι κατ’ ευφηµισµό επενδυτές δεν ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν επενδύσεις. Ενδιαφέρονται για τη νοµή, που εσείς
πρόθυµα προσφέρετε, υφιστάµενων φυσικών πόρων και υφιστάµενων δηµόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων, επενδύσεων και υποδοµών, που έχουν γίνει µε κόπο και µε ιδρώτα, φυσικά, του λαού
µας.
Να ξέρετε, όµως, στο πλαίσιο κάθε έννοιας εθνικού σχεδιασµού, ότι αυτή σας η θέση και πρακτική θα σας φέρει τελεσίδικα
αντιµέτωπους µε όλους τους φορείς, µε τις περιφέρειες, µε τους
πολίτες, µε τους δήµους, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία, που παίρνει πρωτοφανείς για την ελληνική κοινωνία διαστάσεις. Ξεπουλάτε και εκποιείτε όσο-όσο τους φυσικούς πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο αυτό θα πω, ότι 26 δισεκατοµµύρια θα εισπράξετε µε τις
ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή, ψίχουλα σε όλη αυτήν την κοινωνική
καταστροφή. Η επίπτωση που θα έχει το ξεπούληµα 26 δισεκατοµµυρίων, όπως τα προϋπολογίζετε, µέσα από τους προϋπολογισµούς µέχρι το 2016, µπορούν να αντιστοιχηθούν µε τα 400
δισεκατοµµύρια τοκογλυφικό χρέος που θα βάλετε στις πλάτες
του ελληνικού λαού µέχρι το 2016;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής και το
Προεδρείο, µειώθηκε ο χρόνος των Υπουργών σε δέκα λεπτά,
των Αναπληρωτών Υπουργών σε οκτώ και των Υφυπουργών σε
επτά. Των Βουλευτών, για να µιλήσουν πολλοί περισσότεροι Βουλευτές, διότι έχουµε καθυστερήσει ο χρόνος θα πάει στα έξι
λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης έχει το λόγο, για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές που περνάει η χώρα
µας µπορεί να είναι εξαιρετικά κρίσιµες, ωστόσο αυτό ουδόλως
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φαίνεται να απασχολεί την Αντιπολίτευση. Εντός και εκτός Αιθούσης δίνει ρεσιτάλ εθνικοφροσύνης και προσφέρει στιγµές απείρου κάλλους, µε θεατρινισµούς και ψηφοθηρικά τεχνάσµατα.
Δεν µπορώ πλέον να ανεχθώ να µονοπωλείται ο πατριωτισµός,
η κοινωνική ευαισθησία και η αγάπη για τον ελληνικό λαό, πολύ
περισσότερο από ανθρώπους που µε τις πράξεις τους και το
λόγο τους έχουν κάνει σαφές πώς εννοούν την πατρίδα, αποκοµµένη από θρησκευτικές, οικογενειακές και ιστορικές παραδόσεις.
Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τα µέτρα δεν πονούν. Πονούν, πληγώνουν και µατώνουν τον Έλληνα. Το τίµηµα είναι βαρύ, ένα
βαρύ τίµηµα, όµως, για µια τελευταία ευκαιρία. Κατ’ εµέ, ή θα
πετύχει η προσπάθεια αυτή και δεν θα υπάρξουν άλλα µέτρα ή
θα αποτύχει -όπως επιθυµεί το λόµπι της δραχµής- και δεν θα
υπάρξουν έτσι και αλλιώς άλλα µέτρα, γιατί η Ελλάδα θα έχει καταρρεύσει. Άρα, ή θα αρπάξουµε την ευκαιρία και θα την αξιοποιήσουµε ή θα πάµε χαµένοι.
Ωστόσο, αυτά τα βαριά µέτρα από µόνα τους δεν αρκούν. Δεν
είναι αποκλειστικά δηµοσιονοµικό το πρόβληµα. Είναι ταυτόχρονα διαρθρωτικό της ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της Κυβέρνησης για το 2013 βασίζεται στους
εξής άξονες: Δραστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Όσο
και αν σας πειράζει, ήδη χίλια εξακόσια από τα πενήντα τέσσερις
χιλιάδες φυσικά πρόσωπα που έβγαλαν χρήµατα στις τράπεζες
του εξωτερικού, έχουν προσέλθει αυτοβούλως στις αρµόδιες
υπηρεσίες για να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεµότητες. Το Υπουργείο αποστέλλει σηµειώµατα στους υπολοίπους
και είναι πανέτοιµο να επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις στις περιπτώσεις µη ανταπόκρισης.
Το πάρτι πρέπει να τελειώσει. Πιστεύω ότι είναι ατιµωτικό για
κάθε κυβέρνηση οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι να αποδίδουν
συντριπτικά περισσότερο φόρο εισοδήµατος από τους υπόλοιπους φορολογουµένους, λες και είναι αυτοί που παράγουν τον
πλούτο στην Ελλάδα. Αυτά περιµένει ο ελληνικός λαός και όλοι
εµείς που δεν γεννηθήκαµε στον πλούτο από γονείς µε παχυλούς
τραπεζικούς λογαριασµούς.
Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του Προγράµµατος
Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δηµοσίου. Το κράτος
δεν µπορεί να κάνει τον επιχειρηµατία. Το έχουµε πει, το έχουµε
διαπιστώσει, έχουµε συµφωνήσει, αλλά δεν το εφαρµόσαµε.
Αφήσαµε στο κράτος το επιχειρείν, για να επωµισθεί µετά ο ελληνικός λαός και να πληρώσει τις ζηµίες δεκάδων επιχειρήσεων
και οργανισµών του δηµοσίου, ενώ παράλληλα βασίλευε η µίζα,
η κακοδιοίκηση, ο παράνοµος πλουτισµός και η διαφθορά. Αυτά
επιµένετε και θέλετε να συνεχίσετε.
Αναγκαία, βέβαια, σ’ αυτό το σηµείο είναι και µία επισήµανση,
κύριε Υπουργέ. Η παροιµία λέει «ο λύκος στην αναµπουµπούλα
χαίρεται». Δεν πρέπει να επιτρέψουµε στους επιτήδειους που καραδοκούν να κερδοσκοπήσουν µε τις αποκρατικοποιήσεις εις
βάρος του ελληνικού λαού. Για παράδειγµα, τοµείς όπως η ενέργεια και η αξιοποίηση των κοιτασµάτων του υπεδάφους, έχουν
πολυσύνθετο χαρακτήρα και απαιτούν ιδιαίτερη αντιµετώπιση
και προσοχή και ενδεχοµένως να οδηγήσουν στην απόσυρση
ακόµα και σχεδίων ή σκέψεων για αποκρατικοποίηση.
Ο περιορισµός σε µηδενικά επίπεδα της κρατικής σπατάλης
πρέπει να προχωρήσει, όπως και η πάταξη της γραφειοκρατίας
µε σκοπό τη γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη και την προσέλκυση επενδυτών, οι οποίοι µέχρι σήµερα αποτρέπονται από το
να εφαρµόσουν τα σχέδιά τους εξαιτίας της πολυδαίδαλης Δηµόσιας Διοίκησης και της πολυνοµίας.
Πρέπει να υπάρξει πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Η περίπτωση του κ. Τσοχατζόπουλου
είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όσοι έβαλαν το δάχτυλο στο
µέλι –είτε είναι πολιτικοί είτε όχι- σε όλο το φάσµα της ελληνικής
κοινωνίας, να αποκαλυφθούν και να τιµωρηθούν. Πρέπει να
βρούµε επιτέλους και το µαχαίρι και το κόκκαλο.
Αυτοί οι τέσσερις άξονες που λιτά σας περιέγραψα στο λίγο
χρόνο που διαθέτω, περιέχουν την ουσία του εγχειρήµατος.
Χωρίς αυτούς τους άξονες, τα δηµοσιονοµικά µέτρα είναι καταδικασµένα σε αποτυχία, όπως όλα τα προηγούµενα των προηγούµενων κυβερνήσεων. Επαναλαµβάνω ότι αυτήν την τελευ-
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ταία ευκαιρία µε το βαρύ τίµηµα πρέπει να αγωνιστούµε να αξιοποιήσουµε.
Είχαµε να επιλέξουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ανάµεσα στον
γκρεµό και το ρέµα. Εµείς επιλέξαµε το ρέµα. Από τον γκρεµό
δεν σώζεσαι, όσο και αν κάποιοι από εσάς θέλουν να ωραιοποιήσουν τον γκρεµό. Στο ρέµα έχεις περισσότερες πιθανότητες να
σωθείς. Μπορείς να πιαστείς από κάπου, να παλέψεις. Πιστεύω
ότι είναι η µόνη λύση.
Άκουσα προσεκτικά τη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα. Μας
είπε για όλα απ’ έξω-απ’ έξω και κατέληξε στο αίτηµα για εκλογές. Να θυµίσω, όµως, ότι πίσω από τον κ. Τσίπρα, πίσω από τη
βιτρίνα, στο βάθος από το διευθυντήριο, ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε
πως δεν είστε έτοιµοι να κυβερνήσετε. Είπε την αλήθεια! Ποια
είναι η πρότασή σας; Δεν την ακούσαµε. Καλές είναι οι διαπιστώσεις, αλλά πιο καλό είναι στις δύσκολες ώρες να φανείτε χρήσιµοι. Περιµένουµε να µιλήσετε για κάτι χειροπιαστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας πούµε όµως ότι ακούµε το γυµνό από επιχειρήµατα και
προτάσεις καταγγελτικό λόγο, δεν προχωράµε στη συµφωνία,
δεν παίρνουµε τα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ, λέµε στους εταίρους
µας ότι φεύγουµε και διαλύεται η εταιρική σχέση. Και µετά, πού
πορευόµαστε; Στα τυφλά; Τι κάνουµε; Ποιο είναι το σχέδιο; Τι θα
συµβεί στην κοινωνία;
Τα παραµύθια ότι χωρίς χρηµατοδότηση καλύπτουµε τις ανάγκες µας, δεν τα πιστεύει πλέον κανείς. Εσείς λέγατε ότι φθάσαµε
ως το Νοέµβριο χωρίς δόσεις και αποσιωπούσατε το γεγονός
του εσωτερικού δανεισµού µέσω έκδοσης εντόκων γραµµατίων
του δηµοσίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πάντοτε γίνεται αυτό!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Προχθές, µία εφηµερίδα σε
µία σελίδα της ζητούσε να µην υπερψηφιστεί ο προϋπολογισµός
και στην άλλη σελίδα έλεγε ότι µέχρι τέλος Νοεµβρίου χρειαζόµαστε 8 δισεκατοµµύρια ευρώ για έντοκα γραµµάτια που λήγουν
για τα ταµεία, για τους µισθούς και για τις προµήθειες. Αποφασίστε επιτέλους!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επί της ουσίας, κάθε µονοµερής ενέργεια σηµαίνει άτακτη
χρεοκοπία. Αν βάλουµε ένα τέλος στο µνηµόνιο, θα πάµε εντελώς αυτοµάτως σε εθνικό νόµισµα. Είναι αδύνατον να καταγγείλουµε το µνηµόνιο και να παραµείνουµε στο ευρώ. Δεν τα λέω
εγώ. Τα είπε ο µέντορας του κ. Τσίπρα, ο κ. Αλαβάνος. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε!
Ακόµα και χθες ο κ. Λαφαζάνης ωρυόταν γιατί δεν πήραµε τη
δόση, παρ’ όλο που ψηφίστηκαν τα µέτρα, ενώ µία εβδοµάδα
πριν, ο Αρχηγός σας κ. Τσίπρας έλεγε από τη Θεσσαλονίκη ότι
δεν είναι απαραίτητο να πάρουµε τα µέτρα, γιατί θα µας παρακαλά η Ευρώπη να µας δώσει τη δόση. Δεν έχετε αποφασίσει τι
θέλετε.
Τώρα η προηγούµενη οµιλήτρια είπε για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Χθες δικοί σας οµιλητές έλεγαν «δίνετε τους
δρόµους σε ιδιώτες». Σήµερα, µας λέτε ότι πρέπει να προχωρήσουν και θα τα στηρίξετε. Δυστυχώς, δεν έχετε αποφασίσει τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κλείσω απευθυνόµενος στον κ. Μαυραγάνη για
το θέµα της εξίσωσης των φόρων πετρελαίου. Πιστεύω ότι ο κ.
Μαυραγάνης δεν έζησε, αλλά έµαθε για το χειµώνα της Βορείου
Ελλάδας και της Φλώρινας. Η πρόταση που κατέθεσα και στους
Αρχηγούς των κοµµάτων ήταν ξεκάθαρη. Μιλά για επιστροφή
της διαφοράς από την εξίσωση σε όλους ανεξαιρέτως –αυτό ζητάτε όταν λέτε να µην ισχύσει η εξίσωση- και επίδοµα θέρµανσης
ανεξαρτήτως καυσίµου ύλης. Μόνο έτσι θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν οι πολίτες της Φλώρινας και όλης της Βορείου Ελλάδας στον πολύ δύσκολο χειµώνα που βιώνουν.
Έτσι κι αλλιώς, δεν νοµίζω ότι τα έσοδα από την εξίσωση θα
τα πιάσετε, κύριε Υφυπουργέ, γιατί ήδη έχει πέσει η κατανάλωση
σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι µόνο µε ψήφιση
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του προϋπολογισµού µπορούµε να πάµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Κουράκης έχει
το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω ότι χάρηκα από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Καραγκούνη. Εάν, βέβαια, αφιέρωνε όλο το
χρόνο του για τα ζητήµατα του Υπουργείου, θα ήταν πολύ πιο
ωφέλιµο από το να ασχοληθεί κατά το ήµισυ µε το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε σε µία κατηγορία συνανθρώπων µας, το θέµα των
οποίων δεν θίχτηκε καθόλου, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, απ’ όσο
γνωρίζω. Εννοώ τους φυλακισµένους και τις άθλιες συνθήκες
δωδεκάµισι χιλιάδων ανθρώπων που τους έχει πλήξει η κρίση περισσότερο από οποιονδήποτε.
Θα ήθελα να πω µόνο στον κ. Καραγκούνη ότι πέρα από τις
διαπιστώσεις και τις προτάσεις που έχουµε συζητήσει και είναι
πολλές απ’ αυτές σε θετική κατεύθυνση, καθυστερεί υπερβολικά.
Έχουµε ακούσει εξαγγελίες και αν δεν λυθεί το ζήτηµα όσο γίνεται πιο γρήγορα, δεδοµένης της κρίσης που θα αυξήσει τον
αριθµό των ανθρώπων που έχουν παραβατική συµπεριφορά εξαιτίας κοινωνικών αιτιών, τα πράγµατα θα είναι πάρα πολύ άσχηµα.
Ένα θέµα που θα ήθελα να θίξω εκτός προϋπολογισµού και
έχει εξαιρετική σηµασία, είναι µία καταγγελία για τον κ. Βγενόπουλο. Την περασµένη Τετάρτη, ένας εργαζόµενος στην εταιρεία «OLYMPIC HANDLING» συµφερόντων της εταιρείας «MIG»
του κ. Βγενόπουλου, ανακοίνωσε ότι ήθελε να απεργήσει. Του
ασκήθηκαν τροµακτικές πιέσεις και όταν τελικά επέµενε να απεργήσει, αφού του συνέστησαν να δηλώσει ασθένεια ή αδυναµία,
αυτός αρνήθηκε, λέγοντας «είναι δικαίωµά µου να απεργήσω».
Απήργησε, κατέβηκε στο συλλαλητήριο και την εποµένη τον περίµενε η απόλυση. Αυτός είναι ο κ. Βγενόπουλος και αυτές είναι
οι εργοδοτικές συµπεριφορές. Μάλιστα έχουν το θράσος να νουθετούν το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Στην κ. Διαµαντοπούλου άρεσε να λέει πάρα πολλές φορές
«πρώτα ο µαθητής». Εµείς λέµε ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία
να στηρίζεις τον ανθρώπινο παράγοντα. Μαζί µε το «πρώτα ο µαθητής» είναι και το «πρώτα ο εκπαιδευτικός», µαζί µε το «πρώτα
ο άρρωστος» είναι και το «πρώτα ο γιατρός, ο νοσηλευτής και η
νοσηλεύτρια», όπως και για τον πολιτισµό είναι «πρώτα ο καλλιτέχνης». Ξέρετε, ηθοποιός δεν σηµαίνει µονάχα φως. Ηθοποιός
σηµαίνει φως, νερό, τηλέφωνο, το γάλα του παιδιού, το ενοίκιο.
Τώρα έχουµε τη νυν ηγεσία του Υπουργείου και τον προϋπολογισµό, που αφού περικόπτει κατά 44% το µισθό των εκπαιδευτικών µε το νέο µισθολόγιο –που προστίθεται στις άλλες µειώσεις
που έχει υποστεί- ο Υπουργός Παιδείας συστήνει ως λύση στο
πρόβληµα, γιατί δεν µπορούν να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί, τα συσσίτια των εκπαιδευτικών στις φοιτητικές και στις στρατιωτικές λέσχες.
Εγώ θα έλεγα να συζητήσουµε και για τη µετακίνηση µε τα
στρατιωτικά καµιόνια και τη διαµονή τους στα στρατόπεδα, για
να µπορέσουµε να λύσουµε πιο ριζικά το πρόβληµα της ανέχειας
που έχει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει 600 ευρώ ως πρωτοδιοριζόµενος!
Πέρα απ’ αυτό, το χτύπηµα ενάντια στον εκπαιδευτικό είναι ότι
καταργείται η οργανικότητα της θέσης και το αµετάθετο, που σηµαίνει ότι σύµφωνα µε το µνηµόνιο που ψηφίσαµε, ο Υπουργός
µπορεί να µετακινεί τον εκπαιδευτικό σε οποιαδήποτε περιοχή
της Ελλάδας, χωρίς έγκριση και χωρίς δική του αίτηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι µία εξαιρετικά εκδικητική πράξη. Η µόνη
εξήγηση που µπορώ να βρω είναι ότι το Υπουργείο είχε προαισθανθεί ενδεχοµένως τη συντριβή των συνδικαλιστών και των
τριών κοµµάτων στις εκλογές που έγιναν στα υπηρεσιακά συµβούλια και αυτή η εκδικητική µανία εκδηλώθηκε µ’ αυτήν τη διάταξη, η οποία είναι έξω από κάθε λογική. Είναι αδύνατο να
µειώνεις, να εξευτελίζεις, να θίγεις την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού και να έχεις την απαίτηση µετά αυτός να µορφώσει τα
παιδιά σου.
Στη συνέχεια, έχουµε αυτό που εξήγγειλε πάλι ο Υπουργός
Παιδείας για την περίφηµη αξιολόγηση που δεν είναι ένας πολύ
εύσχηµος τρόπος για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν είµαστε ενάντια στην αξιολόγηση και στη
διαφάνεια, όταν χρησιµοποιείται ως εργαλείο -όπως χρησιµοποιείται σε όλα τα πολιτισµένα κράτη- προκειµένου να βρίσκουµε
τις αδυναµίες και να βελτιώνεται η παροχή των υπηρεσιών.
Όµως αυτό που πρόκειται να γίνει, θα οδηγήσει στην απόλυση
των εκπαιδευτικών.
Θέλω να πω ότι στα πανεπιστήµια η κατάσταση –δεν θα την
αναλύσω, γιατί δεν έχω χρόνο- είναι τραγική. Πέρα από την περικοπή των 97 εκατοµµυρίων από τα αποθεµατικά τους, αυτήν
τη στιγµή καλεί τα πανεπιστήµια να πάρουν το 40% των κονδυλίων του τµήµατος ερευνών και να το διαθέσουν στα λειτουργικά
τους έξοδα, για φως, νερό και τηλέφωνο. Το επόµενο στάδιο –
και θα το δούµε- θα είναι τα δίδακτρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ας δούµε τώρα γιατί γίνονται αυτά. Δεν γίνονται γιατί ο Υπουργός είναι ένας κακός άνθρωπος ο οποίος θέλει να βάλει εναντίον
της παιδείας, αλλά πρόκειται για µια συγκεκριµένη επιλογή, γιατί
τη στιγµή που παίρνει αυτά τα µέτρα, την ίδια ακριβώς στιγµή
κάνει απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους των κολεγίων –
πράγµα που δεν τόλµησε έως τώρα κανένας Υπουργός- να έχουν
επαγγελµατικά δικαιώµατα. Άρα δίνει ένα πολύ µεγάλο δώρο
στους κολεγιάρχες, γεγονός που εκφράστηκε µε ευχαριστήρια
επιστολή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, περνάµε
στην κατάργηση του άρθρου 16 για την προστασία της δηµόσιας
παιδείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως στο σηµείο αυτό θέλω να πω το εξής: Ενώ στον προϋπολογισµό έχουµε περικοπές 12% στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 14% στη δευτεροβάθµια, 17% στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και 20% στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
περιέργως έχουµε µία αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται
στην Ακαδηµία Αθηνών -αύξηση έως 102%- και σε µερικούς άλλους φορείς.
Βέβαια ο κύριος Υπουργός έδωσε µια επαρκή εξήγηση –την
οποία εγώ δέχοµαι- γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση. Όµως εγώ
θέλω να πω και κάτι άλλο. Η Ακαδηµία Αθηνών ως ύψιστο πνευµατικό ίδρυµα επιτελεί το ρόλο της στις συνθήκες κρίσης; Και αν
πνευµατικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχει πτυχία, αλλά
αυτός που ασχολείται µε τα κοινά για την πρόοδο της κοινωνίας
και αν δεν το κάνει η Ακαδηµία Αθηνών, ποιος θα το κάνει; Ξέρετε, όταν κάποτε ρώτησαν το λογοτέχνη Σκαρίµπα ποιος είναι
διανοούµενος, είπε ότι όλοι οι άνθρωποι διανοούνται, ακόµα και
οι εγγράµµατοι. Εγώ περιµένω από τους ακαδηµαϊκούς της Ακαδηµίας Αθηνών σ’ αυτές τις συνθήκες να παίξουν το ρόλο τους
και να µπορούν να επηρεάσουν τα πράγµατα σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που µας οδηγεί η µνηµονιακή και λοιπή Κυβέρνηση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα απευθυνόµενος στη ΔΗΜΑΡ, αλλά και στους άλλους συναδέλφους οι
οποίοι θα σηκώσουν το χέρι τους για να ψηφίσουν «ναι» στον
προϋπολογισµό. Ξέρετε, η κίνηση του «ναι» δεν είναι µόνο σηκώνω το χέρι µου, αλλά είναι και ότι το κατεβάζω το χέρι µου.
Και αυτό µου θυµίζει τη διαταγή του εκτελεστικού αποσπάσµατος που πυροβολεί τους ανθρώπους που είναι απέναντι και
αυτήν τη στιγµή είναι µερικές εκατοντάδες χιλιάδες απέναντι.
Κλείνοντας λοιπόν και επειδή το είχα γράψει, θα ήθελα να το
επαναλάβω. «Και όταν αύριο ψηφίζοντας σηκώνετε το χέρι, να
σκέπτεστε ότι όταν το κατεβάζετε, δίνετε τότε το σύνθηµα στα
πολυβόλα να ξεράσουν φτώχεια και θάνατο σ’ αυτούς που στήσατε στον τοίχο».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει για
οκτώ λεπτά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη κοινωνική, πολιτική,
αλλά και ηθική κρίση που πλήττει τη χώρα µας διανύει τον τέ-
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ταρτο χρόνο και οι πράγµατι σκληροί όροι του δανεισµού της
τον τρίτο χρόνο.
Η αγωνία του ελληνικού λαού µεγάλωνε µε το ερώτηµα να
πλανάται «προς τα πού βαδίζει η χώρα» και ζητούσε εναγωνίως
από την πνευµατική και πολιτική ηγεσία του τόπου να πάρει θέση
και να µιλήσει µε ειλικρίνεια.
Σήµερα δίνεται η ευκαιρία στην πολιτική ηγεσία της χώρας µας
ενωµένη και πέρα από τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες,
αδιάφορα από το τι έφταιξε, ανεξάρτητα από το ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο να συµβάλει στην εθνική προσπάθεια για
να βγει η χώρα από τα αδιέξοδα. Η ρήτρα του δηµοσίου συµφέροντος της αθηναϊκής δηµοκρατίας, επίκαιρη σήµερα, επιβάλλει
τον παραµερισµό των διαφορών, επιβάλλει τη συστράτευση.
Η Κυβέρνηση αυτή τολµά τη λήψη σκληρών, αλλά θέλω να πιστεύω πρόσκαιρων µέτρων για να σωθεί η χώρα, για να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία της, για να απενοχοποιηθούν
αρχές και αξίες που αποτελούν το θεµέλιο για κάθε σύγχρονη
κοινωνία. Και το τολµά χωρίς να υπολογίζει το κοµµατικό κόστος,
το τολµά µε ιστορική υπευθυνότητα, το τολµά µε πολιτικό όραµα,
το τολµά µε κοινωνικές ευαισθησίες, ευαισθησίες προς τους
αδύνατους που δεν τις πουλάµε, όπως µερικοί το επιχειρούν και
µάλιστα ενεργώντας ως µονοπώλιο. Εµείς τις νιώθουµε, είναι
κτήµα µας, είναι φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής. Γιατί ποιος από
εµάς µπορεί να αµφισβητήσει το θάρρος και την αποφασιστικότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αν και γνώριζε –και
µάλιστα πολύ καλά- τις εσωκοµµατικές κυρίως τριβές που θα
είχε από τις πρωτοβουλίες του προς την κατεύθυνση της εξόδου
της χώρας από την κρίση, εντούτοις ανέλαβε σε δύσκολη εποχή
την ευθύνη διαχείρισης των οικονοµικών της χώρας και στη συνέχεια τη στήριξη της Κυβέρνησης; Είµαι βέβαιος ότι θα τον δικαιώσουν η ιστορία και η επιτυχία της Κυβέρνησης.
Και ποιος µπορεί να παραγνωρίσει τον πατριωτισµό, τη σύνεση
και τη νηφαλιότητα µε την οποία ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ αντεπεξέρχεται σε κάθε είδους διαβολές προς χάριν του εθνικού
συµφέροντος; Ποιος µπορεί να αγνοήσει τον τίµιο, τον ίσιο λόγο
του Πρωθυπουργού, όταν πιστός στη φιλοσοφία του «θέλω να
είµαι χρήσιµος και όχι ευχάριστος», κάνει λόγο για ποιοτική εξουσία και κράτος δικαίου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έπραξε αυτό που
έπρεπε για την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου. Έπραξε αυτό που
σε βάθος χρόνου θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα για τη βελτίωση της ζωής της δικής µας και των παιδιών µας. Τώρα είναι η
σειρά των δανειστών µας να πράξουν αυτό που το χρέος τούς
επιβάλλει, τη στήριξη της χώρας µας µε την ταχεία εκταµίευση
του δανείου. Δεν το επιβάλλει µόνο η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνωστή αρχή της αλληλεγγύης, αλλά και η αρχή
της προάσπισης της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν
πρέπει να γελιόµαστε. Αν καταρρεύσει η Ελλάδα, θα κινδυνέψει
να καταρρεύσει όλο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Το επιβάλλει και
η αρχή της επιβράβευσης της προσπάθειας, αφού το µήνυµα
προς τις άλλες χώρες µε παρόµοια µε τη χώρα µας προβλήµατα
θα είναι ότι η προσπάθεια επιβραβεύεται.
Ευτυχώς που υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη -και είναι πολλές- που λένε ότι εµείς είµαστε οφειλέτες στην Ελλάδα, η οποία
δεν µας δάνεισε, αλλά µας δώρισε και µάλιστα µας δώρισε χωρίς
αντάλλαγµα τον πολιτισµό και τις αξίες.
Η ψήφιση την προηγούµενη Τετάρτη του πολυνοµοσχεδίου και
η δανειακή σύµβαση που θα υπογραφεί, δίνει στη χώρα µας τη
δυνατότητα µιας δύσκολης, αλλά και ελπιδοφόρας πορείας.
Όµως βασική προϋπόθεση µιας τέτοιας ελπιδοφόρας πορείας
είναι η τήρηση των νόµων. Και το τονίζω αυτό, διότι δεν είναι αυτονόητο. Βλέπετε τι γίνεται µε τη φοροδιαφυγή, µε την ατιµωρησία, µε τη διαφθορά. Ποιος σοβαρός επιχειρηµατίας και ποιος
σοβαρός επενδυτής θα θελήσει να επενδύσει τα κεφάλαιά του
σε µια χώρα που επικρατεί η ατιµωρησία; Βέβαια δεν ισχυρίζοµαι
ότι η τήρηση των νόµων θα επιφέρει αυτόµατα και την ανάπτυξη.
Όµως φοβάµαι ότι χωρίς νοµοθεσία που θα εφαρµόζεται, δεν θα
έρθει ανάπτυξη.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις µέχρι τώρα δράσεις του
Υπουργείου µας και στον προσεχή προγραµµατισµό µας.
Όσον αφορά το µεταναστευτικό, εναρµονιζόµαστε µε τη συ-
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νολική ευρωπαϊκή πολιτική της µετανάστευσης, η οποία όµως
λόγω των ιδιαιτεροτήτων της χώρας µας που δηµιουργήθηκαν
από την αθρόα είσοδο µεταναστών, νόµιµων και παράνοµων,
πρέπει να αυστηροποιηθεί. Το δικαίωµα στην ιθαγένεια πρέπει
να αποτελεί απόρροια της βούλησης για ενσωµάτωση, έτσι όπως
αυτή εκφράζεται µέσω της εκπλήρωσης βασικών κριτηρίων ενσωµάτωσης, όπως είναι η µακρόχρονη νόµιµη παραµονή στη
χώρα, η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ο σεβασµός των
εθίµων και των ηθών. Έτσι θα αποτρέπεται η ύπαρξη παράλληλων κοινωνιών.
Διατηρώ επιφυλάξεις αν µέσω της απόκτησης ιθαγένειας θα
ενθαρρυνθούν οι αλλοδαποί να ενσωµατωθούν. Το ακριβώς αντίθετο είναι το ζητούµενο. Ο αλλοδαπός θα πρέπει πρώτα να ενσωµατωθεί και η υπηκοότητα να έρθει ως επιβράβευση αυτής
της προσπάθειάς του.
Προς εξυπηρέτηση των οµογενών µας, κυρίως από τη Βόρειο
Ήπειρο, συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κοινή υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε
την οποία τα ειδικά δελτία ταυτότητας οµογενούς που σήµερα
είναι δεκαετούς διάρκειας, µετατρέπονται αυτόµατα σε αορίστου ισχύος.
Όσον αφορά το µητρώο των πολιτών, έχει ξεκινήσει ήδη στο
Υπουργείο µας η δηµιουργία βάσης δεδοµένων στοιχείων αστικής κατάστασης των πολιτών, Ελλήνων και αλλοδαπών, που θα
συνδεθεί και µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το ΙΚΑ,
το Υπουργείο Υγείας κ.λπ. προς εξυπηρέτηση του έργου τους.
Το έργο αυτό το οποίο γίνεται µέσω του ΕΣΠΑ αποτελείται από
έξι υποέργα, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισµοί και
αναµένεται η κατακύρωση.
Η κάρτα του πολίτη. Παράλληλα µε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και µε στόχο τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των
υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών προγραµµατίζουµε τη δυνατότητα της έκδοσης της
κάρτας του πολίτη.
Ισότητα των φύλων. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων, η οποία ήδη έχει υπαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών οι
προτεραιότητες εστιάζονται στην επιτάχυνση της υλοποίησης
του εθνικού προγράµµατος για την ουσιαστική ισότητα των
φύλων µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα δραστηριοποιούµεθα στον τοµέα της απασχόλησης, στον τοµέα της καταπολέµησης της βίας, στον τοµέα προώθησης της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές και
τέλος στο νοµοθετικό επίπεδο µε την κατάρτιση νοµοσχεδίου για
την ουσιαστική ισότητα των φύλων.
Η ασφάλεια του πολίτη. Με την παραδοχή ότι η ασφάλεια του
πολίτη είναι προϋπόθεση της δηµοκρατίας, ένα ζήτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει πολύ σοβαρά και να βρούµε λύση µέσα
στα πλαίσια όχι µόνο της προγραµµατικής σύγκλισης των τριών
κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση αλλά και της συναντίληψης όλων των πτερύγων της Βουλής, είναι το θέµα των ταραχών κατά τις πορείες. Γι’ αυτό έχω υποστηρίξει κατά το
παρελθόν ότι πρέπει να συζητήσουµε και για τις πορείες των
κουκουλοφόρων, θέµα που µου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω
σε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Προβαίνουµε σε νοµοθετικές παρεµβάσεις για να ενισχύσουµε
την οικονοµική αυτοτέλεια και την διοικητική αυτονοµία των ΟΤΑ.
Στο πλαίσιο αυτό εκατόν σαράντα τέσσερα έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης των δήµων και των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΣΠΑ και αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα στην εκτέλεσή τους, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση απορρόφησης δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ λόγω της εφαρµογής του «Καλλικράτη» και του ν. 4071/2012 απεµπλέκονται άµεσα µε ερµηνευτική
εγκύκλιο και µε νοµοθετική ρύθµιση που καταθέτουµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, δίνουµε άµεσα λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είχα προγραµµατίσει να µιλήσω
δέκα λεπτά.
Εκπονούµε σχέδιο νόµου το οποίο θα τεθεί σύντοµα σε δηµό-
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σια διαβούλευση και που θα επιτρέπει στους Έλληνες του εξωτερικού να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στη χώρα που διαµένουν, ένα θέµα που είχε συζητηθεί και παλιά στη Βουλή αλλά
δεν προχώρησε.
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος θα ανοίξει όπου είναι. Είναι
απαραίτητη. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ στις διατάξεις που
πρέπει να αναθεωρηθούν. Θα πω µόνο ότι η αναθεώρηση γίνεται
σήµερα πιο επιτακτική εν όψει της ανάγκης αντιµετώπισης της
βαθιάς πολιτικής και οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα,
η οποία χρειάζεται απρόσκοπτη πραγµατοποίηση επενδύσεων,
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και θεσµικό εκσυγχρονισµό.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να πω µε αφορµή τις αντεγκλήσεις, τις ενστάσεις και τις ακρότητες στο λόγο πέρα και πάνω από το µέτρο που παρατηρούνται
στο Κοινοβούλιο ιδίως τον τελευταίο καιρό ότι προσωπικά ωρίµασα πολιτικά γαλουχηµένος από την παρουσία και των λόγων
σπουδαίων πολιτικών, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ηλία Ηλιού, του Κωνσταντίνου Τσάτσου, του Κωνσταντίνου Καραµανλή και πολλών άλλων. Έτσι
κάτω από το βάρος της σκιάς τους αισθάνοµαι την ευθύνη της
Αίθουσας αυτής. Ας προσπαθήσουµε λοιπόν όλοι να αποφεύγουµε τον ανούσιο εντυπωσιασµό και τις ασιατικής έµπνευσης
απειλές σε βάρος των αντιπροσώπων του έθνους και να καταστήσουµε το Κοινοβούλιό µας αντάξιο της κοινοβουλευτικής του
ιστορίας.
Επιτρέψτε µου να διατυπώσω κάποιες σκέψεις µε αφορµή την
αποµάκρυνση πολλών συναδέλφων µας από τα κόµµατά τους,
όταν ψήφισαν το µεσοπρόθεσµο. Και πρέπει να πω επειδή πολύ
το υποστηρίζουν –και πρέπει να το δούµε, το λέω ως προβληµατισµό χωρίς καµµία διάθεση να πάρω θέση αυτήν τη στιγµή ή να
µειώσω οποιονδήποτε- ότι η διάταξη του άρθρου 60 του Συντάγµατος που λέει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστη ελεύθερη
γνώµη µέχρι που πάει; Είναι χωρίς όρια; Ποια είναι τα όρια που
διαγράφει το Σύνταγµα και περιορίζει αυτό το δικαίωµα; Είναι
τα όρια του άρθρου 29 του Συντάγµατος των οργανωµένων κοµµάτων; Δεν είναι δυνατόν ένα κόµµα να παίρνει στα όργανά του,
στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα αποφάσεις και να ανατρέπονται από µεµονωµένα άτοµα τη στιγµή που είναι αποφάσεις σύµφωνες µε το καταστατικό και το πρόγραµµα. Ούτε είναι σωστό
αυτό που λέγεται «είµαι εκπρόσωπος του έθνους». Ναι, κύριε
είσαι εκπρόσωπος και σε βγάζει ο λαός για ένα πρόγραµµα, που
σε επιλέγει ως ικανότερο µεταξύ πολλών ικανών µόνο και µόνο
για να εφαρµόσεις το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω αυτά τα θέµατα να τα
δούµε κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος γιατί δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνονται έτσι οι πλειοψηφίες των κοµµάτων.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε έναν εξαιρετικά σκληρό
και οδυνηρό προϋπολογισµό. Γιατί όµως; Πώς φτάσαµε ως εδώ;
Τι µας οδήγησε σε αυτόν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο δηµοφιλείς ήταν οι πολιτικοί στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, δυστυχώς τόσο
αδιάφοροι υπήρξαν για όλους µας και κυρίως για τους νέους
συµπατριώτες µας τα τελευταία χρόνια. Στις απόπειρες πολιτικής συζήτησης οι παρέες δυσανασχετούσαν καθώς τη θεωρούσαν βαρετή και κυρίως τη σνοµπάριζαν. Οι φράσεις που
επικρατούσαν στα χείλη των περισσότερων Ελλήνων κυρίως
όµως των λεγοµένων «επωνύµων», καλλιτεχνών, τηλεαστέρων
ήταν «δεν µε ενδιαφέρει η πολιτική».
Η ιδεολογία µας, η ιδεολογία που κυριάρχησε ήταν ότι το µόνο
που έχει σηµασία είναι να περνάµε καλά, δηλαδή να τρώµε, να
πίνουµε, να διασκεδάζουµε κάθε βράδυ, να αφορίζουµε την πολιτική στο σύνολό της, να παρακολουθούµε εκστασιασµένοι τους
σταρ της τηλεόρασης, να προσπαθούµε να τους µιµηθούµε στον
τρόπο ζωής, να δουλεύουµε όµως λιγότερο, να παίρνουµε σύνταξη στα δεκαπέντε και στα είκοσι χρόνια εργασίας. Και βέβαια
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αυτό το οποίο έγινε εθνικό σπορ ήταν να αρµέγουµε το δηµόσιο
µε κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία. Το µόνο που δεν ήταν δηµοφιλές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήταν η
γνώση, η πνευµατικότητα και κυρίως η εντιµότητα. Αντιθέτως το
τελευταίο από πολλούς εθεωρείτο απίστευτη βλακεία. Πιστεύαµε
ότι όλοι µπορούσαµε να δουλεύουµε χωρίς αξιολόγηση, να παίρνουµε αυξήσεις µε επετηρίδα, να παίρνουµε σύνταξη στα σαράντα ή στα πενήντα, εφάπαξ εκατό, διακόσιες και τριακόσιες
χιλιάδες µε εθελούσια έξοδο, να διπλασιάζουµε το µισθό µας µε
επιδόµατα, να αποφασίζουµε µόνοι µας για τις αυξήσεις µας, να
έχουµε τριπλές συντάξεις. Και πρόσφατα δυστυχώς µάθαµε πως
µπορούµε να παίρνουµε και τη σύνταξη των πεθαµένων γονιών
µας αλλά πολλές φορές και τη σύνταξη για τυφλότητα που ευτυχώς δεν έχουµε.
Τώρα λοιπόν για κάθε σαρανταπεντάρη και πενηντάρη συνταξιούχο κάποιος άλλος θα πάρει σύνταξη στα εξήντα επτά ή
ακόµα δεν θα πάρει καθόλου σύνταξη εάν τα ταµεία θα χρεοκοπήσουν. Τα ευγενή ασφαλιστικά ταµεία του ενός σηµαίνουν άδικους φόρους και ακρίβεια για τον άλλον. Πάντα κάποιοι έχαναν
όσα κέρδιζαν οι άλλοι. Απλώς δε φαινόταν τόσο γιατί εδώ εισέρχονται τα δανεικά. Τα δανεικά αναπληρούσαν αυτά που κέρδιζαν
οι άλλοι. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά είναι που για άλλη µια φορά
τάζει και σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ στους απελπισµένους συµπατριώτες
µας, στους συµπολίτες µας. Μακάρι αλλά ποτέ δεν θα µπορούσαµε όλοι να αποκτήσουµε αυτά τα προνόµια. Εδώ και µε τους
µισούς που είχαν αυτά τα προνόµια χρεοκοπήσαµε. Οι µάχες
που δίνονται από κάποιες προνοµιούχες συντεχνίες µε επαναστατική φρασεολογία και αγωνιστικά συνθήµατα προσπαθούν να
διατηρήσουν τα επιλεκτικά προνόµια που είναι και άδικα και
άνισα και ήταν ίδια και πριν από την κρίση.
Ο Ελληνοκύπριος προσφάτως βραβευµένος µε το Νόµπελ της
οικονοµίας Χριστόφορος Πισσαρίδης ακούγεται µάλλον δυσάρεστα στα αυτιά των Ελλήνων, λέγοντας ότι το ελληνικό σύστηµα
εργασιακών σχέσεων προστατεύει προνοµιούχες οµάδες εργαζοµένων, αποκλείοντας νέους, γυναίκες, πτυχιούχους και γενικά
άξιους ανθρώπους από την αγορά εργασίας. Σπάνια παρατηρείται τόσο έντονη αντίθεση ανάµεσα στους εντός και τους εκτός
συστήµατος.
Και σήµερα δεκάδες χιλιάδες νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα
µας, εγκαταλείπουν την Ελλάδα και αναζητούν εργασία σε άλλες
χώρες. Άραγε εκεί ισχύει η µετενέργεια, η τριετία, το επίδοµα
γάµου; Και επίσης, όταν πηγαίνουν τα δικά µας τα παιδιά στη
Γερµανία, την Ολλανδία, την Γαλλία, υπάρχουν κάποιοι που τους
τροµοκρατούν, τους δέρνουν; Μετανάστες δεν είναι και αυτοί;
Και µάλιστα Νότιοι, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τους Βορειοευρωπαίους. Άλλωστε, όλη η Ευρώπη αντιµετωπίζει σήµερα οικονοµικά προβλήµατα και ανεργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής, που συνήθως δεν είστε στην Αίθουσα, γιατί σας αρέσει να µιλάτε και να
αποχωρείτε, η εµπάθεια, η βίαιη συµπεριφορά και ο τρόµος που
σκορπάτε στην ελληνική κοινωνία σας καθιστά µόνιµους δεσµώτες στο µύθο του σπηλαίου που αναφέρει ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» και δεν σας αφήνει καµµιά πιθανότητα επαφής µε το φώς
και την αλήθεια. Είστε και θα παραµείνετε για πάντα δεσµώτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην ξεγελιόµαστε. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία είτε λεκτική είτε οποιασδήποτε µορφής βία.
Η βία, απ’ όπου και αν προέρχεται, αριστερά, δεξιά, είναι κακή
και καταδικαστέα. Θα ήθελα να σηµειώσω πως ελπίζω ότι ο συνάδελφος κ. Παναγούλης δεν εννοούσε αυτό που είπε, αλλιώς
στα µάτια µου κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία µε τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής.
Ψηφίζω αυτόν τον σκληρό προϋπολογισµό, περιµένοντας από
την Κυβέρνηση, την οποία στηρίζω, να ξαναδώσει το χαµόγελο
που τόσο λείπει στις µέρες µας από τα πρόσωπα των συµπατριωτών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Ανεξάρτητος Βουλευτής, για έξι
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι, σήµερα γιορτάζουµε το τριήµερο του τρίτου
µνηµοσύνου, του τρίτου µνηµονίου, του τρισάγιου της Αγίας
Τριάδας, που τον πατέρα τον γνωρίζουµε, οµοούσια και αδιαίρετος ελπίζω να µην είναι για πολύ, αλλά το άγιο πνεύµα και τον
υιό ακόµα δεν τα έχουµε ξεκαθαρίσει. Σ’ ένα περιβάλλον µε µια
αγορά µε 14 δισεκατοµµύρια, τα οποία έχουν φύγει, µε 17 δισεκατοµµύρια που έχουν φύγει από µισθωτούς και συνταξιούχους,
σ’ ένα περιβάλλον που γνωρίζετε πολύ καλά τα 57 δισεκατοµµύρια των κοκκίνων δανείων και γνωρίζετε πολύ καλά ότι µέχρι
προχθές εβδοµήντα δύο φόροι, εννιά έκτακτες εισφορές, 40%
µείωση του µισθού και 31% αύξηση των τιµών υπήρξε πριν το
τριήµερο του µνηµοσύνου που σήµερα γιορτάζουµε. Σ’ ένα περιβάλλον που δεν τολµήσατε εδώ µέσα να πείτε πού είναι τα δισεκατοµµύρια της «SIEMENS», των υποβρυχίων, των εργολάβων
των Ολυµπιακών Αγώνων, τα 15 της ΑΤΕ, της πράσινης ανάπτυξης του ΛΑΓΗΕ, της περίεργης υπεξαίρεσης του PSI των χρηµάτων του εξωτερικού και των 163 δισεκατοµµυρίων των τραπεζών
για τα έτη 2009-2011 και τα 40 δισεκατοµµύρια του τώρα.
Και βάζετε έναν προϋπολογισµό. Να τον καταλάβει ο ελληνικός λαός, γιατί εδώ µιλάς και κοιτάζεις λαό. Τι λέει αυτό; Παίρνω
τον άµεσο φόρο 1 δισεκατοµµύριο. Αυτό παίρνω. Δεύτερον, τον
έµµεσο φόρο τον πηγαίνω πού; Στα 24. Τον αυξάνω πάλι. Τρίτον,
βάζω φορολογία στην περιουσία του λαού, του καθενός και πόσο
του βάζω; 3,2 δισεκατοµµύρια. Ελαττώνεται η επιχορήγηση από
το ΙΚΑ -και θα δείτε τώρα την τρύπα του ΕΟΠΥΥ και θα τα ακούσετε µετά- 2,2. Ελαττώνω τις ζηµιές από τις ΔΕΚΟ. Μπράβο σας,
500 εκατοµµύρια µόνο. Μεγάλη επιτυχία, σε ένα σύστηµα τέτοιο
που οι ίδιοι έχετε δηµιουργήσει. Παίρνω από αποκρατικοποιήσεις
2,5, γιατί τα πενηντάρια έµειναν όνειρα στα συρτάρια τού Παπανδρέου. Αυξάνω τις εξαγωγές και ελαττώνω λίγο τις εισαγωγές και µειώνω την ιδιωτική κατανάλωση. Και τολµάτε να πείτε
ότι «αυξάνω το δηµόσιο χρέος» και τολµάτε επίσης να πείτε ότι
«µειώνω το ΑΕΠ στα 183» και ζητάτε και ψήφο.
Αναπτυξιακά εργαλεία, Υπουργέ µου, ΕΣΠΑ. Πού είναι ο κανόνας του «ν+3» και πού είναι το µνηµόνιο που λέει για την απορροφητικότητά του; «Jeremie», ΕΤΕΑN, Ταµείο Εγγυήσεων Επενδύσεων Επιµερισµού Κινδύνων, «Jessica», Χαρτοφυλάκιο, «Ενάλιο», «Πούντα». Κάντε απολογισµό εδώ µέσα στους Βουλευτές
σε αναπτυξιακά εργαλεία. Δηµόσια έργα. Πόσο τοις εκατό του
προϋπολογισµού είναι; Να τα ξέρει ο Έλληνας. Το 36%. Πού ξεµπλοκάρατε την Τράπεζα Επενδύσεων; Πού απλοποιήσατε διαδικασίες; Πού αναθεωρήσατε ΕΣΠΑ; Πόσες φορές έχετε πάει στο
εξωτερικό;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πιο σιγά, αν
µπορείτε. Υποφέρουν τα αυτιά µας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν µπορώ να µιλάω πιο
σιγά. Να µε ανεχθείτε!
Κοινωνικός προϋπολογισµός. Την τρύπα του ΕΟΠΥΥ στον Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας, στη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στα 6 δισεκατοµµύρια από
τα φάρµακα και στις συγχωνεύσεις. Το ότι κάνατε 1 ευρώ το
φάρµακο, όταν η ασπιρίνη και το «ντεπόν» κάνει 0,30, στη συνταγογράφηση, δηλαδή τη διαδικασία την κάνω εις διπλούν από
το αποτέλεσµα και κάνετε και το νοσοκοµείο θέατρο. Μα θέατρα
είναι. Είκοσι πέντε ευρώ κάνει το εισιτήριο για να πας. Σε λίγο θα
λέµε «θες πλατεία ή εξώστη;» και ανάλογα θα διαλέγουµε.
Στις τράπεζες, εκεί είναι η ντροπή τελικά. Γιατί, ενώ δώσατε
από το ΤΧΣ 1,7 στην PROTON, 18 στις τέσσερις δικές σας τις τυπικές και 6,7 δισεκατοµµύρια στην Πειραιώς, τώρα έρχεστε και
λέτε: Θα δώσω πάλι τα 25, χωρίς να περάσει από το Κοινοβούλιο
ότι οι όροι ανακεφαλαιοποίησης πρέπει να είναι καθορισµένοι και
κατοχυρωµένοι από εδώ µέσα.
Και φτάνετε στο σηµείο να λες: Θεέ µου, ουαί και αλίµονο να
µην έχω παιδί. Ηρώδης, παιδοκτόνος. Ουαί και αλίµονο να µην
είµαι γυναίκα. Πάει τελείωσε. Θα δείτε την οµοφυλοφιλία ότι θα
πέσει. Δεν θα γίνεσαι πλέον γυναίκα. Θα το δείτε αυτό. Συνταξιοδοτήσεις δώδεκα χρόνια µετά.
Τρίτον, φτάνουµε στο σηµείο το όριο φτώχειας –προσέξτε,
παγκοσµίως πρότυπο είναι αυτό, ΕΚΑΣ σηµαίνει φτώχεια- να το
βάζετε σε φορολογία. Και γιατί το βάζετε σε φορολογία; Πείτε
το. Το βάζετε, για να αλλάξετε το συντελεστή, ώστε του χρόνου
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να χάσουν το ΕΚΑΣ. Φτάνετε στο σηµείο τον άνεργο να κάνει το
σταυρό του σε ποια γεωγραφική περιοχή µένει. Κάνετε το µακροχρόνια άνεργο να µη θέλει να δηλώσει, γιατί, αν δηλώσει, χάθηκε µε τους έξι συντελεστές που κάνετε. Φορολογείτε την
ακίνητη περιουσία. Έχω ένα βουνό στη Βιάννο που µου δίνουν
δύο κιλά τυρί στη µνήµη του πατέρα µου. Να το φορολογήσεις,
Υπουργέ µου, µε τα δύο κιλά τυριά, για να δω τελικά τι θα πετύχετε.
Και φτάνετε στο σηµείο, αν τυχόν είσαι ένστολος σε ένα κράτος που το χρειάζεται, να του παίρνεις δύο µε τριάντα πέντε, να
του βάζεις νέου τύπου µισθολόγιο και να του φορολογείς τη σύνταξη. Και αν τυχόν είσαι αγρότης, ουαί και αλίµονο. Μειώνεις τα
επιδόµατα, αυξάνεις την εισφορά, µειώνεις την επιστροφή του
ΦΠΑ, µειώνεις την επιστροφή από το αγροτικό πετρέλαιο, ανατιµάς το αγροτικό τιµολόγιο, καταργείς τη φορολογία και βάζεις
και βιβλία, όταν ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό το 6% συντελεστής ο
γεωργός ο ίδιος δεν θα µπορεί να το αντέξει, γιατί τα καρτέλ
δεν τον αφήνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπουργέ µου, για την ΑΟΖ έχω αρθρογραφήσει και σας έχω
πει το έγκληµα που κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το κουδούνι χτυπάει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Σας έχω πει πολύ καλά ότι
στο ερώτηµα που κάνετε οι τρεις σας ότι δεν υπάρχουν λύσεις
για χρήµατα εµείς απαντάµε ότι χρήµατα από τον καπνό, από τα
καύσιµα, το παραεµπόριο, το τζόγο, τα σκάφη, τις off-shore εταιρείες, τα χρήµατα εξωτερικού, τα µη εισπραχθέντα 8,2, αυτά που
εκκρεµούν στο ΣΔΟΕ 170 χιλιάδες, υποχρεώσεις και τα βεβαιωµένα από το ΣΔΟΕ 3,75 θα σας έδιναν τη δυνατότητα να µην
τολµήσετε να βάλετε χέρι στην τσέπη του Έλληνα.
Να πώς λέτε και µας κατηγορείτε ότι δεν έχουµε προτάσεις προτάσεις έχουµε- κύριε Σαµαρά, στον ελληνικό λαό. Είναι
ντροπή να λέτε ότι είναι ευρωπαϊκό και δηµοκρατικό. Την πώληση της Ακρόπολης, το δάχτυλο του αγάλµατος το βλέπετε
στον ύπνο σας.
Κύριε Σαµαρά, δεν µπορείτε να λέτε ότι κλείνει µία διαπραγµάτευση και την άλλη µέρα να λέτε ότι θα διεκδικήσετε ακόµα 7
δισεκατοµµύρια.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Περιµένουµε
να µιλήσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο παρακαλώ. Δείξτε σεβασµό στους
συναδέλφους. Έχει µιλήσει οχτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Σαµαρά, δεν µπορείτε
να λέτε ότι τα µέτρα αυτά είναι τα τελευταία, όταν ακόµη και σήµερα δεν µπορείτε να πάρετε αυτά που πρέπει να είναι.
Όσον αφορά για εσάς που θέλετε να µιλήσετε, σταµατήστε να
λέτε ψέµατα ότι το 10% πάει µόνο στους δανειστές. Πηγαίνει
στους δανειστές το 83%.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι για έναν προϋπολογισµό ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δηµοκρατιοκτόνο, που
πλήττει την εθνική κυριαρχία, θα έπρεπε να είχαµε πολύ περισσότερη ώρα µήπως και σας φωτίσει ο Θεός κάποια στιγµή να το
καταλάβετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έχει το
λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οι Υπουργοί πήγαιναν ανά πέντε οµιλητές. Τώρα πυκνώσατε το χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λέω πάλι. Οι αρµόδιοι Υπουργοί έχουν δώδεκα λεπτά, οι Υπουργοί δέκα λεπτά,
οι Αναπληρωτές Υπουργοί οχτώ λεπτά και οι Υφυπουργοί επτά
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µε πειράζει να κάτσω και να έλθω σε δύο-τρία λεπτά. Δεν
έχω κανένα πρόβληµα, εάν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προχωρήστε, κύριε
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Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, οι
προσπάθειες που κάνει η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή έχουν
διττό στόχο. Από τη µια µεριά, προσπαθεί να διορθώσει και να
προσαρµόσει τα δηµοσιονοµικά του τόπου, ώστε κάποια στιγµή
να εξυγιανθούν και, ταυτόχρονα και παρά τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες, να αρχίσει πλέον η ανάπτυξη του τόπου, που
θα µας βγάλει µονιµότερα από τα συγκεκριµένα αδιέξοδα.
Το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, που έχουµε µπροστά µας είναι
κατά πόσο η Ελλάδα µπορεί πραγµατικά να ανακάµψει, αντιµετωπίζοντας, όχι µόνο τα ποσοτικά δεδοµένα της κρίσης, που αναφέρονται µε τα οικονοµικά στοιχεία, αλλά και τα ποιοτικά της
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά µιας µεταπολιτευτικής περιόδου που µας οδήγησαν ως εδώ, διαµορφώνοντας πλέον µια
πραγµατική ανάπτυξη που θα µας έβγαζε µονιµότερα από αυτές
τις κρίσεις.
Πεποίθησή µου είναι, όπως πιστεύω ότι είναι πεποίθηση και
όλων των κοµµάτων, αλλά και όλων εσάς, ότι η επιτυχία προς
τους παραπάνω στόχους περνάει πρώτα και κύρια από τον πρωτογενή τοµέα. Τόσο εγώ και οι συνεργάτες µου στην πολιτική
ηγεσία, όσο και τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ, προσπαθούµε µε τις
σπουδές µας, τις γνώσεις, αλλά και την εµπειρία, αλλά και ο
αγροτικός κόσµος µαζί µε τον ιδρώτα του, το µεράκι του, να δώσουµε ένα νέο αφήγηµα στη γεωργία του τόπου µας, ένα αφήγηµα που θα µπορούσε να συµπυκνωθεί στο εξής, σε µια
γεωργία δύο λέξεων ποιότητας και αειφορίας.
Τώρα είναι η ευκαιρία πραγµατικά να κάνουµε ξανά τη γεωργία τον πιο σηµαντικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου µας και να
εκµεταλλευθούµε αυτήν τη µεγάλη στροφή που κάνει όλος ο κόσµος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Έλληνες καταναλωτές,
σε µία γεωργία ποιότητας, σε µία γεωργία ονοµασίας προέλευσης, σε µία γεωργία «παντρεµένη» µε τη γαστρονοµία, τη διαιτητική και την υγιεινή διατροφή του ανθρώπου, «παντρεµένη» µε
τον τουρισµό και τον πολιτισµό µας, σε µια γεωργία αειφόρα,
που σέβεται το περιβάλλον και µεριµνά και για τις επόµενες γενιές. Αυτός είναι ο ορισµός της αειφορίας, µια γεωργία που δεν
σπαταλά τους πόρους.
Για να ανακτήσουµε ξανά τη θέση µας µέσα στα πρώτα σηµεία
της Ευρώπης, για να γίνει ξανά η Ελλάδα αυτοδύναµη, ουσιαστικά ισότιµη και ανταγωνιστική, πρέπει να επενδύσουµε στους
πόρους που έχουµε εδώ και τα σηµαντικά πλεονεκτήµατά µας,
το εξαιρετικό µας περιβάλλον και βιοποικιλότητα, όπως οι άνθρωποι και το ανθρώπινο δυναµικό, όπως, επίσης και η εµπειρία
µας.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σ’ αυτήν την Αίθουσα που
δεν πιστεύει ότι µπορεί πραγµατικά, όπως έγινε στο παρελθόν,
να γίνει ξανά η γεωργία πυλώνας ανάπτυξης του τόπου και δουλεύουµε προς την κατεύθυνση αυτή.
Επιτρέψτε µου να πω, παρά τη µικρή εµπειρία που έχω από τη
συγκεκριµένη κυβερνητική θέση, ότι νοµίζω ότι µπορούµε να τα
καταφέρουµε, αν πραγµατικά υπάρχει βούληση, αν πραγµατικά
βάλουµε τη γνώση και την εµπειρία, αν πραγµατικά δουλέψουµε
προγραµµατισµένα και οργανωµένα, ότι όλα µπορούν να προχωρήσουν.
Δεν θα σας κουράσω µε λεπτοµέρειες των πεπραγµένων των
τριών µηνών που πέρασα στο Υπουργείο. Θα αναφερθώ µόνο ενδεικτικά σε ορισµένα παραδείγµατα. Άλλωστε τα υπόλοιπα παρουσιάστηκαν και εχθές από τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρακόπουλο.
Σας είπα λοιπόν το στρατηγικό στόχο. Θέλουµε να κάνουµε
ξανά τη γεωργία πυλώνα του τόπου.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θεωρίες µας λέτε, κύριε. Δεν µπορείτε να αυξάνετε το πετρέλαιο κίνησης των αγροτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον κύριο
Υπουργό και µιλήστε εσείς µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας είπα στις προγραµµατικές µας δηλώσεις για
την αλλαγή του προσανατολισµού µας προς µια γεωργία ποιότητας. Δεν µπορούµε να ανταγωνιστούµε παγκόσµια σε µια γεωργία χαµηλού κόστους. Μπορούµε, όµως, να τα καταφέρουµε.
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Σας είπα για τις προτεραιότητες που θέσαµε, να βάλουµε την
κτηνοτροφία, που ήταν ένας από τους πιο αδύναµους κρίκους
της γεωργίας µας µπροστά, να υποστηρίξουµε την κτηνοτροφία
από τη φυτική παραγωγή, να υποστηρίξουµε το ανθρώπινο δυναµικό στη γεωργία, να εξασφαλίσουµε ρευστότητα και απρόσκοπτα από την παραγωγική διαδικασία στους γεωργούς, να
υποστηρίξουµε τη µεταποίηση και τις επενδύσεις στη µεταποίηση, αλλά και την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές και πρώτα απ’
όλα να υποστηρίξουµε για να έχουµε µακροβιότητα σ’ αυτούς
τους στόχους την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία και,
τέλος, να µετατρέψουµε το Υπουργείο σε ένα Υπουργείο επιτελικό, ευέλικτο, µε καταλυτικό ρόλο.
Αντιλαµβάνοµαι τις ανησυχίες σας, κύριε Βουλευτά. Στα επόµενα λίγα λεπτά θα σας πω τι κάναµε στους τρεις µήνες που πέρασαν και θα σας παρακαλούσα να τους συγκρίνετε µε την
αποτελεσµατικότητα προηγούµενων ετών.
Προσπαθήσαµε, όπως σας είπα, να βοηθήσουµε σ’ αυτήν τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία τη ρευστότητα των ελλήνων αγροτών. Μέχρι τώρα δώσαµε, παρά τις δυσκολίες, στις 20 Ιουλίου
160 εκατοµµύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για να δώσουµε
στην ώρα της την εξισωτική αποζηµίωση, προκειµένου εκείνη την
ώρα που η φυτική παραγωγή κάνει τη συγκοµιδή της, να αποκτήσουν φθηνές ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι µας. Κανείς δεν πίστευε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι θα βρίσκαµε αυτά τα λεφτά,
µαζεύοντας ουσιαστικά δεκάρα-δεκάρα από τους µισθούς µας
για να βοηθήσουµε τον αγρότη.
Επιστρέψαµε 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών ακριβώς για το λόγο που αναφέρατε.
Τρίτον, δώσαµε για πρώτη φορά την πρώτη εβδοµάδα µετά
την 15η Οκτωβρίου, όπως επιτρέπει ο Κανονισµός, γιατί τότε
κλείνει το οικονοµικό έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 50% της
προκαταβολής για την ενιαία ενίσχυση σε περίπου εφτακόσιες
χιλιάδες αγρότες παίρνοντας 1 δισεκατοµµύριο και 100 εκατοµµύρια ευρώ σκορπισµένα όµως, ουσιαστικά στην περιφέρεια.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ναι, αλλά τρεις χιλιάδες αγρότες
έµειναν έξω γιατί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κάνετε λάθος, κυρία µου. Δεν παρακολουθείτε
τις εξελίξεις. Έµειναν δύο κατηγορίες αγροτών, οι κτηνοτρόφοι
που είχαν πάνω από δέκα χιλιόµετρα απόσταση τα κτηνοτροφεία
τους και σε τέσσερεις µέρες διορθώθηκε και δόθηκαν και τα 22
εκατοµµύρια αυτά, όπως, επίσης, διορθώθηκε ένα πρόβληµα
που υπήρχε µε τους κτηνιάτρους.
Σας παρακαλώ να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Γεωργίας.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κυρία Πατριανάκου.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να σας δηλώσω επίσης ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για να δοθεί και το υπόλοιπο 1,1 δισεκατοµµύριο
ευρώ µετά την 15η Δεκεµβρίου, όπως προβλέπει ο Kανονισµός.
Ήταν µια δύσκολη προσπάθεια. Όλοι αντιλαµβάνεστε πόσο
δύσκολο είναι σήµερα χωρίς την ΑΤΕ, να δανειστείς 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Πληρώσουµε γι’ αυτό ίσως λιγότερα χρήµατα
από ό,τι πληρώναµε στην ΑΤΕ, γι’ αυτό το δίµηνο. Τα χρήµατα
τα προπληρώνει ο τόπος και τα παίρνει σε δύο µήνες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγαίνετε να βρείτε σήµερα στην ελληνική επικράτεια 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είπαµε να βοηθήσουµε την κτηνοτροφία και το κάναµε. Για
πρώτη φορά η χώρα µας πήγε µε τεκµηριώσεις βάσει του Κανονισµού Ντεµίνιµις -που πρώτη φορά ενεργοποιείται στη χώρα
µας- στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σηµαίνει ότι σε κτηνοτροφικές κατηγορίες ειδικά στους χοιροτρόφους, στους κτηνοτρόφους, σε κάποιες κατηγορίες αγελαδοτρόφων κ.λπ., θα δοθούν
27 εκατοµµύρια ευρώ εκτάκτως µόνο για ζωοτροφές. Μας επέτρεψε, αλλάζοντας τον Κανονισµό στο άρθρο 68, να βοηθήσουµε
και άλλες κατηγορίες κτηνοτρόφων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας έδωσε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τους πόρους ακόµη
και στην τρέχουσα περίοδο, να αρχίσουµε να παράγουµε ζωοτροφές χρησιµοποιώντας τα ντόπια ψυχανθή για να µην είµαστε
και του χρόνου τέτοιο καιρό στην ίδια δυσκολία απόκτησης ζωοτροφών.
Όπως είδατε στην ανακοίνωση του επιτρόπου, θα ειδοποιηθεί
όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι µε τη νέα ΚΑΠ θα ακολουθηθεί
αυτός ο κανόνας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση –αυτό που πρότεινε η Ελλάδα- γιατί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στις µέρες µας
πάσχει από το πρόβληµα των εισαγόµενων ζωοτροφών για την
κτηνοτροφία µας.
Δεν έχω χρόνο να σας πω για τις προσπάθειες που κάνουµε
για το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να γίνει ένα επιτελικό, ψηφιακό
Υπουργείο, που θα λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα, θα ελέγχει τις ενισχύσεις, τη χρήση των χρηµάτων, βγάζοντας το γεωργό από τον γκισέ και τις ουρές των τραπεζών.
Σε λίγο ο ίδιος ο γεωργός θα παίρνει έτοιµη τη δήλωσή του
για να µη χρειαστεί να πληρώνει χρήµατα για να την κάνει. Θα
µπορούσα να σας αναφέρω τρεις – τέσσερις ακόµη δράσεις για
τις ψηφιακές προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο και που πιστεύω ότι σύντοµα θα ολοκληρωθούν, καθώς θα µεταφερθούµε
σε λίγους µήνες στο νέο κτήριο, στου Κεράνη, µαζεύοντας το
σύνολο των υπηρεσιών µας κάτω από ενιαία στέγη.
Σήµερα οι υπηρεσίες είναι σκορπισµένες σε δεκαπέντε διαφορετικά σηµεία της Αθήνας πληρώνοντας ένα σωρό χρήµατα για
ενοίκια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Με το οποίο διαφωνούν οι εργαζόµενοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μόνο σε ό,τι αφορά το πρόβληµα που υπάρχει.
Παλεύουµε για να βοηθήσουµε τη µετακίνησή τους από το µετρό
µέχρι το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, µην απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν έχω χρόνο να σας περιγράψω τις προσπάθειες που κάνουµε για να µειώσουµε το κόστος παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων.
Σας είπα για την εξισωτική, για την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, για τις ζωοτροφές. Η προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής θέλουµε να βοηθήσουµε να µεταβιβαστεί ως προσπάθεια µείωσης του κόστους
αγαθών προς την κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να
βοηθήσουµε και τον καταναλωτή. Θα σας περιγράψω µόνο τρεις
ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε µε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα µεγάλο και πολύπλοκο
Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το καταλαβαίνω,
αλλά έχουν να µιλήσουν και οι κύριοι Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τελειώσω σύντοµα.
Δεν θέλω να αναφερθώ στις προσπάθειες που κάναµε για να
δώσουµε δωρεάν βοήθεια και τρόφιµα στους ανθρώπους. Είναι
οι λεγόµενες αγορές των γεωργών, όπου απευθείας ο γεωργός
µπορεί να πουλάει στους καταναλωτές. Επίσης, δεν θα αναφερθώ στις προσπάθειες που κάναµε για να στήσουµε τα δηµοπρατήρια.
Γνωρίζετε ήδη την προσπάθεια που κάναµε για να προωθήσουµε το προϊόντα µας στο εξωτερικό, ειδικά τα προϊόντα ποιότητας. Μπορώ να σας πω ότι διπλασιάστηκε η εξαγωγή
ελαιολάδου στην Κίνα. Πήγαν επάνω κατά 24% οι εξαγωγές κρασιού τόσο στη Γερµανία όσο και στις ΗΠΑ. Πήγε πάνω από 40%
η εξαγωγή τυριού και φέτας, αλλά και γιαουρτιού στις ΗΠΑ.
Δεν πρέπει να τα µηδενίζουµε έτσι εύκολα όλα. Κάποιοι ιδρώνουν γι’ αυτά. Δεν πρέπει να τα αγνοούµε όλα.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Είναι οι αγρότες πιθανόν της Λακωνίας …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων): Έχω επισκεφθεί τρεις φορές την Πελοπόννησο
και τη Λακωνία.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Τον Έβρο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Τρεις µήνες είµαι Υπουργός.
Έχω πάει έξι φορές στις Βρυξέλλες µόνο για τη γεωργία και τέσσερις φορές για την αλιεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να πω για την προσπάθεια που κάνουµε
να υποστηρίξουµε το ανθρώπινο δυναµικό.
Υποστηρίξαµε δέκα χιλιάδες νέους αγρότες. Δώσαµε γη σε
γεωτεχνικούς …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σταµατώ εδώ. Για τη νέα ΚΑΠ θα έχουµε την ευκαιρία να ξαναµιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα τα πείτε σε µία
επερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγνώµη αν πήρα λίγο χρόνο παραπάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, µετά την τοποθέτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Μιχελογιαννάκη και τις συχνές επικλήσεις του Θεού,
οφείλω να αναφωνήσω στην Αίθουσα: Κύριε ελέησον!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να προσαρµοστούµε στα δύσκολα δεδοµένα που έχουµε µπροστά µας. Διανύουµε την πιο κρίσιµη περίοδο της µεταπολιτευτικής µας ιστορίας. Η τελευταία εβδοµάδα
λειτουργίας του Κοινοβουλίου χωρίς αµφιβολία καταγράφεται
ως η κρισιµότερη για την ίδια την ύπαρξη της χώρας.
Η συζήτηση και ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
οικονοµικής σταθερότητας και τώρα ο προϋπολογισµός του
2013, ο οποίος ενσωµατώνει τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά
και τις αναγκαίες όσο ποτέ άλλοτε διαρθρωτικές αλλαγές για τη
διάσωση και σταθερότητα της ελληνικής οικονοµίας, αποτελούν
νέα αρχή για την πατρίδα µας. Αρχή που διασφαλίζει τη στρατηγική επιλογή για τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και
το σταθερό και ενιαίο νόµισµα. Αρχή που θα αφήσει πίσω στο
συντηρητικό παρελθόν τη µιζέρια, τον κρατισµό, την αδιαφάνεια
και τα ελλείµµατα. Αρχή που εµπεδώνει την αξιοπιστία, την αλληλεγγύη και το σεβασµό από και προς τους εταίρους µας και
συµµάχους µας.
Κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει την σηµερινή πραγµατικότητα. Η χώρα και οι πολίτες βιώνουν χωρίς προηγούµενο
την πιο βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Τα λάθη του παρελθόντος οδήγησαν µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας µας στη φτώχεια, την ανεργία και την αβεβαιότητα.
Το ερώτηµα είναι: Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;
Μπορούµε να ζούµε µε δανεικά; Η απάντηση δυστυχώς ή ευτυχώς είναι «όχι».
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, σε ένα ρευστό και αβέβαιο
διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, οφείλουµε να αναθεωρήσουµε
την πορεία µας, να συγκροτήσουµε ένα σύγχρονο δίκαιο και ευέλικτο κράτος. Ένα κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη και όχι να
τον δυναστεύει. Να σπάσουµε τον κρατισµό, την αδιαφάνεια, τη
διαφθορά και τη γραφειοκρατία που στραγγαλίζουν την υγιή επιχειρηµατικότητα. Να απλοποιήσουµε τις διοικητικές διαδικασίες
µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών προς όφελος όλων των πολιτών. Να αναµορφώσουµε το φορολογικό µας σύστηµα σε δικαιότερη βάση και να καταπολεµήσουµε µε κάθε τρόπο τη φοροδιαφυγή, που αποτελεί διαρκές έγκληµα κατά της κοινωνίας. Να
εγκαταστήσουµε ένα σύγχρονο, ελκυστικό επενδυτικό περιβάλ-
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λον για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αίροντας κάθε εµπόδιο. Να απελευθερώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις του
τόπου µας. Να εκµεταλλευτούµε αποτελεσµατικά τα συγκριτικά
µας πλεονεκτήµατα, να αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο της
πατρίδας µας βασιζόµενοι στην καινοτοµία και στους εγχώριους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Να στηρίξουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη αξιοποιώντας κάθε χρηµατοδοτική δυνατότητα. Παράλληλα, να στηρίξουµε τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και να
αποκαταστήσουµε τις αδικίες από την οριζόντια εφαρµογή των
µέτρων.
Αυτά και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέλαβε
να ολοκληρώσει η Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, η τρικοµµατική
Κυβέρνηση που προέκυψε µετά την εντολή του ελληνικού λαού
στις 17 Ιουνίου. Με υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και την πατρίδα, είπε την αλήθεια για την πραγµατική κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα και είναι γεγονός ότι η αλήθεια
είναι πικρή. Είναι όµως το σωτήριο φάρµακο µε την πικρή γεύση.
Τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαµαράς όσο και
οι Αρχηγοί των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση και είναι
οι κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης και σύσσωµο το Υπουργικό
Συµβούλιο, διαπραγµατεύτηκαν σκληρά µε τους δανειστές µας
για να στηρίξουν το µέλλον και την αξιοπρέπεια της χώρας µας.
Όµως και οι Βουλευτές της κυβερνητικής Πλειοψηφίας ανταποκρίθηκαν στην ευθύνη και µε πατριωτικό καθήκον υπερψήφισαν
το πρόγραµµα οικονοµικής σταθερότητας.
Γνωρίζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι γίναµε δυσάρεστοι σε
µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας. Γνωρίζουµε ότι τα µέτρα
που ψηφίσαµε µατώνουν τους πολίτες. Όµως δεν είµαστε λιγότερο ευαίσθητοι από εσάς της Αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και
ανάλγητοι. Γνωρίζουµε, όµως, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος.
Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν
υπάρχει. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, σύσσωµη η Αντιπολίτευση
αντί να µελετήσει και να ετοιµάσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ως συνταγµατικά οφείλει, αντί να αναλάβει τις δικές της
ευθύνες απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες, επιδίδεται µετά
µανίας και χωρίς όριο σε έναν άκρατο λαϊκισµό και αχαλίνωτη
δηµαγωγία. Χαϊδεύει µόνο την ακοή των πολιτών, εκµεταλλεύεται
τον πόνο και την ανεργία του λαού, ποντάροντας στα κεκτηµένα
των συντεχνιών και στο αποτυχηµένο συντηρητικό περιβάλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αποκορύφωµα; Τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών εδώ στο
ναό της δηµοκρατίας. Γίναµε µάρτυρες ενός απίστευτου και χυδαίου θεάτρου. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση χωρίς κανένα σεβασµό στους θεσµούς, κραυγάζοντας και κραδαίνοντας τον
Κανονισµό της Βουλής, αµφισβήτησε την αρχή της δεδηλωµένης, υπονοµεύοντας τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κουνώντας µαντιλάκια και φουλάρια,
λες και ήταν σε πασαρέλα, άγγιξαν τα όρια του γελοίου, ενώ περίσσεψαν οι απειλές και οι κουτσαβακισµοί από τα παλικάρια της
φακής, της Χρυσής Αυγής. Το δε ΚΚΕ παρέµεινε προσηλωµένο
στο δογµατικό του παρελθόν.
Ως νέος Βουλευτής απορώ. Είναι αυτές οι συµπεριφορές συµβατές µε την οµαλή λειτουργία της δηµοκρατίας µας; Είναι απόδειξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες και την πατρίδα;
Συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, γνωρίζουµε ότι αποφεύγετε
τις ευθύνες σας, δεν µπορείτε, όµως, να αποφύγετε τις συνέπειες αυτής της επιλογής σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Μπορεί προσωρινά να ικανοποιείστε από την αλαζονική επαναστατική γυµναστική σας, δεν µπορείτε, όµως, να αποφύγετε
την κρίση της ιστορίας του Έθνους µας. Σας θυµίζω τη ρήση του
Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ µονάχος
µου θα σώσω τον κόσµο, αν χαθεί εγώ θα φταίω». Όµως εµείς οι
υπόλοιποι, οι δυσάρεστοι, οι κακοί για εσάς, θα συνεχίσουµε τη
µάχη.
Στηρίζουµε την Κυβέρνηση, ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
του 2013 χωρίς να υπολογίζουµε πολιτικό κόστος και τις προσωπικές συνέπειες. Η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο και εµείς θα δώ-
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σουµε τα πάντα, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα των καιρών,
γιατί τώρα µας έχει ανάγκη. Ταυτόχρονα όµως κάνουµε γνωστό
ότι και οι εταίροι µας και οι σύµµαχοί µας θα πρέπει να σεβαστούν τις θυσίες του ελληνικού λαού και να δείξουν έµπρακτη
αλληλεγγύη. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να παίζει µε τις τύχες
των Ελλήνων. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να πειραµατίζεται µε
το µέλλον της Ελλάδας και των πολιτών της.
Τελειώνοντας, ως Βουλευτής Ευρυτανίας και µάλιστα από µια
ορεινή περιοχή, θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις προς
τους Υπουργούς της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
είστε στο τέλος. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με άλλη ευκαιρία
µπορείτε µε ερώτηση να επαναφέρετε το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, άρχισε να µετράει ο χρόνος µου πριν ακόµα ανέβω στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, τώρα δεν µπορούµε να κάνουµε τέτοιου είδους διαπραγµάτευση. Έχετε ένα
λεπτό να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι απολύτως αναγκαία η έγκαιρη χρηµατοδότηση των
έργων υποδοµής και των προγραµµάτων που καρκινοβατούν, η
οποία όχι µόνο καταπολεµά σε µεγάλο βαθµό την ανεργία, αλλά
έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην τοπική οικονοµία.
Είναι απολύτως αναγκαία η στήριξη τόσο των δήµων της περιοχής, όσο και της περιφερειακής ενότητας της Ευρυτανίας για την
αντιµετώπιση των καιρικών φαινοµένων ιδιαίτερα το χειµώνα. Και
είναι έτοιµη να ολοκληρωθεί η χρηµατοδότηση κατασκευής του
οδικού άξονα Λαµία-Καρπενήσι-Αγρίνιο.
Πρέπει να επανεξεταστεί, κύριε Υπουργέ της Εργασίας, το
θέµα της συνένωσης ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας ιδιαίτερα
σε τέτοιες περιοχές. Πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις ορεινού τουρισµού µειώνοντας το κόστος λειτουργίας, αλλά και µε
ειδικά προγράµµατα προβολής σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να
στηριχθούν κατά προτεραιότητα οι δοµές υγείας, εµπνέοντας το
αίσθηµα ασφάλειας και ισονοµίας των πολιτών. Πρέπει να λυθεί
επιτέλους το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών γιατί οι
αποστάσεις στην Ευρυτανία δεν µετράνε µε τα χιλιόµετρα, αλλά
µε τις ώρες.
Με αυτά και πολλά άλλα που ο διαθέσιµος χρόνος δεν επιτρέπει να αναπτύξουµε και µε την πεποίθηση ότι αυτός ο χρόνος
είναι ο τελευταίος που θα παρουσιάσει ύφεση και µε την προσδοκία ότι θα ξαναγεννηθεί η ελπίδα για ανάπτυξη, ψηφίζω τον
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και δηλώνω ταυτόχρονα ότι είναι τα τελευταία µέτρα περικοπών που στηρίζω για
την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, µέτρα που µατώνουν την
κοινωνία και πρέπει οπωσδήποτε να πιάσουν τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βιώνει συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Γύρω µας εξελίσσεται ένας
παγκόσµιος οικονοµικός καταµερισµός που απαιτεί νέες προσαρµογές στις οικονοµικές µας πολιτικές. Η Ελλάδα δεν είναι µια
περίπτωση έξω από την παγκόσµια πραγµατικότητα, όπως κάποιοι από το εξωτερικό προσπαθούν να µας πείσουν. Είναι µέρος
ενός συνόλου και ως τέτοια πρέπει να τη δούµε. Καµία δικαιολογία δεν υπάρχει για τη µη καταπολέµηση των παθογενειών, που
είναι είτε συστηµικές είτε νοοτροπίας και που ευθύνονται για τη
θλιβερή µας εικόνα. Αυτό είναι το στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε εδώ και τώρα. Καµµία ανοχή. Ρήξη µε όλα όσα µας οπισθοδροµούν.
Εδώ βρίσκονται οι τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήµατος που παραδόθηκε στην ακατάσχετη παροχολογία και διαµόρφωσε την ανοχύρωτη πόλη. Ο τίτλος µας «Η δηµοκρατία των
παραθύρων». Αυτή η δηµοκρατία που έφτασε στο σηµείο να δίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επίδοµα έγκαιρης προσέλευσης. Ήταν τόσα πολλά τα παράθυρα
που δεν ήξερες ποιο να πρωτοκλείσεις. Σήµερα υποχρεωνόµαστε σε µια βίαιη προσαρµογή εξαιτίας πολιτικών δεκαετιών για
να καλύψουν σε ελάχιστο χρόνο το δηµοσιονοµικό µας εκτροχιασµό. Και αυτό είναι άδικο.
Οι συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας που µας έχουν επιβληθεί, δηµιουργούν έναν τεράστιο κίνδυνο για τη χώρα, αλλά και
για την Ευρώπη, τον κίνδυνο της δηµοκρατικής εκτροπής. Σ’
αυτό το τοπίο η χώρα οφείλει να θέσει τις προτεραιότητές της
και να χαράξει το εθνικό πλαίσιο διαπραγµάτευσης. Το πρώτο
σηµείο είναι να µη συµπεριληφθεί στο δηµόσιο χρέος το κόστος
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και να ισχύσει ό,τι ίσχυσε σε
άλλες χώρες, όπως Ισπανία, Ιρλανδία και άλλες. Σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση η µοναδική σε ιστορικά χρονικά συλλογική προσπάθεια του ελληνικού λαού θα πάει χαµένη.
Το δεύτερο σηµείο είναι το αίτηµα ανατιµολόγησης του δεκτικού χρέους που το ύψος του είναι περίπου 120 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Η µείωση των επιτοκίων θα αποφέρει µια ωφέλεια περίπου
της τάξης των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Το τρίτο σηµείο είναι η µερική διαγραφή του χρέους. Είναι µια
βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή µας που µας απεγκλωβίζει
από το καθεστώς της οικονοµικής ασφυξίας. Οι επιλογές που
µας επέβαλαν οι εταίροι µας για την αντιµετώπιση του µέσα από
το PSI αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές. Παρατηρήθηκε µόνο
µια ωφέλεια της τάξεως των 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ µοναδικά θύµατα ήταν τα ασφαλιστικά ταµεία και οι ιδιώτες επενδυτές που εµπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος.
Το τέταρτο σηµείο είναι η χωρίς απόκλιση υλοποίηση των υποχρεώσεων των εταίρων µας. Η χώρα, οι Έλληνες πολίτες απαιτούν σήµερα σεβασµό.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα τολµούσα να πω αυτό που κάθε φορά
λέγεται ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισµός είναι αξιόπιστος,
µιας και είµαι αρκετά παλιός. Οµολογώ, όµως, ότι η εξέταση δύο
δεδοµένων µε κάνει να ελπίζω ότι δεν έχουµε εξαντληθεί εκ νέου
σε µαγειρέµατα αριθµών που κλόνισαν στο παρελθόν την αξιοπιστία µας. Το ότι αυτός ο προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει πιθανά φορολογικά έσοδα από φοροδιαφυγή και ότι δεν υπάρχει
εξωραϊσµός στις εθνικολογιστικές προβλέψεις, αποτελούν για
µένα ένα µήνυµα υπευθυνότητας. Έχω όµως δυο σοβαρές ενστάσεις: Η πρώτη αφορά τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις
και η δεύτερη για το ποσοστό της ύφεσης. Φοβάµαι ότι δεν θα
επιβεβαιωθούν για άλλη µια φορά και θα µπούµε ξανά σε µια συζήτηση µετρολογίας.
Το συγκλονιστικό στοιχείο αυτού του προϋπολογισµού είναι
ότι η χώρα το 2013 θα παρουσιάσει για πρώτη φορά πρωτογενές
πλεόνασµα. Και φυσικά, το πολιτικό συµπέρασµα είναι ότι οι θυσίες φέρνουν και έχουν φέρει αποτελέσµατα.
Η χώρα κλείνει τη δηµοσιονοµική της εκροή και φυσικά, σε
αυτό έχουν πρωταγωνιστήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήµου.
Όµως, αν αυτές οι προσπάθειες δεν συνδυαστούν µε πολιτικές
που θα κινήσουν την ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας, θα
µείνουν χωρίς αντίκρισµα. Και αν η αρχή είναι το ήµισυ του παντός, οι καιροί ου µενετοί. Έχουν χαθεί τέσσερις µήνες. Το κυβερνητικό έργο έχει εξαντληθεί σε µία ατέρµονη συζήτηση περί
µέτρων, χωρίς να υπάρχει καµµία πολιτική που θα συµβάλει στην
επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Σήµερα είµαστε µπροστά στη στιγµή της ιστορικής ευθύνης.
Είναι ώρα να αποδείξουµε ότι η Ελλάδα µπορεί. Οι επιλογές είναι
πολύ συγκεκριµένες και οι ευθύνες βαραίνουν όλους εµάς και
ιδιαίτερα όλους εµάς που αποτελούµε µία κυβερνητική Πλειοψηφία. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα της ευθύνης. Και όσοι είναι ανήµποροι, ας µείνουν πίσω.
Τι πρέπει να κάνουµε τώρα; Πρέπει να ανοίξουµε τα κλειστά
µέτωπα, το µέτωπο της φοροδιαφυγής, της ακρίβειας, το µέτωπο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Οι µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί αποδεικνύονται µη
επαρκείς. Πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρει ότι αν πλησιάζαµε το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, θα αντλούσαµε µόνο από ΦΠΑ 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, όσα δηλαδή
είναι τα µέτρα που αποφασίσαµε µόλις προχθές.
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Τώρα απαιτείται µία πολιτική για την ηµερήσια είσπραξη του
ΦΠΑ. Η ωφέλειά της θα αγγίξει περίπου τα 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ και δεν θα ξανασυζητήσουµε για µέτρα.
Τώρα απαιτείται δηµιουργία βάσης δεδοµένων από όλες τις
κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών, συγχωνευµένων ανά ηµεροµηνία, ανεξάρτητα τράπεζας και δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όλες τις κινήσεις δαπανών -ήδη κάτι γίνεται- προς
διασταύρωση και συσχέτιση µε δηλούµενα εισοδήµατα. Η πλάκα
θα τελειώσει αµέσως. Όσοι δεν έχουν δηλώσει εισοδήµατα και
όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες αυτήν τη στιγµή φοροδιαφεύγουν
γιατί δεν κόβουν αποδείξεις, θα έχουν τα λεφτά τους µέσα σε
ντουλάπια, δεν θα µπορούν να τα βγάλουν.
Τώρα χρειάζεται ηλεκτρονική επεξεργασία από µία οµάδα
ανάλογων προσόντων. Το Σικάγο των δέκα εκατοµµυρίων έχει
µία εφορία. Η Ελλάδα των δέκα εκατοµµυρίων δεν ξέρουµε
πόσες έχει και δεν µπορούµε, κουραστήκαµε να τις µετράµε.
Χρειάζεται µία λέξη, έλεγχος ταµειακών ροών και εδώ τελειώνει η πλάκα. Ή υπάρχει βούληση ή καθόµαστε και παρακολουθούµε την υπόθεση. Έλεγχος ταµειακών ροών! Αυτό είναι το
βασικό. Σε µια τέτοια περίπτωση λοιπόν όλα θα έχουν τελειώσει.
Θα ήθελα να πω, όµως και κάτι άλλο. Ανατροπή δεν µπορεί να
γίνει, όταν στο Υπουργείο Οικονοµικών παραµένουν ακόµα οι
«φοροµπήχτες» υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι είχαν εισηγηθεί στην προηγούµενη κυβέρνηση να πάµε στη διαδικασία
εσόδων µέσα από τη διαδικασία των αποδείξεων και χάσαµε 1,2
δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία επιστρέψαµε στους κατέχοντες
και αποφασίσαµε µετά περικοπή µισθών και συντάξεων µε οριζόντιο τρόπο. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να τελειώσουν.
Τώρα χρειάζεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µακριά από τα
γκισέ. Πρέπει να γίνουµε Ευρώπη. Το 90% των συναλλαγών µε
το δηµόσιο στην Ευρώπη γίνεται από εκεί και εµείς είµαστε
ακόµα στο 20%.
Τώρα χρειάζεται να κλείσει το θέµα της στρέβλωσης των
τιµών. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόµου για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Φορέας
ελέγχου πρέπει να είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και όχι το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα από τα 13 δισεκατοµµύρια παραβάσεις το ελληνικό κράτος έχει εισπράξει µόνο 19 εκατοµµύρια ευρώ. Και ξέρετε γιατί; Γιατί -ξέρει ο αγαπητός συνάδελφος
κ. Μητρόπουλος πολύ καλά τα νοµικά- αντί να υπάρχει η λέξη
«καταβάλλεται», υπάρχει η λέξη «βεβαιώνεται». Τι αθώα προσέγγιση! Αυτά πρέπει να τελειώσουν τώρα.
Τώρα λοιπόν πρέπει να γίνει τµήµα ελέγχου ενδοοµιλικών συναλλαγών, όπου θα σταµατήσει η διαδικασία των υπερτιµολογήσεων. Υπάρχουν παγκόσµιες βάσεις δεδοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τριάντα άτοµα είναι αρκετά για να λύσουν το πρόβληµα µέσα
από τον έλεγχο των παγκόσµιων δοµών. Αυτό το καλαµπούρι
πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να καταργηθεί στην εσωτερική
αγορά το σύστηµα εκπτώσεων, τέλους του έτους το λένε για τα
σούπερ µάρκετ. Και τι γίνεται; Πάµε και αγοράζουµε τα πάντα
πιο ακριβά.
Τώρα το ΕΤΕΑΝ πρέπει να εξελιχθεί από επενδυτικό ταµείο σε
ταµείο χορήγησης κεφαλαίων. Τώρα πρέπει να διαλυθούν όλες
οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που σκοτώνουν την επιχειρηµατικότητα. Τώρα πρέπει να πάµε σε επανασχεδιασµό του ΕΣΠΑ το οποίο κτίστηκε πάνω σε µία γραφειοκρατία και όχι στις
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς- στη στροφή του στις ιδιωτικές
επενδύσεις. Αν αυτό γίνει, η χώρα έχει λύσει το πρόβληµά της.
Θα κλείσω µε ένα τελευταίο. Οδηγηθήκαµε όλοι να ψηφίσουµε
-και δεν πιστεύω να εξαιρείται κανείς Βουλευτής που ψήφισε
προχθές από αυτήν τη διαδικασία- κάτω από συνθήκες ωµού εκβιασµού, γιατί στο παρά πέντε διαβάσαµε κάποιες σελίδες
τόµων, που οµολογώ ότι είναι αδύνατο να τις εµπεδώσει κανείς,
αν όχι και να τις διαβάσει. Μέσα σε αυτά υπήρξε µία ρύθµιση που
έχει να κάνει µε τα φωτοβολταϊκά. Τι δηµιουργεί; Καταστρέφει
τις ιδιωτικές επενδύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
δείτε το χρόνο και πείτε µου τι να κάνω και εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι να κάνουµε; Νοµίζω ότι λέω κάποια σηµαντικά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει αµφιβολία ως προς αυτό. Δεν αξιολογώ εγώ το περιεχόµενο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό.
Δηµιουργούνται επισφάλειες στις τράπεζες. Αποθαρρύνονται
επενδύσεις και η συσσώρευση σε ελάχιστα κέντρα. Το κράτος
λαµόγιο ξανά! Πρέπει να τελειώνει η πλάκα, λοιπόν, µε αυτά!
Στον εφαρµοστικό νόµο θα είµαστε εδώ και θα συζητήσουµε,
για να δούµε αν µπορεί κάποιος ιδιώτης επενδυτής που έχει
δώσει 75.000 ευρώ εγγύηση και 25.000 για το κόστος σύνδεσης,
µέσα σε τέσσερις µήνες µέσα στις λάσπες να στήσει την επένδυσή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: 300.000!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Πρέπει να σοβαρευτούµε, λοιπόν. Ή θα
µεταφέρουµε το µήνυµα της εµπιστοσύνης ότι υπάρχει κράτος
ή εδώ πέρα είναι καφενείο. Πρέπει να τελειώνει η πλάκα! Μόνο
έτσι θα µπορέσουν να µας εµπιστευθούν ξανά και οι πολίτες και
αυτοί που θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα.
Η δική µου ψήφος εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση
είναι µία ψήφος ανατροπών και ρήξεων. Έτσι θα παρακολουθώ
αυτήν την Κυβέρνηση και περιµένω να δω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Ψυχάρης έχει
το λόγο.
Θυµίζω ότι ο χρόνος οµιλίας είναι έξι λεπτά. Εγώ θα ήµουν ευτυχής αν µπορούσα να σας αφήνω να µιλάτε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά πάντα
είµαι σύντοµος και το γνωρίζετε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τις τελευταίες ηµέρες ο ελληνικός λαός
βλέπει ένα θλιβερό θέαµα. Βλέπει θεατρινισµούς από τον κ. Χαϊκάλη, ακούει απειλές για δολοφονίες από τον κ. Παναγούλη,
επειδή επιλέξαµε να ασκήσουµε τη δηµοκρατική µας επιλογή.
Αυτό αποτελεί ντροπή.
Ακόµα χειρότερη είναι η δήλωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα ότι δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Αυτό είναι θλιβερό, τη στιγµή που ψάχνουµε
επενδύσεις από το εξωτερικό. Τη στιγµή που η οικονοµία µας
χρειάζεται µεταγγίσεις, τη στιγµή που χρειαζόµαστε να δηµιουργήσουµε περισσότερες θέσεις εργασίας, ο κ. Τσίπρας να το τορπιλίζει αυτό.
Οι Έλληνες γνωριζόµαστε µεταξύ µας και ξέρουµε λίγο-πολύ
ότι ακούγονται διάφορα ακραία πράγµατα από εµάς. Το δυσάρεστο είναι –όπως διαπίστωσα και σε ταξίδι της Βουλής στην
Ουάσιγκτον- ότι µας ακούν και οι ξένοι και µας ακούν πολύ προσεκτικά. Και όσοι νοµίζουν πως είναι «κουτόφραγκοι» σφάλλουν.
Αντίθετα, έχουν ένα πολιτικό επίπεδο ανώτερο από το δικό µας
και αυτό πραγµατικά είναι θλιβερό, θλιβερό για µας οι οποίοι
πρέπει να ανοικοδοµήσουµε τη χώρα µας και την οικονοµία µας.
Είµαστε ο σηµερινός πολιτικός κόσµος της χώρας µας και
όσοι αισθανόµαστε ευθύνη πρέπει να πράξουµε αναλόγως, να
κάνουµε πολιτική αντιπαράθεση µε επιχειρήµατα και όχι µε απειλές και λαϊκισµό.
Εµείς οι εκατόν πενήντα τρεις που ψηφίσαµε τα µέτρα είχαµε
να πάρουµε µία δύσκολη απόφαση. Το αποφασίσαµε και το πράξαµε και πιστεύουµε ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στη σωτηρία του τόπου.
Όµως, από όλα τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης –αν εξαιρέσω το ΚΚΕ- δεν έχουµε καµµία ουσιαστική πρόταση, µία πρόταση που έχει ένα σχεδιασµό µε αρχή, µέση και τέλος.
Ως εκ τούτου, επειδή µε αυτόν τον προϋπολογισµό -έστω και
δύσκολα- πιστεύω ότι εφαρµόζεται µία πολιτική υπευθυνότητας,
γι’ αυτό θα τον υπερψηφίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Θέλω να συγχαρώ τον κ. Ψυχάρη. Μας επιφύλαξε µία έκπληξη
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συνέπειας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σέβεται τους συναδέλφους του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στον κ.
Ιωάννη Κουράκο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και ο κ. Κουράκος το ίδιο θα
κάνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Ψυχάρη, εσείς υπηρετείτε τη
«νέα» Νέα Δηµοκρατία του Σαµαρά και όλοι εµείς έχουµε υπηρετήσει τη «µεγάλη» Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή, του Αβέρωφ, του Μητσοτάκη, του Έβερτ και του Κώστα
Καραµανλή. Αυτή είναι η διαφορά. Αναφέροµαι σε αυτό που είπατε για τον κ. Χαϊκάλη.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω λίγο παραπάνω χρόνο,
γιατί πρέπει να απαντήσω από το Βήµα της Βουλής στα όσα
αήθη ακούστηκαν τελευταία για το πρόσωπό µου ενάντια σε
όσους υπηρετούν αποκλειστικά την τηλεοπτική δηµοκρατία. Από
τη µία, βέβαια, κάνουν λόγο για διαφάνεια, για τα διαπλεκόµενα
συµφέροντα και το ρόλο τους και την ίδια ώρα τρέχουν να «πιάσουν στασίδι» στα πάνελ.
Από προχθές δέχοµαι βάναυση και προβοκατόρικη επίθεση
από τους όψιµους, νεόκοπους «Σαµαροφύλακες» και τα «παπαγαλάκια» τους, χθεσινούς υβριστές του. Σταµατώ µέχρι εδώ
προς το παρόν, κύριε Σαµαρά. Δεν απαντώ στην εργαζόµενη που
κόλλησε τα πρώτα της ένσηµα ως δηµοσιογράφος της χουντικής
«ΥΕΝΕΔ» και επί σειρά ετών εργαζοµένη στα κρατικά κανάλια.
Εκεί που κρέµαγαν οι κλέφτες τα άρµατα, κρεµούν οι γύφτοι τα
νταούλια!
Οι συµπολίτες µου µε γνωρίζουν και µε τιµούν τόσα χρόνια στα
κοινά, για την εντιµότητα και την ευθύτητα των λόγων µου. Ποτέ
δεν έκρυψα τίποτα. Κανείς δεν έχει να µου προσάψει οτιδήποτε.
Επί δεκαπέντε χρόνια είµαι υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας
ως ηλεκτρολόγος µηχανικός, πολύ πριν γίνω Βουλευτής. Τα στοιχεία του βιογραφικού µου είναι αναρτηµένα πάντα στην προσωπική µου ιστοσελίδα, µε απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια.
Η συνείδησή µου µου επέβαλε να στρατευθώ στον αγώνα κατά
του µνηµονίου, για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των Ελλήνων και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Θα συνεχίσω τον
έντιµο αγώνα µέχρι να απαλλαγεί ο τόπος από τους εθελόδουλους. Όσοι προσπαθούν µε τη λασπολογία να αποτρέψουν τη
δράση µου είναι γελασµένοι. Η τακτική είναι γνωστή. Στοχοποιούν όσους αντιστέκονται, αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώµη
και επιβάλλουν τους εύκαµπτους. Δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Στο
χωριό µου λένε: «τα καρποφόρα δένδρα πετροβολούν».
Κυρίες και κύριοι, τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού
οδηγούν σε εύκολα συµπεράσµατα: Περικοπές µισθών και συντάξεων για πέµπτη φορά τα τρία τελευταία χρόνια, αύξηση της
φορολογίας, διάλυση του κοινωνικού κράτους, καταστρατήγηση
εργασιακών κεκτηµένων δεκαετιών. Η ανεργία στη Β’ Πειραιά
ξεπερνά κατά µέσο όρο το 50%. Τα µέτρα δεν είναι απλά σκληρά,
όπως επικαλείται η Κυβέρνηση. Είναι άδικα και άστοχα.
Τι µπορούµε να πούµε στο λαό για όλα αυτά; Ότι όλοι µαζί τα
φάγαµε, όπως επικαλείται ο κ. Πάγκαλος; Ποιος έστησε το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου; Ποιοι έστησαν το πάρτι των εξοπλιστικών προγραµµάτων και ποιοι τους χρυσοπληρωµένους Ολυµπιακούς Αγώνες; Ποιοι διαχειρίστηκαν τα λεφτά των κοινοτικών
πακέτων και ποιοι τις επιχορηγήσεις των ΜΚΟ; Ποιοι εµπλέκονται
στις λίστες της «SIEMENS», στο ηµερολόγιο Τσοχατζόπουλου,
στη λίστα Λαγκάρντ και σε τόσες άλλες λίστες; Ποιοι κερδοσκόπησαν µε τα CDS;
Το Σύνταγµα της Ελλάδος στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρει ότι οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τη δύναµή τους. Ποια είναι, λοιπόν, η
δικαιοδοσία µας; Να επιβαρύνουµε τους χαµηλόµισθους και
τους συνταξιούχους;
Οι εκπρόσωποι της συγκυβέρνησης τονίζουν την ανάγκη επανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας και του πολιτικού συστήµατος. Για ποια αξιοπιστία επαίρεστε, κύριοι; Ψηφίσατε τα άθλια
µέτρα προχθές. Ο Σόιµπλε αµφισβητεί τη δόση και το «SPIEGEL»
γράφει ότι η Γερµανία ζητάει κατάλογο των απολύσεων. Για ποιο
όφελος των 105 δισεκατοµµυρίων του PSI µας λέγατε; Τελικά,
είναι 15 δισεκατοµµύρια. Είναι πολιτικό θράσος, κύριε Πρωθυ-
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πουργέ, να αξιώνετε εσείς αξιοπιστία. Δεν είναι δικές σας οι
εξαγγελίες ότι «όποιος κόβει µισθούς, συντάξεις των 700 ευρώ
δεν µπορεί να πείσει κανέναν;» Εσείς κόψατε των 300!
Μόλις πρόσφατα ο κύριος Πρωθυπουργός µάς ανακοίνωσε ότι
η διαπραγµάτευση τελείωσε, αλλά δεν µας είπε πότε άρχισε.
Μάλλον ήξερε καλύτερα ο κ. Στουρνάρας που µας δήλωσε ότι
τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μήπως ξέχασε να σας ενηµερώσει;
Κύριε Πρωθυπουργέ, η έλλειψη αξιοπιστίας σας σας καθιστά
αδύναµο να διαπραγµατευθείτε µε τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το καταλαβαίνετε; Αναπαράγετε απειλές
για πιθανή έξοδο της χώρας από το ευρώ. Η ένταξη της χώρας
στην ΕΟΚ οφείλεται στο εθνικό κεφάλαιο ως προϊόν πολιτικής
διαπραγµάτευσης και δικαίωσης του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Η εµµονή σας, κύριε Σαµαρά, για τον πρωθυπουργικό θώκο θυσίασε την παράταξη και ισοπέδωσε τη χώρα. Ξεχάσατε τις αντιµνηµονιακές θέσεις σας, την επαναδιαπραγµάτευση; Συστεγάζεστε µε τους εκφραστές του «συνωστισµού της Σµύρνης» -δεν
ντρέπονται;- και καλείτε σε συνεργασία τους αποτυχηµένους
Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ.
Οι όψιµοι, νεόκοποι νεοδηµοκράτες µιλούν για σκληρή διαπραγµάτευση, οι αυθεντικοί για «σκισµένα καλσόν». Η κυβερνητική τρόικά σας µπορεί να υπηρετεί την κοινοβουλευτική
αριθµητική, αλλά ουδόλως ταυτίζεται µε την κοινωνία. Εσείς,
κύριε Σαµαρά µε τον κ. Παπανδρέου είστε οι βασικοί υπαίτιοι της
πολιτικής αστάθειας του τόπου. Η αποτυχία σας ενισχύει τα
άκρα. Έχετε πάθει, κύριε Σαµαρά, ιδεολογικό vertigo!
Οι πυλώνες της κεντροδεξιάς του Κωνσταντίνου Καραµανλή
ήταν η κοινωνική συνοχή και η δικαιοσύνη. Είναι η ιδεολογία που
εκφράζει τους νοικοκυραίους, που έχει ως αδιαπραγµάτευτες
αρχές την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια του πολίτη και της περιουσίας, το δικαίωµα της εργασίας, την απονοµή δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εσείς αντίθετα στηρίζεστε σ’ ένα κράτος-«νυκτοφύλακα».
Κι επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος, θα ήθελα να αναφερθώ
µόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, παρακαλώ. Έχει
τελειώσει ο χρόνος σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Αυτήν τη στιγµή µου ήρθε η έκθεση
από την ΚΕΔΕ που λέει το εξής, κύριε Πρόεδρε: Η ΚΕΔΕ επισηµαίνει ότι αν οι νόµοι δεν εφαρµοστούν, αν δεν αλλάξουν τα αναγραφόµενα ποσά στον κρατικό προϋπολογισµό, οι δήµοι θα
οδηγηθούν σε ολική κατάρρευση.
Η στόχευση για την πτώχευση των δήµων αποτελεί οργανωµένο σχέδιο εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας, υπό την καθοδήγηση του Γερµανού Υφυπουργού Φούχτελ που περιοδεύει
τους δήµους, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, ως κατακτητής.
Κλείνοντας, θα επικαλεστώ άλλη µία φράση του Πρωθυπουργού: «Κόµπος που δεν λύνεται κόβεται». Καλώ την καθεµία και
τον καθένα συνάδελφο να υπερβούµε τις παλαιοκοµµατικές αντιλήψεις του κοµµατικού πατριωτισµού. Ας φανούµε συνεπείς
απέναντι στην κοινωνία και στις επόµενες γενιές. Δεν ψηφίζουµε
για µας ούτε για τον αυριανό ανασχηµατισµό ούτε για τη νοµιµοποίηση των Αρχηγών σας. Κάθε κόµµα, κάθε εκπρόσωπος του
Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται στη συνείδηση του λαού µε τα
µικρά «ναι» και τα µεγάλα «όχι». Η συνειδησιακή επιλογή της
πλειοψηφίας του λαού είναι το µεγάλο «όχι»!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί
προσωπικού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Δεν αναφέρθηκα προσωπικά σ’ εσάς.
Γενικά µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σε τι συνίσταται το
προσωπικό ζήτηµα, κύριε Ψυχάρη;
Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
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Επειδή ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε στο όνοµά µου και
στο πόσο καιρό είµαι στη Νέα Δηµοκρατία, θα ήθελα να του θυµίσω ότι σύµφωνα µε το νόµο, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν εκφράζονται δηµοσίως και υπηρετούν κάθε κυβέρνηση, όπως το έκανα
εγώ, που επί είκοσι χρόνια υπηρέτησα ευσυνειδήτως κάθε κυβέρνηση, ως όφειλα, ως διπλωµάτης. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι
πιο προσεκτικός όταν αναφέρεται σε πρώην δηµοσίους υπαλλήλους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Ψυχάρη, σας
ακούσαµε. Δεν κρίνουµε ότι υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκφράζονται…Ξέρουµε το παρελθόν
καθενός εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει θέµα
προς συζήτηση, κύριε συνάδελφε, κατά τον Κανονισµό.
Το λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης για έξι λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς η φράση «κόµποι που δεν λύνονται κόβονται» δεν αφορά τον κ. Σαµαρά, δεν ειπώθηκε από
τον κ. Σαµαρά. Αφορά την κοπή του γόρδιου δεσµού από τον
Μέγα Αλέξανδρο.
Κι επειδή µιλάµε και ιστορικά ενίοτε, θα ξεκινήσω από µία
φράση που άκουσα χθες από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, που
την έχει επαναλάβει ο ίδιος σαράντα µέρες πριν, ότι πρέπει οι
Έλληνες ενωµένοι να πορευθούµε σ’ αυτήν την αντιξοότητα για
την πατρίδα µας, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί µας κατά
τους Βαλκανικούς Πολέµους.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω δύο πολύ βασικές διαφορές από
την περίοδο εκείνη, ότι τότε ο ελληνικός λαός σύσσωµος κλήθηκε να πολεµήσει. Δεν κλήθηκε να ξεπληρώσει δάνεια. Κληθήκαµε να πολεµήσουµε, να αντιµετωπίσουµε οβίδες που µόλις
έσκαγαν σε σκότωναν και δεν κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε τοκοχρεολύσια. Είχαµε απέναντί µας στρατούς και όχι τραπεζίτες.
Από εκεί και πέρα, θέλω να µεταφέρω εδώ µια ιστορία που
άκουγα στο ραδιόφωνο και συγκεκριµένα στον ραδιοφωνικό
σταθµό της Εκκλησίας της Ελλάδος, µέσω της οποίας θα επισηµάνω και τις διαφορές του τότε από το τώρα.
Αυτή, λοιπόν, ήταν η ιστορία ενός στρατιώτη. Ο εκφωνητής
διάβαζε το ηµερολόγιο ενός στρατιώτη της εποχής, ο οποίος
έφευγε µε µία µονάδα προς τα τότε όρια της χώρας που έφθαναν µέχρι τη Θεσσαλία. Ήταν µια µονάδα που ξεκινούσε και πήγαινε στην πρώτη γραµµή, πριν κηρυχθεί ο πόλεµος. Ήταν
δηλαδή αυτοί που θα έκαναν πρώτοι τη διείσδυση σε εχθρικό
έδαφος και συνήθως, όπως ξέρετε, στον πόλεµο αυτοί είναι που
πέφτουν και πρώτοι.
Αναχωρώντας λοιπόν το τρένο από την Αθήνα, έγραφε ο στρατιώτης στο ηµερολόγιό του: «Φεύγοντας είδα και το εργοστάσιο.
Ίσως και να ήταν η τελευταία φορά που το έβλεπα». Εκείνη την
ώρα έκανα µία σκέψη ότι αυτός ήταν σίγουρα ένας βιοµηχανικός
εργάτης και ενδεχοµένως να επιβεβαιώνονται κάποιες φορές και
οι µαρξιστές που λένε ότι προλετάριοι είναι αυτοί που γίνονται
κρέας για τα κανόνια σε ιµπεριαλιστικούς πολέµους.
Αυτή η σκέψη µου διακόπηκε από τον εκφωνητή, καθώς διάβασε το ηµερολόγιο του στρατιώτη, που συνέχιζε µε τα εξής
λόγια: «Αν ο Θεός το θέλει να επιστρέψω, θα το επεκτείνω το εργοστάσιο, θα φτιάξω και νέες µονάδες». Ο άνθρωπος αυτός που
πήγε να σκοτωθεί στην πρώτη γραµµή ήταν ένας βιοµήχανος,
ένας καπιταλιστής της εποχής.
Τότε η Ελλάς διέπρεψε διότι όλοι οι Έλληνες ήταν ενωµένοι.
Σήµερα είναι γεγονός ότι, αν γίνει πόλεµος, οι πλουτοκράτες της
χώρας θα φυγοµαχήσουν, διότι πλουτοκράτες είναι αυτοί που
διοικούν τη χώρα, αυτοί που αποκοµίζουν υπερκέρδη συνθλίβοντας τα λαϊκά στρώµατα. Κλείνω αυτή την ιστορική παρένθεση.
Δύο λόγια για τον προϋπολογισµό, τον προς ψήφιση προϋπολογισµό, ο οποίος είναι ξεκάθαρα υφεσιακός. Δεν κάνει καµµία
πρόβλεψη για ανάπτυξη, δεν λέει τίποτα για την καταπολέµηση
της ανεργίας ή για την απαιτούµενη σήµερα επιστροφή στην
εθνική µας παραγωγή. Ο προς ψήφιση προϋπολογισµός είναι
ένα προοίµιο αντιλαϊκών µέτρων και σαρωτικής ύφεσης που θα
οδηγήσει σε νέο µνηµόνιο, σε νέες καταστροφικές πολιτικές εις
βάρος των Ελλήνων.
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Άκουσα Υπουργούς να πανηγυρίζουν διότι πέτυχαν κάποια
υποτυπώδη µείωση στο έλλειµµα. Δεν µας είπαν µε ποιον τρόπο
την πέτυχαν. Αυξάνοντας ουσιαστικά τις εξαγωγές της χώρας;
Δεν το πέτυχαν έτσι, αλλά µειώνοντας µισθούς και συντάξεις. Αν
δηλαδή µια µέρα εξαφάνιζαν τους µισθούς και τις συντάξεις και
φτάναµε κατ’ αυτόν τον τρόπο σε πρωτογενές πλεόνασµα, τότε
θα πανηγυρίζατε, κύριοι;
Η λύση του ελληνικού προβλήµατος είναι ένα θέµα πολυσύνθετο. Η βάση του σε κάθε περίπτωση είναι η επιστροφή στην
πρωτογενή µας παραγωγή. Πρέπει να ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί ο πρωτογενής τοµέας. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς
µπορεί να γίνει αυτό άµεσα, από τη στιγµή που µεταπολιτευτικά
η χώρα οδηγήθηκε σε ολική καταστροφή στους ευαίσθητους τοµείς της βιοτεχνίας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, της βιοµηχανίας η οποία κυριολεκτικά διαλύθηκε µε πολύ συγκεκριµένους νόµους των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Εµείς απαντούµε ότι µπορεί να γίνει µια επανεκκίνηση της
πρωτογενούς παραγωγής, αν αυτή επιδοτηθεί από τα κέρδη που
θα έλθουν από την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων. Θα επαναλάβω το παράδειγµα της Κύπρου, όπου οι εκεί αρµόδιοι τονίζουν ότι τα κέρδη από την εκµετάλλευση των κυπριακών ενεργειακών κοιτασµάτων που είναι αποδεδειγµένο πως
είναι πολύ λιγότερα από τα ελλαδικά, ξεκινάνε από τα 800 δισεκατοµµύρια και φτάνουν στα 2 τρισεκατοµµύρια.
Τα κέρδη βέβαια σε µια τέτοια περίπτωση, αν η Ελλάδα ξεκινήσει και πάλι να έχει ανεξάρτητη πολιτική, αν ξεκινήσει την εξόρυξη των κοιτασµάτων της και επιστρέψει στην παραγωγή
εθνικού πλούτου, δεν θα είναι µόνο υλικά, θα είναι γενικά, συνολικά, θα οδηγηθούµε σε αναβάθµιση της γεωστρατηγικής θέσεως του ελληνισµού.
Αυτό που θέτει η Χρυσή Αυγή είναι ζήτηµα εθνικής ανεξαρτησίας διότι σήµερα είναι αποδεκτό από όλους ότι ο διεθνής παράγων δεν µας επιτρέπει να εκµεταλλευτούµε τα ενεργειακά µας
κοιτάσµατα. Απτή απόδειξη; Το ότι οι αδειοδοτήσεις ξεκίνησαν
για τη Δυτική Ελλάδα, δεν κινείται όµως φύλλο στην περίπτωση
του φυσικού αερίου στα νότια της Κρήτης.
Πρέπει να γίνουν νέες συµµαχίες. Ο Ελληνισµός έχει ανάγκη
από νέες συµµαχίες, από αναστροφή του γεωπολιτικού του προσανατολισµού. Πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε σε συζητήσεις
για µια εµπορική, µία αµυντική συµφωνία µε τη Ρωσία. Αυτό θα
είναι ένα πρώτο βήµα. Υπενθυµίζω και αυτό που είχε συµβεί µε
τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είχε διαρρεύσει
µέσω εντύπων πως, όταν πήγε να κάνει µια τέτοια κίνηση, διέτρεξε κίνδυνο δολοφονίας του.
Θέλω να κλείσω µε ένα µείζον θέµα για εµάς. Όπως φάνηκε,
είναι ένα µείζον θέµα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και έχει
να κάνει µε τις βουλευτικές αποζηµιώσεις και τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις στα κόµµατα. Στη δεξιά παράταξη θα απαντήσουµε µε πολιτικούς όρους, διότι εµείς µιλάµε µόνο µε πολιτικούς όρους και όχι µε όρους καφενείου. Οφείλει και η Αριστερά
να πάρει θέση σ’ αυτό το ζήτηµα. Είναι υποχρεωµένη να πάρει
θέση η Αριστερά γιατί δεν έχει µιλήσει γι’ αυτό το ζήτηµα.
Και στις δύο κατευθύνσεις, λοιπόν, θα επαναλάβω τη συγκεκριµένη πρόταση που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής. Ως προς τις βουλευτικές αποζηµιώσεις λέµε ότι
πρέπει να µειωθούν και πρέπει ο µισθός του Βουλευτή να εξοµοιωθεί µε το µισθό του δηµοσίου υπαλλήλου µεσαίας βαθµίδας.
Από εκεί και πέρα ως προς τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις
προς τα κόµµατα, πρότασή µας –την οποία έχουµε κάνει και
µέσω σχεδίου νόµου, που έχουµε καταθέσει και δεν έχει έλθει
ακόµα προς ψήφιση στην Ολοµέλεια- είναι να µειωθούν οι κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς τα κόµµατα κατά 80%, µε στόχο
όταν έλθει η επόµενη Αναθεωρητική Βουλή, να καταργηθούν εντελώς. Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτές τις περικοπές να
δοθούν στους νέους Έλληνες, στα νέα παιδιά Ελλήνων που θα
γεννηθούν, ώστε να επενδύσουµε επιτέλους στο µέλλον της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης, Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Δυστυχώς, εγώ µεγάλωσα διαφορετικά. Μεγάλωσα µε στίχους, όπως οι εξής: «Και να, αδελφέ µου, που µάθαµε να κουβεντιάζουµε ήσυχα και απλά, καταλαβαινόµαστε τώρα. Δεν
χρειάζονται περισσότερα». Δυστυχώς, είναι θλιβεροί οι καιροί
που η ιστορία έρχεται να ανατρέψει έναν µεγάλο αριστερό ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο.
Ήρθα εδώ να µιλήσω για τον πολιτισµό, τον τέταρτο πυλώνα
της δηµοκρατίας. Ήρθα να µιλήσω για την επιθετική πολιτιστική
πολιτική, το πώς µπορούµε να εντάξουµε τον πολιτισµό µας µέσα
σε όλη την κοινωνία. Ήλθα να µιλήσω για µια καινούργια µορφή
τουρισµού. Ήλθα να πω ότι πρέπει να ξεπεράσουµε τον τουρισµό που ξέρουµε µέχρι σήµερα, να δούµε έναν τουρισµό που θα
µιλάει για δρόµους του χιονιού, για δρόµους της θρησκείας, για
δρόµους του κρασιού. Ήρθα να µιλήσω για ιατρικό τουρισµό.
Ήρθα να πω ότι πρέπει όλοι µαζί να συνεννοηθούµε και να κάνουµε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για να αναδιαρθρώσουµε
τον πρωτογενή τοµέα, να αλλάξουµε τις καλλιέργειες, να φτιάξουµε την Ελλάδα, την µπουτίκ της Ευρώπης. Να µιλήσουµε για
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την οποία δεν έχει µιλήσει
κανείς µέχρι σήµερα και είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τη χώρα
µας.
Ήρθα, αγαπητοί συνάδελφοι, να µιλήσω για τον πολιτισµό και
µάλιστα για τον πολιτικό πολιτισµό. Δυστυχώς, όµως, την Τετάρτη έπαθα πολιτισµικό σοκ! Από τη µια πλευρά, από πίσω µάς
απειλούσαν κρεµάλες και µπροστά µάς απειλούσαν ότι θα µας
δολοφονήσουν. Αν είναι δυνατόν να µιλάµε έτσι σήµερα, σε µια
χώρα που βρίσκεται σε τέτοια κρίση! Αν αυτός είναι ο πολιτικός
πολιτισµός µας, πείτε µου πώς θα βγούµε από αυτή την κρίση
για την οποία δεν έχουµε ψευδαισθήσεις.
Η κρίση δηµιουργήθηκε ξαφνικά; Βλέπω ότι βάζουµε και ηµεροµηνίες. Το 2008, το 2009, το 2010, το 2011 κ.λπ.. Η κρίση δηµιουργήθηκε από τα κόµµατα εξουσίας. Δεν ζούσαµε σε µια
χώρα όπου παραγάγαµε απίστευτο πλούτο και ξαφνικά κάτι συνέβη και την επόµενη µέρα δεν είχαµε να φάµε. Ζούσαµε σε µία
ροζ, τεράστια τσιχλόφουσκα που έσκασε στα µούτρα µας.
Δεν µπορούµε εποµένως να λέµε στον κόσµο «µην κοιτάς το
πρόσωπο της κρίσης γιατί είναι αποτρόπαιο». Είναι όντως αποτρόπαιο! Ξέρετε κάτι όµως; Εµείς θα σας ξαναγυρίσουµε πίσω
στο 2008. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Τι πρέπει να δούµε; Πρέπει να
αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίση µε στρατηγικά εθνικά σχέδια.
Διάβαζα σήµερα το πρωί το εξής πολύ δυσάρεστο σε µένα. Ο
πρώην Πρωθυπουργός βγάζει 1 εκατοµµύριο το µήνα. Θα σας
διαβάσω όµως κάτι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγούλης έχει
γράψει στο προσωπικό του facebook –τα ελληνικά είναι δικά τουτο εξής: «Έχουν ταχθεί µεγάλα χαρτζιλίκια σε όσους Βουλευτές
της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ υπερψηφίσουν τα µέτρα». Αυτό είναι
πολιτικός πολιτισµός; Μπορεί κανείς να το αντιµετωπίσει αυτό;
Έτσι θα προχωρήσουµε µια χώρα;
Εµείς λέµε ότι υπάρχει ένα αποτρόπαιο πρόσωπο που λέγεται
µνηµόνιο. Είναι, το αποδεχόµαστε. Τα µέτρα είναι σκληρά, τα
αποδεχόµαστε. Η Δηµοκρατική Αριστερά λαµβάνει την ιστορική
της ευθύνη και λέει: «Ναι, ψηφίζω αυτά τα µέτρα».
Θέλω όµως να κάνω µια πρόταση στην Κυβέρνηση, να µαζευτούν από όλα τα κόµµατα οι ειδικοί και να φτιάξουµε –όπως
έχουµε αυτό το αποτρόπαιο µνηµόνιο- αυτό που µπορεί να µας
φέρει µια άλλη λύση. Θέλετε να µιλήσουµε για τη δραχµή; Να
πούµε λοιπόν τι θα γίνει την πρώτη µέρα, τι θα γίνει τη δεύτερη.
Αν θα µπούµε ή δεν θα µπούµε σε λοιµό, να το ξέρουµε και να
το δείξουµε στον ελληνικό λαό, όχι για να τον φοβίσουµε. Προσέξτε καλά. Ο ενηµερωµένος λαός ποτέ δεν φοβάται.
Η κρίση, κύριοι της συγκυβέρνησης, έχει όνοµα και επίθετο. Η
πραγµατική δηµοκρατία έχει όνοµα και επίθετο. Εµείς θέλουµε
να αλλάξουµε όλους τους νόµους. Θα τους αλλάξουµε, θα αλλάξουµε το Σύνταγµα. Από εδώ και εµπρός το πάρτι τελείωσε
και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να το συνεχίζει. Αυτοί που
λήστεψαν αυτό το κράτος θα πρέπει να πληρώσουν.
Η Δηµοκρατική Αριστερά πήρε την ευθύνη της. Η ιστορία θα
δείξει ποιος έχει δίκιο, αλλά θα είµαστε αµείλικτοι σε όλα αυτά
τα πράγµατα. Γι’ αυτό θα ήθελα να κάνω µια παράκληση, την
οποία απευθύνω και προς την Αντιπολίτευση γενικότερα –δεν
έχω πολύ χρόνο, για να επεκταθώ περισσότερο- να µην πουλάτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στον ελληνικό λαό το νερό του Καµατερού.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Μιχάλης Κασσής για έξι λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τέσσερις µήνες και είκοσι τέσσερις µέρες! Ερχόµενος εδώ πίστευα ότι θα µπορώ τουλάχιστον και ελεύθερα να µιλώ και κατά
συνείδηση να πράττω, πράγµα το οποίο και έκανα. Κάποιοι προσπαθούν να φιµώσουν αυτές τις φωνές. Δεν θα µπορέσουν όµως
να τα καταφέρουν, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι αξιόπιστος και αξιόπιστος πολιτικός είναι
αυτός που τηρεί κατά γράµµα αυτά, τα οποία λέγονται προεκλογικά.
Οι προεκλογικές δεσµεύσεις πρέπει να γίνονται πράξη. Δυστυχώς, εδώ διαπίστωσα ότι αυτό το πράγµα δεν γίνεται. Για το λόγο
αυτό πήρα τη µεγάλη απόφαση την Τετάρτη να πω το µεγάλο
«όχι». Δεν µπορεί στον Βουλευτή να δίνονται εξακόσιες εβδοµήντα σελίδες του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και το
βράδυ να καλείται να το ψηφίσει. Αρνήθηκα και είπα «όχι» για το
λόγο ότι σε αυτούς που µε ψήφισαν και µε έστειλαν εδώ, είχα
πει ότι δεν θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές, ότι δεν θα υπάρξουν µειώσεις στους µισθούς και στις συντάξεις.
Δυστυχώς, αποφασίστηκαν και αυτές οι µειώσεις. Και η δικαιολογία ήταν ότι επειδή δεν µπορούµε να κυνηγήσουµε τη φοροδιαφυγή και να εισπράξουµε τα χρήµατα, θα κάνουµε περικοπές
στις συντάξεις των 360 ευρώ και ότι επειδή δεν µπορούµε να πατάξουµε το λαθρεµπόριο των καυσίµων, θα αφήσουµε τους πολίτες στα Γιάννενα και στη Φλώρινα και σε όλη την Ελλάδα να
παγώσουν αυτό το χειµώνα.
Άρα ποιος είναι αξιόπιστος; Αυτός που είναι σωστός και τηρεί
κατά γράµµα αυτά που έλεγαν τα κόµµατα προεκλογικά; Και
αναφέροµαι και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν µου µίλησαν για οριζόντιες περικοπές. Δεν µου µίλησαν για µειώσεις σε συντάξεις και µισθούς.
Δεν µου µίλησαν για µειώσεις στα επιδόµατα των ΑΜΕΑ. Δεν µου
µίλησαν για µειώσεις στα επιδόµατα των νεφροπαθών.
Άρα είπα το µεγάλο «όχι». Κάποιοι ας αναλογιστούν το τι θα
πουν στην κοινωνία. Ακούµε καθηµερινά εδώ πολλά πράγµατα.
Δεν άκουσα όµως ένα. Ποιος έχει ευθύνη για όλα αυτά που έγιναν; Γιατί πραγµατικά αν ο πολιτικός και το πολιτικό σύστηµα συνεχίσει κατ’ αυτό τον τρόπο, νοµίζω ότι δεν θα υπάρχει µέλλον
σε αυτή την κοινωνία.
Εγώ δεν ταυτίζοµαι ούτε µε τους πατριώτες ούτε µε αυτούς
που λένε ότι µπορούν να τα λύσουν όλα. Ταυτίζοµαι όµως µε αυτούς που µπορούν να πουν τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Ένα
και ένα κάνουν δύο. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλη αριθµητική
στην πολιτική.
Θεωρώ ότι έτσι όπως συνεχίζονται τα πράγµατα, δεν υπάρχει
µέλλον. Δεν υπάρχει µέλλον για το λόγο ότι η χώρα βρίσκεται
στο πιο δύσκολο σηµείο και αντί πραγµατικά να υπάρχει σύµπνοια και όλοι µας να λέµε την αλήθεια, αυτό το πράγµα δεν γίνεται και µάλιστα δεν απολογείται κανένας γιατί από τη µια
στιγµή στην άλλη αλλάζει. Δεν ξέρω ο σηµερινός Πρωθυπουργός τι θα έχει να πει για τα 18 δισεκατοµµύρια των ισοδυνάµων.
Λέει ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα και ακούω και πάρα πολλούς
συναδέλφους εδώ να δικαιολογούν τα πράγµατα.
Κατά την άποψή µου, δεν υπάρχει καµµία δικαιολογία. Εγώ πιστεύω ότι και αυτός ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Βέβαια, εγώ δεν µπορώ να τον ψηφίσω και λέω «όχι» γιατί
όταν έχει περικοπές ύψους 9,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το
2013 που αφορούν όλα αυτά τα εισοδήµατα που ανέφερα, είναι
λογικό ότι δεν µπορώ να τον ψηφίσω. Λέω, λοιπόν, γι’ άλλη µια
φορά «όχι».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και από
την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

µαθητές και µαθήτριες και έντεκα εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το
οποίο µάλιστα τυχαίνει να είναι και το σχολείο όπου δίδασκε
µέχρι πρότινος ο συνάδελφός µας –και δάσκαλος- κ. Αµανατίδης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµος
Γιακουµάτος για έξι λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ψηφίσει αλλά και καταψηφίσει πάνω από
είκοσι προϋπολογισµούς. Αυτήν τη λυσσώδη αντίσταση και αντίδραση δεν την έχω µαταδεί! Έχω ακούσει κορώνες και κορώνες, αλλά όχι τέτοιες κραυγές περί βιαιοπραγιών, περί του
πρέσβη της Αµερικής στη Λιβύη, περί Λιβύης!
Συνάδελφε, δεν θέλω να πιστεύω ότι από τρελό και από µεθυσµένο µαθαίνεις την αλήθεια. Αντιλαµβάνεσαι τι σηµαίνει; Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά το διχασµό και τον εµφύλιο και το
αίµα, συνάδελφε, φέρνει αίµα! Να σέβεσαι τουλάχιστον ένα
ηρωικό όνοµα, του αδελφού σου, µιας ηρωίδας µάνας και µην
το ευτελίζεις! Αυτό έχω να πω.
Αυτός ο προϋπολογισµός –µετά από είκοσι πέντε συνεχή χρόνια που ήταν ελλειµµατικός, εµφανίζοντας κάθε χρόνο 25 δισεκατοµµύρια έλλειµµα- το 2013 θα είναι ισοσκελισµένος και
–πρώτα ο Θεός και µε σκληρή δουλειά- µε πρωτογενές πλεόνασµα. Να γιατί υπάρχει αυτή η λυσσώδης αντίσταση!
Επίσης θέλω να στείλω ένα µήνυµα στους Ευρωπαίους ως ο
έσχατος Βουλευτής των εκατό πενήντα τριών ηρώων για εµένα
που στάθηκαν αντίχωµα σε αυτό το λαϊκισµό και σε αυτή τη βαρβαρότητα και ψηφίσαµε το τρίτο µεσοπρόθεσµο.
Τα αποθέµατα φίλων στην Ευρώπη όλων των Βουλευτών
έχουν εξαντληθεί. Κάναµε την καρδιά µας πέτρα και στηρίξαµε
όχι την κοµµατική γραµµή, αλλά την εθνική γραµµή σωτηρίας.
Αρκετά πλέον οι δηµαγωγίες, αρκετά πλέον οι επικήδειοι και οι
κηδείες της Ελλάδος, µε λόγια ψεύτικα, µεγάλα, µε παροχές εκ
του µη έχοντος, τάζοντας χρήµατα που δεν υπάρχουν.
Κουράστηκα να ακούω δηµαγωγούς συνέχεια. Κουράστηκα να
τους ακούω να λένε λόγια για θαυµατοποιούς. Κουράστηκα να
κάνουν καλά µε νερό του Καµατερού τον καρκίνο που έχει αυτή
η χώρα. Αρκετά!
Εγώ ως µοναδική κόκκινη γραµµή έχω τη σωτηρία της πατρίδας και ό,τι έχω κάνει και ό,τι ψηφίζω, µάρτυς ο Θεός, είναι για
το δηµόσιο συµφέρον και να σταθεί όρθια η Ελλάδα. Δεν έχω κανέναν άλλο λόγο για κανέναν άλλο.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε καλοπροαίρετα ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι µια Κυβέρνηση τεσσάρων µηνών -συγκυβέρνησηη οποία έκανε αρκετά. Μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα.
Ξεχνάτε, όµως, συνάδελφοι, το φιάσκο στις Κάννες; Ξεχνάτε
την απαξίωση της χώρας, την έλλειψη εµπιστοσύνης στην Ευρώπη; Άλλαξε ένα κλίµα. Και αντί να βοηθήσουµε όλοι, να σπρώξουµε το κάρο που λέγεται Ελλάδα, προσπαθούµε να το ρίξουµε
στο γκρεµό. Αυτό έκανε αυτή η Κυβέρνηση και οφείλει να κάνει
ακόµα πάρα πολλά. Δεν αντιλέγω.
Όµως δεν πρέπει αυτή η Κυβέρνηση να βάλει τέλος, κύριε
Υπουργέ Οικονοµικών, στο απίστευτο πάρτι στο χώρο της υγείας, στα δηµόσια νοσοκοµεία, στις δηµόσιες προµήθειες, στις
ΜΚΟ, στις σπατάλες; Δεν πρέπει να κυνηγήσουµε αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή; Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το πάρτι
«is over».
Τι µπορεί να γίνει; Έχω στείλει και επιστολή στον Πρωθυπουργό, το λέω και το καταθέτω δηµόσια στη Βουλή. Πρώτον,
κουράστηκα να διαβάζω κάθε µέρα -και σήµερα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και χθες στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» και σε κάθε εφηµερίδα,
παντού- για λίστες πενήντα πέντε χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό µε πάνω από 25 δισεκατοµµύρια. Λίστα Λαγκάρντ, λίστες
στην Αθήνα. Στην Ελλάδα υπάλληλος διοικητικών δικαστηρίων
µε καταθέσεις οκτώ δισεκατοµµυρίων, µε µισθό οκτακόσια ευρώ
το µήνα, είκοσι δύο χιλιάδες off shore εταιρείες µε µηδέν φόρο.
Αυτά τέρµα.
Σας το λέω ότι το πακέτο της τρόικας θα το περάσετε, κύριε
Υπουργέ Οικονοµικών. Το πακέτο, όµως, που έρχεται από Δευ-
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τέρα από τους Βουλευτές που θα πάνε «step by step», «man-toman» στο Υπουργείο σας, δεν θα το ξεπεράσετε. Δεν θα έχετε
δικαίωµα να ζητήσετε ψήφο πλέον, εάν δεν κάνετε πράξη αυτό.
Είναι πάνω από είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια. Το 45%.
Έφαγες 1 εκατοµµύριο, κύριε φοροφυγά; Θα πληρώσεις 45%
του φόρου. Δηλαδή, είναι 25 δισεκατοµµύρια; Θα πληρώσεις 10
δισεκατοµµύρια, 5 δισεκατοµµύρια, 3 δισεκατοµµύρια µέχρι το
Πάσχα. Deadline, τελευταία γραµµή για τον Γιακουµάτο, αν δεν
γίνει αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι 23,5 δισεκατοµµύρια είναι η ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Μπράβο. Το έχουν ανάγκη. Όταν λέµε τράπεζες, δεν εννοούµε τα «golden τσόγλαν». Λέµε τις καταθέσεις,
λέµε τις επιχορηγήσεις, λέµε τις χρηµατοδοτήσεις. Ένα µεγάλο
µέρος πρέπει οπωσδήποτε να πάει στην αγορά εργασίας.
Τρίτον, 5 δισεκατοµµύρια πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στο
εσωτερικό χρέος που έχει το ελληνικό δηµόσιο στους πολίτες.
Είναι αδιανόητο ότι έµεινε ο ΕΟΠΥΥ χωρίς χρήµατα, χωρίς φάρµακα. Χρωστάµε γύρω στα 2,5 δισεκατοµµύρια. Να τα δώσουµε.
Να δώσουµε το ΦΠΑ, διότι αυτά τα χρήµατα θα τζιράρουν, θα
ανακεφαλαιοποιηθούν πάλι, θα πέσουν στις υποχρεώσεις τους
και θα µπορεί να υπάρχει χρήµα.
Τέταρτον, άµεση αποκρατικοποίηση. Είναι αδιανόητο ένα κράτος-µπαταχτσή, ένα κράτος-αφέντη, ένα κράτος-εργοδότη να
µην το µειώσουµε. Πρέπει να µειωθεί. Και ως προς αυτό το παραµύθι, ότι πουλάµε τη δηµόσια γη και δίνουµε εθνική κυριαρχία,
δηλαδή, τι να έλεγε η Βασίλισσα Ελισάβετ, όταν το «HARRODS»
µε 2 εκατοµµύρια λίρες πουλήθηκε στον Άραβα, στο µεγαλύτερο
εχθρό της; Έπρεπε να είχε κατεβάσει και τα στέµµατά της και
όλα.
Σταµατήστε την υποκρισία. Δεν ξεπουλιέται τίποτα. Αξιοποιείται. Το Ελληνικό πρέπει να δοθεί προς εκµετάλλευση και αξιοποίηση. Είκοσι χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και 5 δισεκατοµµύρια η εκκίνηση του τιµήµατος. Πρέπει να φύγουν όλα, όπου
υπάρχει κράτος, σπατάλη, ρεµούλα και φτιάχνουµε µεγάλο συνδικαλιστικό κηφηναριό, όπου όλα τα µπουµπούκια του χθες,
αυτοί που αντιστέκονται έχουν µαζευτεί. Όπως πάει στο µέλι η
µύγα, έτσι τρέχουν όλοι οι «Φωτόπουλοι» και οι «Σκοτεινόπουλοι»
και όλοι οι άλλοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος!
Το χθες δεν χτίζεται µε υλικά «Σκοτεινόπουλων» και «Φωτεινόπουλων», αλλά µε το χάραγµα µιας καινούργιας αυγής και αυτή
την αυγή, αυτή τη µέρα, αυτό το χάραµα θα το φέρει αυτή η Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος, για έξι λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Υπουργέ της Εργασίας, στη σελίδα είκοσι πέντε του
προϋπολογισµού σας αναφέρεται ότι µε ύφεση 4,5% θα έχουµε
µείωση της απασχόλησης 2,1% και θα έχουµε ανεργία για το
2013 22,8%. Θα έχουµε ανεργία 22,8%.
Προχθές, όµως η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το µήνα
Αύγουστο ανακοίνωσε ανεργία 25,4% -για πρώτη φορά ξεπεράσαµε την Ισπανία- και στη νεανική ανεργία -ευρωπαϊκή πρωτιά
στα σαράντα επτά κράτη της Ευρώπης- 58%.
Πώς µε µείωση της απασχόλησης 2% θα µειώσετε κατά επτά
µονάδες την εθνική ανεργία, αφού θα κλείσει στο 27% για το
2012;
Ο προκάτοχός σας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ο κ.
Βενιζέλος, είχε προβλέψει, µε την ίδια µείωση της απασχόλησης
2% στον περσινό προϋπολογισµό, ότι η ανεργία θα φτάσει στο
17,1%. Και τόσο πολύ κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό, που στο µεσοπρόθεσµο ο ίδιος στο ν. 3985, στη δεύτερη σελίδα, προέβλεψε µάλιστα για το 2012 ότι θα έχουµε ανάπτυξη 0,8 της
µονάδας -σχεδόν µια µονάδα ανάπτυξη ο ίδιος- και ότι θα έχουµε
επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ανέργους και 15% ανεργία.
Έπεσε, δηλαδή, έξω κατά πεντακόσιες χιλιάδες στους ανέργους,
κατά έξι µονάδες στην ύφεση και κατά οκτώ µονάδες στην ανεργία.
Κύριε Υπουργέ, ο Κέυνς και ο Φρήντµαν, του οποίου την ιδεολογία εφαρµόζετε, είχε πει ότι ο αρνητικός προϋπολογισµός είναι
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προϋπολογισµός-«σκουπίδι». Ένας δικός µας, από τους καλύτερους θεωρητικούς, της Αριστεράς ο Αργύρης Εµµανουήλ, είχε
χαρακτηρίσει τον «αρνητικό» προϋπολογισµό ή «ψευδοπροϋπολογισµό» αυτόν που στοχεύει σε αρνητικούς στόχους µε µια χυδαιότερη φράση. «Θα ξέρεις», µου είχε πει, «ότι ένας αρνητικός
προϋπολογισµός είναι ή προαναγγελία χρεοκοπίας ή παρωδία ή
προκάλυµµα µέτρων, για να περάσουν άλλα πράγµατα τα οποία
θέλει µια Κυβέρνηση».
Κύριε Υπουργέ της Εργασίας, στη σελίδα ογδόντα οκτώ λέτε
ότι για το 2013 η επιχορήγηση προς το ΙΚΑ θα µειωθεί κατά
39,9%, συνέχεια της περσινής µειωµένης επιχορήγησης προς το
ΙΚΑ, που ήταν 41,6%. Η επιχορήγηση για το 2013 στον ΟΓΑ 18,7%, στον ΟΑΕΕ 29,2%, στο ΕΚΑΣ 12,3 κ.ο.κ..
Κύριε Υπουργέ, µετά το κούρεµα των αποθεµατικών των
ασφαλιστικών ταµείων κατά 85% -δεν ήταν 53%, όπως λέτε και
εσείς και διαδίδετε- τα αποθεµατικά των ταµείων 24 δισεκατοµµύρια συνολικά κουρεύτηκαν στην πρωτογενή και δευτερογενή
αγορά κατά 20,4 δισεκατοµµύρια. Τα 3,6 δισεκατοµµύρια που
απέµειναν σε οµόλογα του EFSF, λήγουν στη διετία, τον πρώτο
χρόνο µε 0,4% τόκο και 1% στη δεύτερη χρονιά. Και έχουµε
προχθές τον διοικητή του ΙΚΑ που λέει: «Δεν έχω χρήµατα πέρα
από τον Οκτώβριο» -το καταθέτω- και συµπληρώνει ότι «το σύνολο των οµολόγων που διαθέτει το ΙΚΑ αρκούν για την πληρωµή
µιας µόνο µηνιαίας δόσης». Επίσης η οµοσπονδία του ΙΚΑ δηλώνει: «Στον αέρα οι συντάξεις για τον Νοέµβριο, αν δεν βρεθούν
1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ». Και έρχεται το παράλογο κούρεµαµείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 10-40% για το 2013 σε
όλους τους οργανισµούς κρατικής ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και όχι µόνο αυτό, αλλά έρχεστε στη σελίδα εκατόν δεκατέσσερα και λέτε ότι θα πάρετε χρήµατα από το ΑΚΑΓΕ. Το ΑΚΑΓΕ
είναι το Ταµείο Αλληλεγγύης Νέων Γενεών. Παρανοµείτε, διότι ο
συστατικός νόµος 3655/2008 του ΑΚΑΓΕ, στο άρθρο 149, αναφέρει τα εξής: «Σκοπός του ΑΚΑΓΕ είναι η διασφάλιση των συντάξεων µετά την 1-1-2019 για τις συντάξεις των νέων γενεών. Και
πήρατε από το ταµείο του ΑΚΑΓΕ πέρυσι 200 εκατοµµύρια ευρώ
για τα ασφαλιστικά ταµεία και 35 εκατοµµύρια ευρώ για το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το 2013 θα πάρετε άλλα 200 εκατοµµύρια ευρώ και 35 για το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στη σελίδα ογδόντα τρία έχετε ενσωµατώσει όλο το προχθεσινό καταστροφικό εργασιακό πακέτο. Συνεπώς, δεν υπάρχει άλλοθι για όσους ψήφισαν «παρών» προχθές, διότι είναι ενσωµατωµένο, είναι συστατικό στοιχείο του προϋπολογισµού το προχθεσινό καταστροφικό πακέτο. Στη σελίδα σαράντα πέντε έχετε και
άλλα µέτρα. Λέτε «περαιτέρω µείωση των εργοδοτικών εισφορών» και το πιο συντριπτικό είναι αυτό που λέτε «µείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ». Όχι µόνο έχετε συµπεριλάβει το καταστροφικό πακέτο, το εργασιακό και το συνταξιοδοτικό, αλλά
έχετε ενσωµατώσει και άλλα µέτρα.
Λείπει, βέβαια, ο κύριος Υπουργός της Διοικητικής Μεταρρύθµισης –ο οποίος µετεξελίσσεται σ’ έναν ακραιφνή διώκτη των δηµοσίων υπαλλήλων. Τον ρώτησα προχθές να µου πει πόσοι είναι
οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τους βρήκε λιγότερους απ’ όλη την Ευρωζώνη. Είναι περίπου εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες υπαλλήλους κάθε είδους και σχέσης.
Καταθέτω το έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Του είπα ότι η Νορβηγία µε µισό πληθυσµό έχει περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους. Του είπα ότι από την αρχή του
µνηµονίου, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, οι δηµόσιοι υπάλληλοι κάθε είδους –ωροµίσθιοι, συµβασιούχοι, αορίστου- από ένα εκατοµµύριο ενενήντα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οκτώ χιλιάδες, µειώθηκαν στις πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις
χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και του επέδειξα και έναν πίνακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τον
οποίο από το 1982 µέχρι σήµερα έχουµε από τους λιγότερους
δηµοσίους υπαλλήλους κάθε είδους. Αυτό ισχύει κατά τον τρόπο
που µετρά ο ΟΟΣΑ τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός σε µία κοινοβουλευτική δηµοκρατία ήταν ανέκαθεν η ενσάρκωση της ελπίδας για µία καλύτερη κοινωνία, για µία ανώτερη ποιοτικά ζωή.
Ο προϋπολογισµός σας για τρίτη φορά σπάει αυτή τη µακραίωνη
και απαράβατη κοινοβουλευτική παράδοση, γιατί είναι ο πιο
σκληρός και ο πιο αντικοινωνικός προϋπολογισµός που έχει προταθεί ποτέ σε λαό της Ευρώπης.
Ο προϋπολογισµός σας είναι αντιαναπτυξιακός και υφεσιακός.
Μετά την ύφεση του 7,1% του 2011, του 6,5% του 2012, µας φέρνετε έναν προϋπολογισµό µε ύφεση 4,5%, ενώ πολλοί επιστήµονες, µεταξύ των οποίων και εγώ, θεωρούµε ότι θα είναι πάνω από
το 7%.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, η συνειδητή κατάρτιση εκ µέρους σας ενός προϋπολογισµού µ’ αυτούς τους αντικοινωνικούς και αντιαναπτυξιακούς
στόχους συνιστά την πλήρη απαξίωση µίας εκτελεστικής εξουσίας που τον εισηγείται και την απόλυτη αχρήστευση µίας νοµοθετικής λειτουργίας που τον αποδέχεται.
Στην ιστορία του κοινοβουλευτισµού, ο θεσµός του προϋπολογισµού ταυτίζεται µε την ανάπτυξη και την πρόοδο ενός λαού.
Εσείς, όµως, εισηγείστε έναν προϋπολογισµό που οδηγεί σε
βαθιά ύφεση και κοινωνικό ολοκαύτωµα. Αυτό οδηγεί νοµοτελειακά σε χρεοκοπία της δηµοκρατίας µας.
Είναι βαθιά η κρίση και αµετάκλητη η κατάρρευση ενός πολιτικού προσωπικού που αδυνατεί να προτείνει στο λαό µία ανάταση και µία προοπτική, που αδυνατεί να δανειστεί για τρίτη
συνεχή χρονιά µε αξιοπρέπεια, φερεγγυότητα, χωρίς ρήτρα εξαθλίωσης του περήφανου ιστορικού λαού µας.
Στο τέλος, κύριοι συνάδελφοι κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά και των άλλων κοµµάτων της συµπολίτευσης, µη µας ρωτήσετε ξανά άλλη φορά ποια είναι η πρότασή µας. Η πρότασή
µας είναι να σταµατήσετε άµεσα να δανείζεστε µε όρους εξαθλίωσης των συµπατριωτών σας και διακινδύνευσης των συµφερόντων του λαού. Αλλιώς, παραµερίστε να περάσουν όσοι
µπορούν να προωθήσουν την ελληνική πρόταση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Παπακώστα έχει το λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσος είναι ο χρόνος
οµιλίας τελικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, οι
χρόνοι καταγράφονται στην Υπηρεσία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, όµως, να µου µηδενίσετε το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα τον µηδενίσω. Θα
αρχίσουµε από την αρχή, κυρία συνάδελφε.
Το Προεδρείο προσπαθεί να µιλήσετε όσοι περισσότεροι γίνεται. Όσο πιο κοντά είστε στο όριο του χρόνου, τόσο περισσότεροι θα µιλήσετε. Από εκεί και πέρα, δεν έχουµε άλλα µέσα.
Κυρία Παπακώστα, µηδενίζω το χρόνο και τον βάζω από την
αρχή. Αλίµονο!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι κάθε περίοδος ύφεσης συνδέεται
µε µία ιδεολογική µάχη, δηλαδή ποια οικονοµική πολιτική µπορεί
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να βγάλει την οικονοµία από την ύφεση, να πετύχει διατηρήσιµη
ανάπτυξη, χωρίς πληθωρισµό. Η κλασική ιδεολογική µάχη ανάµεσα στους οπαδούς του Κέινς και στους µονεταριστές έχει ξαναζωντανέψει σήµερα περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή, η στρατηγική εξόδου είναι η διακινδύνευση. Είναι το µήλο της έριδας.
Το αποτέλεσµα της ιδεολογικής µάχης θα καθορίσει και την πορεία των αγορών, για να µη γελιόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι.
Στην Ελλάδα, που είναι στο κέντρο αυτής της ιδεολογικής
µάχης –και αυτή είναι η πρότασή µου- οφείλουµε να αναζητήσουµε τη στρατηγική εξόδου, ισορροπώντας ανάµεσα στη διατήρηση του κοινωνικού κράτους, αλλά και στην επίτευξη διατηρήσιµης ανάπτυξης χωρίς πληθωρισµό.
Εδώ, ο ανέτοιµος ιδεολογικά κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν προσφέρει πειστική στρατηγική
εξόδου και πανικόβλητος γι’ αυτόν το λόγο προστρέχει διολισθαίνοντας στην επίκληση του ακραίου και επικίνδυνου λαϊκισµού.
Ο κ. Τσακαλώτος, ως εισηγητής, δεν προσέφερε πειστική
στρατηγική εξόδου. Αντίθετα, προσέφερε θεωρητικές αναζητήσεις κεϊνσιανού χαρακτήρα και περιεχοµένου, χωρίς πόρους,
ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος ασφαλώς, χωρίς αποτελεσµατικότητα.
Τώρα, όσον αφορά στους εταίρους µας, θέλω να πω το εξής:
Εµείς ως εταίροι κάναµε το χρέος µας. Τώρα, αναµένουµε και οι
εταίροι µας να πράξουν αλληλέγγυα, ανάλογα, ερµηνεύοντας –
ορθά όµως- τη στάση της Ελλάδας, την απόφαση του Κοινοβουλίου, όπως και την υπερψήφιση του προϋπολογισµού από την
Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τον οποίο και εγώ θα υπερψηφίσω.
Σας µεταφέρω λίγο το κλίµα: Εφηµερίδα «NEW YORK TIMES»,
τίτλος «Η Ελλάδα πίνει το κώνιο».
Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει, λοιπόν, ότι κανένας υπεύθυνος –
αυτά τα λέει η «NEW YORK TIMES»- Έλληνας Βουλευτής δεν θα
µπορούσε να αγνοήσει τις τροµερές συνέπειες ενός «όχι», αλλά
και κανένας δεν µπορεί να αγνοήσει την απειλή της κοινωνικής
σταθερότητας που φέρνουν οι περικοπές.
Ο κ. Κον Μπεντίτ, αναφερόµενος στο πρόγραµµα λιτότητας
της Ελλάδας, λέει χαρακτηριστικά, αγαπητοί συνάδελφοι –το
λέω για όσους κινδυνολογείτε- ότι µία χρεοκοπία της Ελλάδας
δεν είναι πιθανή, γιατί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα την αποτρέψει. Τονίζει, όµως, από την άλλη ότι δεν έχει ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση στην Ελλάδα για την πάταξη των δύο µεγάλων
δεινών, δηλαδή της διαφθοράς και του πελατειακού συστήµατος.
Όσον αφορά τώρα τις προβλέψεις της Κοµισιόν, πιο
αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις της Κοµισιόν για την πορεία του
χρέους και την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση µε τις
προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στο επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο, δηλαδή από εµάς. Είµαστε πολύ πιο συντηρητικοί
στις προβλέψεις. Ενδιαφέρον έχει πάντως το γεγονός ότι η
Κοµισιόν ασκεί την αυτοκριτική της, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι το µεγαλύτερο λάθος στις προβλέψεις αφορά στην Ελλάδα,
η οποία µάλιστα προχώρησε και στη σηµαντικότερη προσαρµογή. Από την άλλη, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, επισηµαίνει ότι
για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να αντιστραφεί το αρνητικό κλίµα.
Και βεβαίως, όλα εξαρτώνται από το κατά πόσο θα κρατηθεί
πιστά το χρονοδιάγραµµα των µεταρρυθµίσεων.
Το τελευταίο κοµµάτι της εισήγησής µου αφορά στην εθνική
φανέλα, δηλαδή στην εθνική οµοψυχία. Την ώρα, λοιπόν, που
αυτό είναι το κλίµα, αυτές είναι οι προβλέψεις, αυτά είναι τα
γεγονότα, αγαπητοί συνάδελφοι, την ώρα που όλοι οι Έλληνες
ανατάσσουµε µε βαριές θυσίες την εικόνα της χώρας, ο κ.
Τσίπρας µέσω γερµανικής εφηµερίδας, δυστυχώς –και λυπούµαι
γι’ αυτό- αποτρέπει τους ξένους από το να επενδύσουν στη χώρα
µας.
Με το ίδιο σκεπτικό ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές στη συνάντηση µε το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, παρουσίασε την Ελλάδα ως τριτοκοσµική χώρα, πράγµα που συνεπάγεται δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες εις βάρος της χώρας.
Αποδοµείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, την αξιοπιστία της χώρας
και του Πρωθυπουργού που ανακτήθηκε µε τιτάνια προσπάθεια.
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Η Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας υπερβαίνοντας τις ιδεολογικές
και πολιτικές διαφορές που χωρίζουν νοµοτελειακά τα κόµµατα
που τη συνιστούν, έχει µια στρατηγική για το 2013. Η στρατηγική,
λοιπόν, της Κυβέρνησης για το 2013 βασίζεται πρώτον, στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, δεύτερον, στην επιτάχυνση
των αποκρατικοποιήσεων και στην αξιοποίηση της αδρανούς περιουσίας του δηµοσίου. Τρίτον, στην αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, τέταρτον, στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία σηµειωτέον, αγαπητοί συνάδελφοι, ισούται, είναι
ισοϋψής ως τάξη µεγέθους µε το πακέτο των µέτρων το οποίο
υπερψηφίσαµε και πέµπτον, στη στοχευµένη µεταβίβαση των
κοινωνικών δαπανών στους πραγµατικούς δικαιούχους, διατηρώντας έναν ισχυρό δείκτη κοινωνικής προστασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω στο σηµείο αυτό να εκφράσω την ικανοποίησή µου, γιατί στην πρόσφατη ψήφιση του
µεσοπρόθεσµου εξαιρέθηκαν τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες και
τα προνοιακά επιδόµατα των ατόµων µε βαριές αναπηρίες. Πρόκειται για θέµατα σοβαρά και ευαίσθητα που µέσω του θεσµικού
µου ρόλου ως Προέδρου της αρµόδιας επιτροπής, προώθησα εξουσιοδοτούµενη από την επιτροπή µας- από τον Οκτώβριο
στον κύριο Πρωθυπουργό και τα έκανε δεκτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Παπακώστα.
Μετά από τον κ. Ζαχαριά στον οποίο θα δώσω αµέσως τώρα
το λόγο, νοµίζω ότι κλείνουµε µια σειρά από έντεκα Βουλευτέςοµιλητές. Μετά θα µου επιτρέψετε να δώσουµε το λόγο σε έναν
Υπουργό.
Κύριε Ζαχαριά, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµπληρώθηκαν ήδη δυο µήνες σχολικού έτους
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Όµως, δώδεκα παιδιά στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης δεν µπόρεσαν µέχρι σήµερα να
εγγραφούν, επειδή δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το βασικό υποχρεωτικό εµβολιασµό. Οι γονείς αδυνατούν, οι τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας δεν έχουν εµβόλια και τα
επικουρικά προγράµµατα προαγωγής υγείας δεν κατάφεραν να
προσεγγίσουν τις οικογένειές τους.
Δώδεκα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και
ταυτόχρονα, υποκριτικά αποκλείονται και από το σύστηµα εκπαίδευσης. Αυτή είναι η επιτοµή της κυβερνητικής πολιτικής στον
τοµέα κοινωνικής προστασίας. Οδηγεί σε κατάρρευση τα υπολείµµατα του κοινωνικού κράτους µε απόλυτη άγνοια και ταυτόχρονα εγκληµατική αδιαφορία.
Κύριε Πρόεδρε, η ζωή και η προοπτική αυτών των παιδιών δεν
χωράει στα µέτρα της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Οι ζωές µας δεν χωράνε στους προϋπολογισµούς τους.
Θα επιµείνω σε εκείνο το τµήµα του προϋπολογισµού που φέρεται ως «κοινωνικός», ενώ ενσωµατώνει µέτρα αντικοινωνικού
χαρακτήρα και δράσεις διάλυσης του κοινωνικού ιστού.
Ο προϋπολογισµός είναι ταξικός και γι’ αυτό αντικοινωνικός.
Εξοικονοµεί από τους εργαζόµενους και παραχωρεί και αποδίδει
στο κεφάλαιο.
Το µνηµόνιο 3 που ήδη ψηφίστηκε προβλέπει µείωση κατά
37,43% των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική
προστασία. Από τα 16 δισεκατοµµύρια 200 εκατοµµύρια ευρώ
το 2012, πέφτουµε σε βάθος πενταετίας σε 11 δισεκατοµµύρια
800 εκατοµµύρια περίπου το 2016. Και έτσι, το µεγαλύτερο πρόβληµα κοινωνικής πολιτικής στη χώρα σήµερα είναι η αδυναµία
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Όταν το µέσο ποσοστό ανεργίας τρέχει επίσηµα µε 25% και
πάνω από 50% στους νέους από δεκαπέντε µε είκοσι τεσσάρων
ετών, όταν το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς είναι µακροχρόνια άνεργοι και ανασφάλιστοι, καµµία πρόνοια δεν καταγράφεται
στον προϋπολογισµό για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Καµµία πρόνοια δεν καταγράφεται για τους ανασφάλιστους µικροµεσαίους επαγγελµατίες ούτε για τις αφανείς
οµάδες που έχουν τεθεί στο κοινωνικό περιθώριο. Έτσι λοιπόν
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διαπιστώνω πλήρη αναλγησία στα µέτρα στήριξης του προϋπολογισµού για τις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες.
Γιατί, κύριε Πρόεδρε, στερούν τη βοήθεια σε όσους πραγµατικά τη χρειάζονται; Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να δώσω ένα,
δύο παραδείγµατα. Προωθείται αριθµητικός περιορισµός των
αναπηρικών συντάξεων στο 10%. Πώς θα γίνει, όµως, αυτό; Η
αναπηρία είναι υπολειµµατική κατάσταση της υγείας, πραγµατική και δεν µπορεί ούτε να προβλεφθεί ούτε να περιοριστεί διοικητικά. Μπορεί, όµως, να υποεκτιµηθεί και απ’ ό,τι φαίνεται
αυτό θα κάνει η συγκυβέρνηση αφήνοντας άτοµα µε αναπηρία
χωρίς προστασία, µε άλλοθι τις πρακτικές των κυβερνήσεών
τους, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που όλοι γνωρίζουµε και που χρόνια τώρα πριµοδοτούσαν µε τους δικούς τους
ανθρώπους και τις δικές τους επιτροπές τους «ανάπηρους µαϊµούδες», την ατιµωρησία και τη διαφθορά.
Άλλο παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι οι αγρότες εντάσσονται πλέον σε προγράµµατα βοήθειας στο σπίτι, µετά την ηλικία των εβδοµήντα οκτώ ετών, όταν εβδοµήντα οκτώ χρόνια είναι
ο µέσος όρος ζωής του ανδρικού πληθυσµού στη χώρα µας.
Όσον αφορά τώρα τις προβλέψεις αποκλειστικά για την υγεία,
γίνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά εµφανείς οι καταστροφικές προθέσεις της Κυβέρνησης.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να υποβάλω µια ερώτηση για
όλους µας. Προς τι τα επαναλαµβανόµενα χαράτσια, τη στιγµή
µάλιστα που πονάµε; Τη στιγµή της µεγάλης ανάγκης των ασθενών; Προς τι τα 5 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρεία, τα 25 ευρώ για
την εισαγωγή του ασθενούς για το νοσοκοµείο και το 1 αµαρτωλό ευρώ που επαναλαµβάνεται για κάθε συνταγή γιατρού;
Ο Υπουργός Υγείας που µίλησε χθες, αποσιώπησε τις κραυγαλέες ελλείψεις πόρων και ανθρώπινου δυναµικού από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το πολυνοµοσχέδιο, όµως, που ψηφίστηκε από τους εκατόν πενήντα τρεις συναδέλφους αποκαλύπτει
για την πενταετία 2012-2016 δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα
αποχωρήσεις υπαλλήλων στα νοσοκοµεία µε µόνο δύο χιλιάδες
διακόσιες εξήντα µία προσλήψεις. Πώς θα δουλέψουν τα νοσοκοµεία µας και οι µονάδες υγείας, οι δοµές υγείας µε δεκατρείς
χιλιάδες λιγότερους υπαλλήλους;
Η Κυβέρνηση αναφέρεται σε ενδυνάµωση κλινικών, σε αναδιαρθρώσεις και σε συγχωνεύσεις. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι
σύµφωνα µε το µνηµόνιο θα κλείσουν περισσότερα από πενήντα
νοσοκοµεία και εξακόσια εβδοµήντα ιατρικά τµήµατα. Και όλα
αυτά, γιατί και το µνηµόνιο 3 και ο προϋπολογισµός συµβάλλουν
στη γιγαντιαία προσπάθεια αναστροφής προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα υγείας. Προσπαθούν να µεταθέσουν τις υποχρεώσεις στις τσέπες των ασθενών.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού για την υγεία ανέρχονται σε 3,8 των συνολικών κρατικών δαπανών. Και αν προστεθεί η µειωµένη κρατική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, οι αναιµικές
δηµόσιες επενδύσεις, ακόµα και οι επιχορηγήσεις στον ΕΟΠΥΥ
από τα επιµέρους ταµεία, οι συνολικές δαπάνες δεν ξεπερνούν
το 5%, παρά τις προβλέψεις του µνηµονίου που ήταν 6%. Άρα
είναι δαπάνες καταστροφικές. Δεν µπορούν να στηρίξουν ένα
δηµόσιο σύστηµα υγείας που καταρρέει και δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την πρωτοβάθµια περίθαλψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Ο προϋπολογισµός αναφέρεται και στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Θα σας πω δύο παραδείγµατα. Το πρώτο παράδειγµα
αφορά το ΕΣΠΑ, όπου για την ψυχική υγεία, για παράδειγµα, έχει
απορροφηθεί µόνο το 4% και άρα η Κυβέρνηση δεν δικαιούται
να οµιλεί. Το δεύτερο παράδειγµα αφορά τον περίφηµο ιατρικό
τουρισµό που αποτελεί κορωνίδα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός,
των προθέσεων της κυβέρνησης στην υγεία. Όµως, εις βάρος
ποιων υπηρεσιών θα αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισµός; Σε ποια
νησιά; Σε ποιους προορισµούς; Με ποια στελέχωση των κέντρων
υγείας, των µονάδων εντατικής θεραπείας, των µονάδων τεχνητού νεφρού, των µονάδων αυξηµένης φροντίδας;
Κύριε Πρόεδρε, η σηµερινή συζήτηση και η ενδεχόµενη ψήφιση του προϋπολογισµού που πραγµατώνει τις κατευθύνσεις
του µνηµονίου 3 επισφραγίζουν θεσµικά την υποταγή του πολι-
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τικού µας συστήµατος, του πολιτικού µας προσωπικού σε υπερεθνικά κέντρα εξουσίας.
Ο προϋπολογισµός αυτός µπορεί να ψηφιστεί, αλλά δεν θα περάσει. Ο κόσµος της εργασίας, η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα
τον ανατρέψουµε µε καθηµερινούς αγώνες. Μας δίνουν ελπίδα
οι κοινωνικές αντιστάσεις που αναπτύσσονται καθηµερινά στους
χώρους δουλειάς. Η λαϊκή αντίσταση και η αλληλεγγύη δεν είναι
µόνο επιλογή της δικής µας Αριστεράς, αλλά και ο µόνος δρόµος, για να µην παραδοθούµε ως κοινωνία στον κατακερµατισµό,
τον κανιβαλισµό, τον εφησυχασµό, τη µοναξιά και την απόγνωση.
Κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να είναι µόνος του
στην κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει τη δύναµη να αλλάξει το κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο -αναλύθηκαν εδώ οι πολιτικές τουκαι θα το πράξει σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση επιβεβαιώνει σήµερα µε τον πιο καθαρό τρόπο
ότι πληρώνουµε ως χώρα το τίµηµα της αναβλητικότητας, καθώς
επί δεκαετίες δεν είχαµε το θάρρος να αλλάξουµε πράγµατα
στην πατρίδα µας. Επί δεκαετίες τώρα η χώρα µας ήταν προσκολληµένη σε ιδεοληψίες και σε ένα πελατειακό σύστηµα το
οποίο οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση.
Η κρίση όµως ανέδειξε και κάτι ακόµα: Το δίδυµο πρόβληµα
στη χώρα µας. Δίδυµο γιατί από τη µια ανέδειξε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα µε τη µορφή που έχει, µε τα ελλείµµατα, µε τα
πήλινα πόδια της ελληνικής οικονοµίας αλλά και από την άλλη
δυστυχώς το πολιτικό έλλειµµα και το πολιτικό πρόβληµα που
έχουµε. Γιατί µη µου πείτε ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόβληµα
όταν την κρίσιµη στιγµή για την πατρίδα, ίσως την πιο κρίσιµη
της µεταπολίτευσης δυστυχώς αυτό που θα περίµενε κανείς κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στοιχεία ωριµότητας,
στοιχεία εποικοδοµητικής πρότασης, στοιχεία διαλόγου, στοιχεία
συναίνεσης, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μόνο ένας διαπιστωτικός
λόγος, καταγγελτικός και δογµατικός λόγος που κάνει τα πράγµατα δυστυχώς πολύ-πολύ δύσκολα, που δεν λειτουργούν θετικά
για τη χώρα εδώ που βρισκόµαστε.
Και δεν θα αναφερθώ στην ανιστόρητη δήλωση του Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ που µίλησε για δολοφονίες και κρεµάλες. Το ξεπερνάω. Κρίνεται ο ίδιος από την ίδια την κοινωνία και το κόµµα στο
οποίο ανήκει.
Αναφέροµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται
στο Βήµα και µιλάνε για την προσαρµογή των συντάξεων, για
τους µισθούς, τα εργασιακά θέµατα και δείχνουν να έχουν µεγάλη ευαισθησία, αλλά δεν κάνουν αντιπρόταση. Διότι όταν
ακούω αυτήν τη στιγµή απλές διαπιστώσεις και από έγκριτους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ στον τοµέα των συντάξεων, δεν ακούω
την αντιπρόταση. Ποια είναι η αντιπρόταση; Η αύξηση των συντάξεων. Δεν έχουν δει και δεν έχουν διαπιστώσει τη στρέβλωση
που έχει αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας; Το γεγονός ότι δεν πήραµε τα µέτρα τη στιγµή που έπρεπε και στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά ήταν η κύρια αιτία της εξέλιξης και
του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ανακεφαλαιώστε τα ταµεία, όχι
µόνο τις τράπεζες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και επειδή το ζήτηµα το οποίο ακούω
είναι η ανεργία, για την οποία έχουµε όλοι την ίδια ευαισθησία
και επειδή η ανεργία χτυπάει καµπανάκι στο 25,4% που δεν το
αµφισβητεί κανείς, εµείς ως Νέα Δηµοκρατία και ως Κυβέρνηση,
ως Κυβέρνηση ευθύνης λέµε ναι, έχουµε πρόταση. Βλέπουµε ότι
µόνο αναπτυξιακά µπορούµε να δώσουµε λύση και απάντηση
στο µεγάλο πρόβληµα των ανέργων που σήµερα είναι το πρώτο
πρόβληµα στη χώρα µας. Γιατί πέρα από το οτιδήποτε, από ελλείµµατα, πλεονάσµατα περί βιωσιµότητας ή µη του χρέους, όλοι
αυτοί οι δηµοσιονοµικοί αριθµοί αντανακλούν στο κοµµάτι που
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λέγεται ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και εκεί πίσω κρύβεται
δυστυχώς η ανεργία που είναι η µεγαλύτερη, όπως πολύ σωστά
είπατε, στην Ευρώπη. Και εκεί εµείς λέµε ότι η πρόταση για την
αντιµετώπιση της ανεργίας είναι µόνο η ανάπτυξη, οι ιδιωτικές
επενδύσεις.
Αντιπρόταση υπάρχει; Και όταν λέω ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση, µπορώ να κατανοήσω την ιδεολογική σας αναφορά και τα
ιδεολογικά σας πιστεύω ότι στο εσωτερικό της χώρας µπορείτε
να αναλίσκεστε σε προτάσεις περί κρατισµού. Εντάξει. Όταν
όµως βγαίνετε στο εξωτερικό, όπως έκανε και ο Αρχηγός και
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απείλησε τους επενδυτές εάν
τολµήσουν και έρθουν στην Ελλάδα, αυτό το θεωρείτε υπευθυνότητα απέναντι στους ανέργους; Επιτρέψτε µου να σας πω ότι
αυτό είναι ανευθυνότητα και βλάπτει τη χώρα και τους ανέργους.
Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το διάστηµα µέχρι να φτάσουµε
στην ψήφιση το βράδυ, θέλω να επαναφέρω κάτι το οποίο
θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. Μάλιστα, θα πρότεινα σε κάποιους
να µη διαστρεβλώνουν την αλήθεια και να µην την παραποιούν.
Και κάτι ακόµα, να διαβάζουν καλύτερα γιατί όταν βγαίνουν στην
τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο και λένε ψέµατα, σηµαίνει ότι κάτι
δεν πάει καλά. Είτε δεν ξέρουν να διαβάζουν είτε το κάνουν σκόπιµα.
Εξηγούµαι, λοιπόν, ενώπιον σας για ορισµένα πράγµατα που
αφορούν τις αλλαγές που έγιναν στον εργασιακό χώρο, για να
τελειώσει µια και καλή το θέµα και να διαφωτίσουµε όλες τις
πλευρές. Οι αλλαγές στα εργασιακά ζητήµατα της χώρας µας
ήταν αναγκαίες. Στην Ελλάδα υπήρχαν στρεβλώσεις σηµαντικές.
Τις ανέφερα και στην οµιλία µου όταν έκανα την οµιλία µου για
το µεσοπρόθεσµο.
Ήταν στρεβλώσεις, παραδείγµατος χάριν, στον ΟΜΕΔ που
µπλοκαρισµένοι και αγκυλωµένοι σε µια οικονοµία που κατέρρεε,
ερχόταν ο ΟΜΕΔ και έδινε αυξήσεις. Ήταν ή δεν ήταν στρέβλωση;
Την ίδια στιγµή στο ασφαλιστικό σύστηµα, στα εφάπαξ, δίναµε
διπλάσια και τριπλάσια εφάπαξ πάνω από αυτό που είχαν καταβάλει οι εργαζόµενοι σε εισφορές. Ήταν ή δεν ήταν στρέβλωση;
Ο δυϊσµός που υπήρχε στην αγορά εργασίας. Δυο κατηγορίες
εργαζοµένων υπήρχαν στην Ελλάδα, αυτοί που ήταν οι οχυρωµένοι, οι δυνατοί µέσα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και στο
στενό δηµόσιο τοµέα και οι άλλοι οι αδύναµοι που δεν είχαν καµµία προστασία και εκεί ήταν η πραγµατική ζούγκλα.
Μιλάµε για στρεβλώσεις που είχαν να κάνουν µε συνδικαλιστικές συντάξεις τις οποίες είχαµε το θάρρος να τις κόψουµε. Εσείς
δεν λέτε καµµία κουβέντα και µάλιστα τα υπερασπίζατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πάµε τώρα στο διά ταύτα. Τι αλλάξαµε στα εργασιακά; Να
το πούµε και να το ξεκαθαρίσουµε µια και καλή. Για πρώτη φορά
µπαίνει και σε νόµο ότι η Ελλάδα στο χώρο της αγοράς εργασίας
έχει ό,τι έχει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο
είναι και για την Ελλάδα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεύτερον, ο κατώτατος µισθός. Ο κατώτατος µισθός δεν αλλάζει. Παραµένει σταθερός µέχρι το τέλος του προγράµµατος.
Και σταµατήστε αυτά τα ψέµατα και την παραπλάνηση. Δεν θα
κατέβει ο κατώτατος µισθός στη χώρα µας και έτσι όπως έχει
διαµορφωθεί η δηµοσιονοµική κατάσταση, να είστε σίγουροι ότι
αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας για όλους τους εργαζόµενους.
Τρίτον, συνδέετε τον κατώτατο µισθό και το νέο µηχανισµό µε
το 10% της ανεργίας. Λέτε ψέµατα. Διαβάστε καλύτερα. Ο κατώτατος µισθός διά µέσου του νέου µηχανισµού και µετά το
τέλος του προγράµµατος είναι ανεξάρτητα από το 10% της
ανεργίας και µπορεί να ανέβει και θα τον ανεβάσουµε µετά το
τέλος του προγράµµατος γιατί η εξέλιξη των δηµοσιονοµικών
πραγµάτων της χώρας µας το επιτρέπει πλέον και θα το επιτρέψει τότε.
Μιλάµε για την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Άλλαξε θεµελιακά το θέµα της εθνικής γενικής σύµβασης. Όµως,
οποιαδήποτε κλαδική, οµοιοεπαγγελµατική ή συλλογική σύµβαση διαµορφωθεί –και είναι ελεύθεροι οι κοινωνικοί εταίροι να
διαµορφώνουν πρόταση, υπάρχει συλλογική αυτονοµία- θα γίνει
πάνω από τον κατώτατο µισθό. Κανένας δεν µπορεί να είναι κάτω
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από τον κατώτατο µισθό όπως έχει διαµορφωθεί. Μάλιστα –και
αυτό το πετύχαµε και ήταν θετικό και αυτό συµβαίνει σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης- µπορούν αυτοί οι τέσσερις κοινωνικοί εταίροι που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα να παίρνουν αποφάσεις για
µη µισθολογικούς όρους, δηλαδή για την ποιότητα στην εργασία,
για το ωράριο, για την ασφάλεια στην εργασία και να έχει γενικευµένη εφαρµογή. Αυτά περί της εργασίας.
Να πάµε τώρα στα ζητήµατα που θέσαµε στο νόµο, τα ψηφίσαµε, τα θεωρούµε σηµαντικά και αφορούν την επιχειρηµατικότητα. Ναι, δεν είναι κακό το να µειώσεις το µη µισθολογικό
κόστος. Μειώθηκε κατά 1,1%. Κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό
σας ή κρυβόµαστε όλοι πίσω από την αλήθεια, ότι είχαµε το µεγαλύτερο µη µισθολογικό κόστος σε όλη την Ευρώπη. Οι εργοδοτικές εισφορές είναι είκοσι οκτώ µονάδες. Ποιος επενδυτής
θα έρθει; Αυτό τελικά πού χτυπάει; Χτυπάει στον άνεργο, στον
εργαζόµενο. Μειώνεται κατά 1,1% και γίνεται πράξη τώρα και
βγαίνει και το µήνυµα ότι µέχρι το 2016 θα µειωθούν κατά πέντε
ποσοστιαίες µονάδες οι εργοδοτικές εισφορές και είναι θετικό
γιατί διαµορφώνει ένα θετικό επενδυτικό κλίµα για τη χώρα µας.
Την ίδια στιγµή έχουµε εξαγγείλει ένα έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, την απλούστευση την εργατικής νοµοθεσίας,
που θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζούσαν µέσα από την πολυπλοκότητα
του συστήµατος της εργατικής νοµοθεσίας. Τους συνέφερε να
έχουµε ένα λαβύρινθο θεµάτων, εργασιακών ζητηµάτων και µέσα
από εκεί υπήρχαν συµφέροντα που συντηρούνταν. Ε, λοιπόν, και
αυτό αλλάζει και αλλάζει άµεσα.
Καταργήσαµε µια σειρά από στρεβλώσεις και γραφειοκρατία
του ΣΕΠΕ. Είναι στο νόµο που ψηφίσαµε για το µεσοπρόθεσµο.
Επτά σελίδες ήταν υποχρεωµένος ο επιχειρηµατικός κόσµος της
χώρας να υποβάλει από έγγραφα που δεν χρειάζονταν. Την ίδια
στιγµή στις 15 Οκτωβρίου αυτού του χρόνου καταφέραµε και κάναµε τη διασύνδεση, ένα αίτηµα δεκαετιών για τη χώρα, του
ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ, µε αποτέλεσµα να µη χρειάζεται πια η αυτοπρόσωπη παρουσία κανενός στις δύο αυτές υπηρεσίες. Αυτό
είναι εξέλιξη, είναι εκσυγχρονισµός.
Όµως για να εξηγούµαστε αυτό που πιστεύουµε ως Υπουργείο
Εργασίας είναι ότι σήµερα υπάρχει ένα επαρκέστατο θεσµικό
πλαίσιο για τους εργαζόµενους. Ουαί και αλίµονο! Και το έχουµε
εξαγγείλει και το έχουµε πει. Έχουµε κηρύξει τον πόλεµο εναντίον της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην
αγορά εργασίας.
Σήµερα, αν υπάρχει ένα ζήτηµα στην αγορά εργασίας, είναι η
αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή και εκεί έχουµε κηρύξει
τον πόλεµο, έναν πόλεµο που θα τον συνεχίσουµε αµείωτο µέχρι
τέλους.
Τα ασφαλιστικά ζητήµατα της χώρας µας, αξιότιµοι κύριοι και
κυρίες συνάδελφοι, έχουν ουσιαστικά τρεις µεγάλες πληγές.
Υπήρχε ανάγκη εξορθολογισµού στο ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας. Υπήρχε ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές. Το άλλο µεγάλο πρόβληµα ήταν η παραβατικότητα, που είχε να κάνει και µε
την αδήλωτη εργασία, αλλά και µε την αιµορραγία των ταµείων.
Γι’ αυτό µόλις προχθές δώσαµε κατεύθυνση προς όλους τους
διοικητές των ασφαλιστικών ταµείων. Έχουµε µόνο ενάµιση µήνα
µπροστά µας. Μέσα στο 2013, µε ό,τι όπλα διαθέτουµε, θα κάνουµε τέσσερις µεγάλες παρεµβάσεις:
Πρώτον, θα κάνουµε το ενιαίο σύστηµα πληρωµής των συντάξεων. Αυτό εκκρεµούσε για δεκαετίες. Θα το κάνουµε πράξη
µέσα στο 2013.
Δεύτερον, αυτό που ονοµάσαµε «ΑΡΙΑΔΝΗ», που ως Υπουργός δεν θέλω σε καµµία περίπτωση να γίνω προσφιλής σε δηµοσιογραφικά µέσα και να παρατηρώ και να ανακοινώνω αποσπασµατικά κάποιες περιπτώσεις παραβατικότητας στα ασφαλιστικά
ταµεία. Δεν τιµάει κανέναν και είµαι σίγουρος ότι κανένας Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου δεν θέλει να συνεχιστεί αυτή
η παραβατικότητα που στοιχίζει 400 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο.
Τρίτον, διαπιστώσαµε µε το ηλεκτρονικό δίχτυ ότι υπάρχει και
φοροδιαφυγή µέσα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό µέσα στο
2013 επιχειρούµε για πρώτη φορά κανένας ασφαλισµένος να µην
ξαναπάρει στα χέρια του βεβαίωση σύνταξης -κύριας ή επικου-
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ρικής- και να είναι προεκτυπωµένη στη δήλωση που θα πάρει στα
χέρια του.
Τέταρτον, η παρέµβαση που κάνουµε µε εισοδηµατικά κριτήρια στα οικογενειακά επιδόµατα που γίνεται για πρώτη φορά και
θα πάρουν επίδοµα οικογένειες και µε ένα παιδί και µε δύο παιδιά. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα πρέπει να σας πω ότι και αυτό
είναι δύσκολο ως εγχείρηµα µηχανογραφικά για να πετύχει,
αλλά, για να πετύχει, χρειάζεται πλέον άπαντες να υποβάλουν
φορολογική δήλωση, για να µπορέσουν να είναι ενσωµατωµένοι
στο σύστηµα και να υπάρξουν τα κριτήρια και η δυνατότητα επιλογής. Με λίγα λόγια, κάνουµε µία ισχυρή παρέµβαση σε όλα
αυτά που ανέφερα.
Ολοκληρώνω, Πρόεδρε, απαντώντας σε οµιλητή που λίγο πριν
έθεσε το ζήτηµα για τις συντάξεις ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Διαβεβαιώνω απόλυτα ότι οι συντάξεις και του Δεκεµβρίου θα καταβληθούν κανονικά και δεν υπάρχει ο παραµικρός κίνδυνος.
Όσον αφορά τα ερωτηµατικά που τέθηκαν για τα νούµερα, θα
σας πω οκτώ νούµερα, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικά. Το
2013, 2014, 2015, 2016 η συνταξιοδοτική δαπάνη συνολικά θα
είναι 23,2 δισεκατοµµύρια, 23,2 δισεκατοµµύρια, 23,7 δισεκατοµµύρια και 24,4 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Αντίστοιχα, η δηµοσιονοµική δαπάνη,
δηλαδή αυτό που θα συµβάλει ο φορολογούµενος, θα είναι για
τα αντίστοιχα έτη 12,2, 10,2, 9,44 και 9,05 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τι βγάζει αυτό το αποτέλεσµα; Βγάζει ότι για πρώτη φορά από
τότε που δηµιουργήθηκε ο κρατικός προϋπολογισµός, ο κοινωνικός προϋπολογισµός του κράτους µετά τα µέτρα θα έχει πλεόνασµα 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εάν δεν είχαµε πάρει τα
µέτρα, θα υπήρχε έλλειµµα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, που σηµαίνει ότι οι συντάξεις θα περικοβόντουσαν. Και τι σηµαίνει; Ότι παρεµβαίνουµε µε θάρρος και ευθύνη, γιατί αυτό που λείπει
σήµερα είναι πολιτική ευθύνη και θάρρος και να µην κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας.
Διασφαλίζουµε το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας µας,
γιατί επαναλαµβάνω -και κλείνω µε αυτό- ότι αν ως χώρα, ως πολιτικό σύστηµα είχαµε πάρει αυτές τις αποφάσεις, σήµερα δεν
θα βρισκόµασταν εδώ. Όταν, παραδείγµατος χάριν, ο κ. Γιαννίτσης είχε πει τις προτάσεις του για το ασφαλιστικό σύστηµα, αν
είχαµε κάνει αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας, σήµερα δεν θα βρισκόµασταν εδώ. Μόνο
και µόνο αν είχαµε περικόψει αυτό το νοσηρό φαινόµενο των 400
εκατοµµυρίων ευρώ της παραβατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος -για δέκα χρόνια ήταν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ- ίσως
δεν θα γινόταν καµµία περικοπή στις συντάξεις.
Ως Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουµε µε το ίδιο θάρρος, µε την ίδια θέληση, µε το ίδιο πείσµα,
για να κερδίσουµε το στοίχηµα να µείνει η πατρίδα µας όρθια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κόνσολας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές
τις δύο ηµέρες υπήρχε πράγµατι παραγωγή πολιτικής µε κατάθεση ιδεών και προτάσεων πολύ σηµαντικών. Γι’ αυτό ήταν ενδιαφέρουσα και η παραµονή µας εδώ στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Αλλά µέσα απ’ αυτό το
πλαίσιο των συζητήσεων και την κατάθεση των προτάσεων καθένας από εµάς διαπίστωσε πως η ελληνική οικονοµία αλλά και
η δηµοσιονοµική σταθερότητα απαιτούν διαθέσιµους πόρους για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη βελτίωση της κοινωνικής
ευηµερίας. Η αναπτυξιακή διαδικασία απαιτεί ένα υγιές και
ισχυρό τραπεζικό σύστηµα, ενώ παράλληλα απαιτείται ένα ασφαλές θεσµικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο δρόµος που επιλέξαµε είναι ένας δύσκολος δρόµος. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης χθες από το Βήµα της Βουλής είπε ότι είχαµε δύο επιλογές, τον κακό και τον χείριστο. Επιλέξαµε έναν
κακό δρόµο ενδεχόµενα για κάποιους, αλλά στην κατάσταση
αυτή που οδηγηθήκαµε δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αν το
2010 είχαµε περιθώρια για µια άλλη τύπου διαπραγµάτευση και
άλλες δυνατότητες, µε τα σηµερινά δεδοµένα αυτά τα περιθώρια
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δεν υπάρχουν πια. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέλος της Ευρωζώνης. Αυτή είναι και η κορυφαία, η στρατηγική επιλογή των Ελλήνων πολιτών που την αποτύπωσαν στις
τελευταίες εκλογές.
Η χώρα είχε ένα έλλειµµα πολύ µεγαλύτερο από το δηµοσιονοµικό. Η χώρα είχε παράλληλα και ένα έλλειµµα αξιοπιστίας. Ο
κρατικός προϋπολογισµός ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη
της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, στην υποχρέωση θεσµικών
µεταρρυθµίσεων και τελικά στη σταθερότητα της οικονοµίας για
ένα καλύτερο µέλλον για όλους µας. Το ίδιο το κράτος ήταν αναξιόπιστο, κλόνιζε την εµπιστοσύνη του πολίτη. Είχαµε έναν υπερδιογκωµένο δηµόσιο τοµέα, που η συντήρησή του οδήγησε στον
δανεισµό και η αντιπαραγωγικότητά του σε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Υπάρχει δηλαδή, ένα πρότυπο που η παραγωγή αντικαταστάθηκε από την κατανάλωση, µια δοµή εθνικής οικονοµίας
που απείχε από τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας, όπως εφαρµόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σήµερα.
Η πιστή τήρηση των συνταγµατικών και λοιπών νοµοθετικών
προϋποθέσεων εφαρµογής του προϋπολογισµού είµαι βέβαιος
και είµαστε βέβαιοι όλοι ότι θα ακολουθήσουν απαρέγκλιτα -µε
τη µέγιστη βέβαια απόδοση των δαπανών- να προέρχονται, απ’
ό,τι φαίνεται, από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ουσιαστικά µε
τον προϋπολογισµό ξαναχτίζουµε τις κρατικές δοµές σε ορθολογική βάση. Αποβάλλουµε νοοτροπίες του παρελθόντος και βάζουµε ένα νέο πλαίσιο κανόνων διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας. Με την ψήφιση του προϋπολογισµού η Ελλάδα τηρεί
τις δεσµεύσεις της. Απαιτεί από τους εταίρους της να τηρήσουν
και αυτοί τις δικές τους δεσµεύσεις.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιµή να εκπροσωπώ και εγώ, όπως µερικοί από εµάς, τις νησιωτικές περιοχές
της χώρας µας. Είµαστε Δωδεκανήσιοι. Είµαι Δωδεκανήσιος. Ζω
και γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες να ζει κανείς σ’
αυτόν τον ευλογηµένο τόπο, να δραστηριοποιείται σε νησιά του
νοτιοανατολικού Αιγαίου, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερο γεωγραφικό και πολιτιστικό γνώρισµα για τη χώρα µας. Έχουµε επιλέξει
να ζούµε εκεί και να φροντίζουµε, ώστε η παρουσία µας στην
Ανατολική Μεσόγειο µε τις βαθιές ιστορικές της ρίζες να είναι
συνεχής στο παρόν και το µέλλον.
Η παρέµβασή µου θα κινείται στα δηµοσιονοµικά και στην επίδραση που έχουν στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη των
νησιών µας από εδώ και στο εξής. Όπως ίσως γνωρίζετε, στα
νησιά µας ισχύει το καθεστώς των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ.
Αυτό δεν αποτελεί χαριστική παροχή και ρύθµιση, αλλά αντιστάθµισµα και αναγνώριση του υψηλού κόστους µεταφοράς
αγαθών και υπηρεσιών από και προς τα νησιά µας. Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξει πρόθεση από κάποιον από τους κυβερνητικούς παράγοντες για µεταβολή αυτού του καθεστώτος.
Σε ό,τι µε αφορά, θα υπάρξει τεκµηριωµένη, συγκροτηµένη και
αποφασιστική στάση µε πειστικά επιχειρήµατα απέναντι στις
αναγκαίες αποφάσεις της Κυβέρνησης. Υπάρχει επίσης και το
φορολογικό καθεστώς των µικρών νησιών, που έχει να κάνει µε
την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Εθνικοί λόγοι συντρέχουν
και είναι ορατοί για να παραµείνουν οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι
άνθρωποι στα νησιά µας ως µοναδικό µέσο δηµογραφικής σταθερότητας µε αυξητικές τάσεις.
Το τρίτο και τελευταίο σηµείο, το οποίο θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, είναι η απώλεια πόρων που θα υποστούµε
στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Είναι δηλαδή, το νέο
ΕΣΠΑ. Σ’ εµάς, στο νότιο Αιγαίο οι απώλειες µπορεί να φτάσουν
µέχρι και το 50%. Το 50% των πόρων για το νότιο Αιγαίο, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνετε τι σηµαίνει, τη στιγµή που αναζητούµε χρηµατοδοτικά εργαλεία για να επανεκκινήσουµε την
οικονοµία µας.
Το πρόβληµα αφορά σε όλη τη χώρα και οφείλεται στο ότι η
κατανοµή των πόρων γίνεται µε βάση τα στοιχεία της EUROSTAT
για την Ελλάδα µέχρι το 2009. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει υπολογιστεί η συνεχιζόµενη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, η ανεργία και, κατά συνέπεια, η δραµατική µείωση του ΑΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεξάγεται ήδη µία διαπραγµάτευση για τη νέα προγραµµατική περίοδο. Κάνω δηµόσια πρόταση να συζητήσουµε στη χώρα µας και ως χώρα να θεσµοθετή-
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σουµε µία ειδική ρήτρα νησιωτικότητας. Τα νησιά µας είναι η ίδια
η Ελλάδα. Οι άνθρωποι που ζούµε στα µικρά νησιά του Αιγαίου
συνηθίζουµε να λέµε ότι «φυλάµε Θερµοπύλες».
Ξέρετε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπίστωση
αυτή θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν απέχει πολύ από την
πραγµατικότητα. Από τον επόµενο χρόνο θα υλοποιηθεί πιλοτικά
σε δύο περιοχές της χώρας -απ’ ό,τι ξέρετε όλοι- το µέτρο του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Δικαιωµατικά, στην πιλοτική
εφαρµογή του µέτρου θα πρέπει να επιλεγεί µία περιοχή, ένα
νησί από τα ακριτικά Δωδεκάνησα. Υπάρχουν και τα κριτήρια,
αλλά και οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µισό λεπτό.
Εδώ, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, επίσης και στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, να λάβει υπ’ όψιν την παρατήρησή µας
σχετικά µε τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων για τις επιδοτήσεις
των ιδιωτικών επενδύσεων.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα ανακτά την
αξιοπιστία της µε τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης, όλων εµάς. Με αυτήν την αξιοπιστία θα είµαστε παρόντες στις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές που θα ασκήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα µας για ανόρθωση της οικονοµίας
µας και την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους.
Απόψε το βράδυ ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό. Ελπίζω ότι
και µε τη δική µου θετική ψήφο θα δηµιουργηθούν στο επόµενο
χρονικό διάστηµα οι συνθήκες εκείνες που θα δώσουν µια νέα
πνοή στην οικονοµία µας, θα αυξήσουν την απασχόληση και θα
δώσουν ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον µέσα σε µία νέα Ευρώπη, της αλληλεγγύης και της προκοπής.
Σήµερα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται πως δεν
ψηφίζουµε µόνο τον προϋπολογισµό, αλλά ψηφίζουµε για να βάλουµε τα θεµέλια για µια νέα Ελλάδα. Επιτέλους, ας βάλουµε µία
τελεία στο κεφάλαιο του χθες και ας αρχίσουµε τον προϋπολογισµό και έναν πρόλογο για το αύριο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γυµνάσιο Αλωνίων Πιερίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Δριτσέλη για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας κανείς αυτόν τον
προϋπολογισµό, το πρώτο που διαπιστώνει είναι η εξόφθαλµη
οµολογία της Κυβέρνησης ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο.
Το πρόγραµµα, που εδώ και τρία χρόνια εφαρµόζεται, µε τα
50 δισεκατοµµύρια µέτρων, που έχουν ήδη ληφθεί και τα άλλα
20 δισεκατοµµύρια περίπου, τα οποία πρόκειται να ληφθούν
µέσα στην επόµενη τριετία, είναι σαφώς αποτυχηµένο. Άλλωστε,
το παραδέχεται η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, η
οποία αναφέρει στην εισηγητική έκθεση του µεσοπρόθεσµου επισήµως ότι το χρέος για τα επόµενα χρόνια θα κυµαίνεται σε επίπεδα της τάξης του 180% έως 190% του ΑΕΠ.
Παραδέχεται µε άλλα λόγια η Κυβέρνηση ότι το κοινωνικό
ανάλγητο και οικονοµικά επιζήµιο πρόγραµµα που επιβάλλει η
ίδια, οι δανειστές και τα οικονοµικά συµφέροντα που τη στηρίζουν, είναι αυτό που γεννάει το χρέος, βυθίζοντας τη χώρα στην
ύφεση, την ανεργία και τη λιτότητα.
Ο στόχος σας, προφανώς, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι πολύ
περισσότερο πολιτικός –και, κύριε Βορίδη, γιατί βλέπω ότι µε κοιτάτε- παρά οικονοµικός. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά. Η κοινωνία τα έχει πλέον αντιληφθεί και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε,
άλλωστε, ότι αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση είναι το «κύκνειο
άσµα» της πολιτικής εκτροπής που ζούµε τα τελευταία χρόνια.
Γι’ αυτό προσπαθείτε να γαντζωθείτε από την εξουσία µε οποι-
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οδήποτε κόστος, που δεν σας ενδιαφέρει.
Θα έλθω στο «διά ταύτα», όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πολλές φορές σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουµε ακούσει την Κυβέρνηση να ευαγγελίζεται το καλό της νεολαίας, το ευοίωνο µέλλον των νέων παιδιών. Ας δούµε, όµως, στην πράξη πώς
εξαργυρώνεται αυτό το δήθεν ενδιαφέρον.
Δυστυχώς για εσάς και ακόµη χειρότερα για την κοινωνία, τα
ποσοστά και οι αµείλικτοι αριθµοί κάνουν λόγο για ανεργία 52%
σε νέους έως είκοσι πέντε χρόνων, αύξηση της κατάθλιψης, αύξηση του κύµατος µετανάστευσης και ακόµη χειρότερα για 3,8
περίπου εκατοµµύρια αναλφάβητους ανθρώπους και παιδιά που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο.
Πέρα, όµως, από την προσπάθειά σας να εξαπατήσετε επικοινωνιακά την κοινωνία, θα γκρεµίσετε µε αυτόν τον προϋπολογισµό και µε όλα αυτά τα µέτρα ανάµεσα σε πολλά άλλα και τον
ελληνικό αθλητισµό.
Για τον ελληνικό αθλητισµό στο σύνολό του, που δραστηριοποιούνται περίπου ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες παιδιά
και νέοι, προβλέπεται να διαθέσετε µόλις το 0,007% του κρατικού προϋπολογισµού. Μειώνετε τον προϋπολογισµό για τον
αθλητισµό κατά περίπου 33 εκατοµµύρια ευρώ από πέρσι και
κατά περίπου 60 εκατοµµύρια ευρώ από πρόπερσι.
Με αυτά τα 66 εκατοµµύρια ευρώ, που προβλέπεται συνολικά
να διαθέσετε, κάποια ποσά θα καλύψουν µισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, των
εποπτευόµενων φορέων, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες
των σταδίων, των οµοσπονδιών και των αθλητικών συλλόγων. Με
τους κατάλληλους υπολογισµούς για την αθλητική ανάπτυξη που
αφορά στη διοργάνωση αγώνων, στις ανάγκες αθλητών και προπονητών, στις ανάγκες σε υποδοµή ή σε αθλητική επιµόρφωση,
δεν θα περισσέψουν πάνω από 5-6 εκατοµµύρια ευρώ για όλα
τα αθλήµατα.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί, επίσης, ότι στον προϋπολογισµό
–και αυτό είναι µία ακόµη αρνητική καινοτοµία αυτής της Κυβέρνησης- δεν υπάρχει καµµία ειδική πρόβλεψη για τη σχολική φυσική αγωγή, για την προµήθεια αθλητικού υλικού, τη µεταφορά
των µαθητών σε σχολικούς αγώνες, τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολεία και δήµους, το σωµατειακό αθλητισµό,
την αθλητική έρευνα και επιµόρφωση, ούτε, βέβαια, για τον
αθλητισµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Δεν έχουν περάσει παρά λίγοι µήνες από τις προγραµµατικές
δηλώσεις. Όµως και µέχρι προχθές ο κ. Ιωαννίδης, ο Υφυπουργός του Αθλητισµού, µιλούσε για την αξία του αθλητισµού.
Έκανε λόγο για ένα τεράστιο αγαθό της υγείας και του πνεύµατος. «Νους υγιής εν σώµατι υγιή» έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι -διότι αρεσκόµαστε εδώ πέρα και στις ρήσεις- και είχαν
απόλυτο δίκιο.
Είναι γνωστό ότι ο αθλητισµός επιδρά θετικά στον άνθρωπο,
επιδρά και στην υγεία του και στο πνεύµα του. Προάγει αξίες,
όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασµός, η συλλογικότητα. Όµως, το
σηµαντικότερο είναι ότι αποµακρύνει τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους από πολύ επικίνδυνους δρόµους, από την παραβατικότητα και από νοσηρούς εθισµούς.
Ο κύριος Υφυπουργός, λοιπόν, µε πολιτικάντικους λεονταρισµούς εξακολουθεί να υπόσχεται αφειδώς αθλητικά σχολεία,
προγράµµατα για την εκµάθηση κολύµβησης, προγράµµατα για
διαβητικούς και ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.
Τι συµβαίνει, όµως, στην πραγµατικότητα; Όσα αθλητικά γυµνάσια απέµειναν θα κλείσουν λόγω αδυναµίας µεταφοράς των
µαθητών. Όλα τα κολυµβητήρια της χώρας είναι υπερχρεωµένα
και κλείνουν το ένα µετά το άλλο.
Το πιο τραγικό παράδειγµα, µετά από τις on camera χειραψίες
και τους επαίνους, είναι ότι οι παραολυµπιονίκες µας έµαθαν ότι
καταργείται το αναπηρικό τους επίδοµα.
Σε αυτό εύλογα αναρωτιέται κανείς το εξής: πώς ανάµεσα
στους Βουλευτές, που πρόκειται ουσιαστικά να καταψηφίσουν
την καταδίκη του ελληνικού αθλητισµού, βρίσκονται και Βουλευτές, οι οποίοι οφείλουν την αναγνώρισή τους, οφείλουν την
αγάπη µε την οποία ο κόσµος τους περιέβαλε, στον αθλητισµό.
Μιλάω ευθέως για τον κ. Ιωαννίδη, τον κ. Κικίλια, τον κ. Αηδόνη, την κ. Άννα Καραµανλή, τη γνωστή αθλητικογράφο. Μα,
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ιδιαιτέρως, µιλάω για τον κ. Πύρρο Δήµα, ο οποίος σήκωσε
στους ώµους του έναν ολόκληρο ελληνικό λαό και είναι Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Άρσης Βαρών. Πραγµατικά, διερωτώµαι
τι ακριβώς θα πει σε όλα αυτά τα παιδιά, τι θα πει σ’ αυτούς τους
ανθρώπους, που δεν θα µπορέσουν να εκπληρώσουν το έργο
τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Είναι σαφές, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι για εσάς ο µαζικός
αθλητισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία λεπτοµέρεια. Σήµερα
αφού θα έχετε διαλύσει τα πάντα, προσπαθείτε να ξεπουλήσετε
και ό,τι απέµεινε.
Τα Ολυµπιακά Ακίνητα αποτελούν ένα µεγάλο οικονοµικό διακύβευµα για εσάς και τους δανειστές σας. Προφανώς και τα βγάζετε προς πώληση. Ας µη µιλήσουµε για το σκανδαλώδες
ξεπούληµα του κερδοφόρου οργανισµού του ΟΠΑΠ.
Κοντολογίς -και τελειώνω γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνοείναι πασιφανές ότι τα νεοφιλελεύθερα µορφώµατα, που σας
υπαγορεύουν τους υπολογισµούς, δεν έχουν κανέναν ενδιαφέρον για τον αθλητισµό και για τις αξίες που αυτός αντιπροσωπεύει. Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξανεµίσουν κάθε
δοµή και θεσµό κοινωνικής µέριµνας.
Αυτός ο προϋπολογισµός, λοιπόν, δεν είναι παρά ένα νεοφιλελεύθερο παραλήρηµα και µάλιστα, αποτυχηµένο, αφού ακόµα
και µε αυτήν την άγρια συνταγή, ακόµα και µε τη διάλυση κάθε
ίχνους κοινωνικής πολιτικής, όχι µόνο δεν καταφέρνετε να καταστήσετε το χρέος βιώσιµο, αλλά το αυξάνετε και υπέρογκα.
Δεν έχω χρόνο να µιλήσω για πως ο ΣΥΡΙΖΑ οραµατίζεται έναν
υγιή αθλητισµό µε ευγενή άµιλλα και ευ αγωνίζεσθαι. Θα πω
µόνο το εξής: Πάνω από όλα για εµάς, καθήκον µας είναι η ανατροπή της δικής σας ανάλγητης συγκυβέρνησης και να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντοµα ο λαός θα φέρει στη διακυβέρνηση της
χώρας µια κυβέρνηση της Αριστεράς µε πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Δριτσέλη και για την προσπάθειά της να είναι συνεπής στο
χρόνο.
Το λόγο έχει η κ. Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισµού, για
δέκα λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή και την ευθύνη να
σας απευθύνοµαι από το Βήµα της Βουλής σε µία από τις πιο
κρίσιµες στιγµές της χώρας εν µέσω θυέλλης για την πολιτική,
οικονοµική και ιστορική πορεία της Ελλάδας. Βρισκόµαστε εδώ
µέσα σε λίγες µέρες για µια ακόµη κρίσιµη ψηφοφορία.
Συζητούµε σήµερα και καλούµαστε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2013. Μέσα σε ένα περιβάλλον παρατεταµένης
ύφεσης, ολοένα αυξανόµενης ανεργίας και κοινωνικής αστάθειας έχουµε την ευθύνη να πάρουµε τις αποφάσεις αυτές που
θα συµβάλουν στην εξισορρόπηση της ελληνικής οικονοµίας.
Δυστυχώς, το κλίµα της χώρας επηρεάζεται και από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις οικονοµίες των αναπτυγµένων
χωρών. Καµµία χώρα δεν µπορεί να πει κανείς πως δεν έχει επηρεαστεί από την παγκόσµια αυτή οικονοµική κρίση.
Τα χρόνια προβλήµατα της Ελλάδας, ωστόσο, και οι συσσωρευµένες παθογένειες της Μεταπολίτευσης συντέλεσαν ώστε να
αποτελέσει το αρνητικό σύµβολο της κρίσης αυτής.
Με τη σηµερινή µας ψήφο φέρουµε την ευθύνη και της εικόνας
της χώρας στο εξωτερικό. Με τη σηµερινή µας ψήφο δίνουµε µια
µάχη για την αξιοπιστία µας, τόσο στους Έλληνες πολίτες όσο
και στους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της, παίρνει τα αναγκαία µέτρα
που πρέπει να πάρει, εφαρµόζει τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει
να εφαρµόσει, προχωράει σε οδυνηρές αποφάσεις που φέρνουν
τους Έλληνες πολίτες στα όριά τους, δίνει σκληρές µάχες µε τις
εγχώριες δυνάµεις του λαϊκισµού και της οπισθοδρόµησης.
Τώρα, όµως, είναι η σειρά της Ευρώπης να σταθεί κι αυτή στο
ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες που
της αναλογούν, να δείξει και πάλι την έµπρακτη αλληλεγγύη της
σε µια ισότιµη ευρωπαϊκή χώρα που παλεύει σκληρά µε τη µεγα-
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λύτερη οικονοµική, µεταπολεµική κρίση.
Αυτήν την κρίση καλείται να αντιµετωπίσει και ο προϋπολογισµός του 2013. Ο προϋπολογισµός του 2013 αποτελεί τον κρισιµότερο προϋπολογισµό από το 2010, όταν η Ελλάδα µπήκε σε
συνθήκες κρίσης δανεισµού και προσέφυγε στο µηχανισµό στήριξης.
Δυστυχώς θα είναι το έκτο συνεχόµενο έτος κατά το οποίο η
ελληνική οικονοµία θα βρίσκεται σε ύφεση. Αυτό το στοιχείο και
µόνο δείχνει την ανάγκη να προχωρήσουµε χωρίς κανένα δισταγµό στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αποφασιστικά και χωρίς
να υπολογίζουµε καµµία σειρήνα του λαϊκισµού που ανεύθυνα
και ανέξοδα παραπλανά µε ψεύτικες υποσχέσεις τον ελληνικό
λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στρατηγική της οικονοµικής
πολιτικής που υπηρετεί ο προϋπολογισµός του 2013 στηρίζεται
σε δύο κεντρικές κατευθύνσεις: Πρώτη κατεύθυνση είναι η
εδραίωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και προσαρµογής.
Στόχος µας η καταπολέµηση της σπατάλης και ο εξορθολογισµός της δηµόσιας δαπάνης.
Δεύτερη κατεύθυνση είναι η προώθηση και η υλοποίηση ενός
µεγάλου εύρους πολιτικών και µέτρων για την ανάσχεση των έντονων υφεσιακών πιέσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία. Στόχος µας είναι η δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος, η περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος και η
µείωση του δηµόσιου χρέους. Μόνο έτσι η χώρας µας θα µπορέσει στο άµεσο µέλλον να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο αναπτυξιακό µοντέλο, ένα µοντέλο, το οποίο θα στηρίζεται στην
ανταγωνιστικότητα, στη δηµοσιονοµική σταθερότητα, στο νοικοκύρεµα του κράτους, στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της
γραφειοκρατίας και τέλος, στην ανάπτυξη ενός σταθερού και
υγιούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µακριά από τα µοντέλα
κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας του παρελθόντος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που σας περιέγραψα ο ελληνικός
τουρισµός µπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη της ανάπτυξης.
Ο τουρισµός είναι ένα πανίσχυρο όπλο για να αντιµετωπίσουµε
την κρίση και τις συνέπειές της, τόσο εντός όσο και εκτός της
Ελλάδας.
Μέσα σε λιγότερο από πέντε µήνες από τις προγραµµατικές
µας δηλώσεις το Υπουργείο Τουρισµού δραστηριοποιήθηκε έντονα και έχει ήδη να παρουσιάσει συγκεκριµένο έργο.
Ο τουρισµός στην Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς µια επικοινωνιακή στρατηγική για να ανακάµψει. Δεν αρκεί απλά µια ευφάνταστη διαφηµιστική καµπάνια για να τον κάνει πάλι προσιτό στις
αγορές. Χρειάζεται µια πολυπαραγοντική προσέγγιση που πρέπει να χτιστεί µε βάση την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Χρειάζεται ασφάλεια για σταθερό οικονοµικό περιβάλλον. Χρειάζεται
ασφάλεια για επενδύσεις. Χρειάζεται ασφάλεια για ανάπτυξη.
Χρειάζεται ασφάλεια για να επισκεφτεί κανείς τη χώρα µας.
Ο προϋπολογισµός του 2013 µπορεί –και πρέπει- να εξασφαλίσει το αίσθηµα ασφάλειας και σταθερότητας. Ο τουρισµός
µπορεί – και πρέπει- να είναι τοµέας αιχµής. Ο τουρισµός µπορεί
– και πρέπει- να είναι ο αγγελιοφόρος των καλών µηνυµάτων, λειτουργώντας µε δύο καθοριστικούς τρόπους: Ως αναπόσπαστο
µέρος του ΑΕΠ στο οποίο κατέχει υψηλό ποσοστό και στοχεύει
να κατακτήσει ακόµη υψηλότερο και ως µεσολαβητής ανάµεσα
στην Ελλάδα και στην παγκόσµια κοινότητα. Μπορεί να επανορθώσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και να αυξήσει την
αξιοπιστία της. Μπορεί να γίνει ο µαγνήτης για την προσέλκυση
σηµαντικών επενδύσεων.
Ο τουρισµός είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της εθνικής πολιτικής, ένας µοχλός δύναµης και εξόδου της χώρας από την
κρίση. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουµε την αναγκαιότητα
του τουρισµού και να συµβάλουµε στη σταθερή του ανάπτυξη
βάσει ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω κρίσης, εν µέσω θερινής τουριστικής περιόδου και της πολιτικής αστάθειας που είχαν
προκαλέσει οι δύο προεκλογικές περίοδοι του 2012 µπορέσαµε
να υλοποιήσουµε τους πρώτους µας στόχους.
Μέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα συστήσαµε το Υπουργείο, µια αναγκαία θεσµική προϋπόθεση για να µπορέσει ο τουρισµός να λειτουργήσει ξανά, συγκροτήσαµε την Ειδική Υπηρε-
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σία Προώθησης και Αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων και
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού, επαναλειτουργήσαµε το πρόγραµµα του ΕΟΤ
«Τουρισµός για όλους», καταργήσαµε τον ΟΤΕΚ και συγχωνεύσαµε τις εκπαιδευτικές µονάδες του στο Υπουργείο Τουρισµού,
θέσαµε σε εφαρµογή το πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός» και
το πρόγραµµα «Εναλλακτικός Τουρισµός», δώσαµε έµφαση στις
τουριστικές επενδύσεις και τις κρίσιµες ειδικές µορφές τουρισµού, συνεργαστήκαµε µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και θέτουµε σε εφαρµογή το ειδικό
χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό, παλέψαµε σκληρά για την
εικόνα της χώρας στο εξωτερικό επισκεπτόµενοι συγκεκριµένες
χώρες, αγορές κλειδιά.
Ο χρόνος ήταν λίγος και οι ανάγκες πολλές και η αίσθηση του
επείγοντος καταιγιστική. Πολλές από τις δράσεις του προγράµµατός µας έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζονται για να υλοποιηθούν µε το νέο έτος.
Με πολύ συγκεκριµένα βήµατα προχωράµε άµεσα για να αντιµετωπίσουµε την ανεργία µε την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, για να συµβάλουµε
στην ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και την ορθή
αξιοποίησή τους, για να συγκροτήσουµε ένα νέο νοµικό πλαίσιο
που θα αντιµετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας του κλάδου και την αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών, για να στηρίξουµε νοµοθετικά κρίσιµες και
σηµαντικές κατηγορίες του ειδικού τουρισµού, για να επεξεργαστούµε σχέδια αναβάθµισης των υποδοµών και υπηρεσιών των
λιµανιών της χώρας, για να προωθήσουµε ένα σχέδιο νόµου σε
συνεργασία µε τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονοµικών που να
ρυθµίζει τα θέµατα που σχετίζονται µε το θαλάσσιο τουρισµό,
για να οργανώσουµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που να επιτρέπει
την τουριστική εκµετάλλευση του πλούτου της χώρας σε ιαµατικούς πόρους και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στο συγκεκριµένο κλάδο, για να συνεργαστούµε σταθερά µε το
Υπουργείο Υγείας µε στόχο τη δηµιουργία εθνικού, στρατηγικού
σχεδίου για τον ιατρικό τουρισµό, για να απλοποιήσουµε τη διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων που εποπτεύουµε, για να καταρτίσουµε πλήρες σχέδιο για τη στήριξη
του τουρισµού στην Αθήνα και την ανάκτηση του κρίσιµου ρόλου
της στον ελληνικό τουρισµό, για να επιταχύνουµε τις διαδικασίες
του διαγωνισµού για τη µετατροπή µεγάλης ολυµπιακής εγκατάστασης σε συνεδριακό κέντρο της Αθήνας µε στόχο τη στήριξη
της πόλης ως τουριστικό προορισµό και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, για να εντατικοποιήσουµε σε συνεργασία µε
τον Υπουργείο Εξωτερικών όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
τη διευκόλυνση χορηγήσεων- θεωρήσεων βίζα σε χώρες υψηλού
τουριστικού ενδιαφέροντος, για να οργανώσουµε ριζικά τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού φτιάχνοντας σε ένα πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα ένα νέο, σύγχρονο ΕΟΤ που θα ανταποκρίνεται στις αυξηµένες ανάγκες του σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στο 2013, παρ’ όλη την
εξαιρετικά δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση και τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουµε µπορούµε να φέρουµε ξανά τον
τουρισµό στο παγκόσµιο προσκήνιο. Μπορούµε να βάλουµε τα
θεµέλια για να ξαναγίνει η Ελλάδα µια πανίσχυρη, παγκόσµια
τουριστική δύναµη.
Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι µεγάλες, πάντα όµως,
µε µέτρο, γνώση και συναίσθηση πως δεν µπορούν να κατασπαταλώνται χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου. Με το ελάχιστο δυνατό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού ο τουρισµός µπορεί να
αποτελέσει ένα µεγάλο βήµα εξόδου της χώρας από την κρίση.
Παρά τις δυσκολίες που βιώνουµε λόγω της παρατεταµένης
ύφεσης, παρόλη τη δυσφήµιση που έχει υποστεί το όνοµα της
Ελλάδας, η χώρα µπορεί να βασιστεί στην τουριστική της δύναµη
για να αναπτυχθεί. Καθοριστικό βήµα σε αυτήν την προσπάθεια
αποτελεί η χάραξη συγκροτηµένης στρατηγικής επικοινωνίας
του ελληνικού τουρισµού, η οποία θα έχει ως κεντρικό άξονα τον
επανακαθορισµό της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσµια τουριστική αγορά.
Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο εθνικό όνοµα. Στόχος µας είναι
να αποκαταστήσουµε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και
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να την επαναφέρουµε στο χάρτη των µεγάλων τουριστικών δυνάµεων. Το µεγαλύτερό µας πλεονέκτηµα είναι όλα εκείνα τα
στοιχεία που συνθέτουν τη διαχρονική εικόνα µας.
Η Ελλάδα έχει µοναδικά χαρακτηριστικά και αξίες. Αυτά ακριβώς είναι που πρέπει να διαφυλάξουµε και να αναδείξουµε, ως
τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα έναντι των υπόλοιπων αγορών.
Η Ελλάδα είναι µια υπογραφή κύρους και φήµης. Η µοναδικότητα του ονόµατος «Ελλάδα» ξεπερνάει την οικονοµική κρίση ή
την κρίση ταυτότητας που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια η
χώρα. Η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από τη σηµερινή µας εικόνα.
Οι κρίσεις στην ιστορία µας είναι πολλές. Η Ελλάδα όµως,
είναι ακόµη –και θα είναι για πάντα- ένα ισχυρό όνοµα. Αυτήν τη
στιγµή υπάρχει η ανάγκη να κάνουµε το µεγάλο βήµα µπροστά,
να διεκδικήσουµε ένα καλύτερο αύριο µε σύγχρονους, διεθνείς
και εξωστρεφείς όρους, να διεκδικήσουµε δυναµικά την επανατοποθέτηση της Ελλάδας εκεί που της αξίζει, στην κορυφή.
Υπάρχει ανάγκη να θυµηθούµε την ιστορία µιας χώρας που µπορεί και βγαίνει νικήτρια, στηριζόµενη στην ανεκτίµητη αξία των
αρχών και των αξιών που θα την ακολουθούν για πάντα.
Αυτή είναι µια κρίσιµη εθνική προσπάθεια, µια προσπάθεια που
ξεπερνάει συγκυρίες, µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, κοντόφθαλµους λαϊκισµούς. Είναι µια προσπάθεια που πρέπει να ενώνει, να συνθέτει, να παράγει αισιοδοξία, δύναµη, ελπίδα. Είναι
µια προσπάθεια που µας χρειάζεται όλους και όλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τουρισµός είναι µια συνεχής
υπενθύµιση της δυναµικής της χώρας µας και της σηµασίας της
στον παγκόσµιο χάρτη.
Παρ’ ότι η κρίση, η ανασφάλεια και η αποµόνωση τείνουν να
παραγκωνίσουν τις δυνατότητες της Ελλάδας, ο τουρισµός µε
τις ανάγκες και τους στόχους του είναι εδώ για να υπενθυµίσει
σε όλους πως ζούµε σε µια χώρα µε ασύγκριτες φυσικές οµορφιές, µε δηµιουργικούς ανθρώπους, µε µεγάλη ιστορική και πολιτιστική παράδοση.
Οι φυσικές οµορφιές της χώρας, όµως, δεν αρκούν για να αλλάξει η σηµερινή πραγµατικότητα. Χρειάζονται θυσίες και δεσµεύσεις. Χρειάζεται καθηµερινός αγώνας. Χρειάζεται πίστη πως
µπορούµε να βγούµε από την κρίση και να πάρουµε τη µοίρα της
χώρας στα χέρια µας. Χρειάζεται η Ελλάδα που ξέρει να κερδίζει
τις µάχες που δίνει.
Σε µια τέτοια συγκυρία καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις
από τις οποίες εξαρτάται το µέλλον της χώρας, από τις οποίες
εξαρτάται το µέλλον των πολιτών που τα τελευταία χρόνια έχουν
θυσιάσει πολλά, των πολιτών που παλεύουν καθηµερινά για να
αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της κρίσης.
Η ευθύνη αυτή ξεπερνά τις κοµµατικές µας ταυτότητες. Στην
ευθύνη αυτή έχουµε όλοι µερίδιο. Στόχος µας είναι η Δευτέρα
να είναι µια καλύτερη µέρα για την Ελλάδα, µια νέα µέρα που
µπορεί να φέρει ελπίδα και ανάπτυξη. Αυτή τη µάχη της ελπίδας
δίνει µε όλη του τη δύναµη ο Πρωθυπουργός της χώρας και µαζί
του όλοι και όλες όσοι συνθέτουν και στηρίζουν την Κυβέρνηση
εθνικής ευθύνης, όλες και όλοι οι Έλληνες.
Σας ζητώ να πείτε «ναι» σε αυτή την ελπίδα, να πείτε «ναι» στην
Ελλάδα που κερδίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Αραµπατζή για έξι λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µας τους
νέους Βουλευτές η συµµετοχή µας στη διαδικασία συζήτησης
του κρατικού προϋπολογισµού έχει σίγουρα ιδιαίτερη σηµειολογία και αυτό γιατί είναι αναµέτρηση µε την αλήθεια και την ευθύνη που επιβάλλει η ελπίδα της ανανέωσης της κοινωνίας και
των συµπολιτών µας.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα θέλαµε να έχουµε µπροστά µας
ευχάριστες και λαοφιλείς επιλογές. Δυστυχώς, καλούµαστε να
πάρουµε αποφάσεις σε ένα σκηνικό δραµατικό. Βρισκόµαστε
µπροστά σε ένα σκληρό προϋπολογισµό, συνέχεια και απότοκο
του σκληρότερου πακέτου µέτρων που κληθήκαµε να ψηφίσουµε
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σε ένα σκηνικό έκτακτης ανάγκης σε ένα κάλεσµα εθνικής σωτηρίας.
Δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν σίγουρα ανέξοδο. Δεν βρεθήκαµε,
όµως, εδώ για να γινόµαστε απλά αρεστοί. Η εποχή της ουτοπίας
και του λαϊκισµού έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Τα απόνερά της
µαζεύουµε στη σανίδα του Καρνεάδου και πάνω σε αυτή αναγκαζόµαστε να θυσιάσουµε και αυτούς που δεν φταίνε κόβοντάς
τους µισθούς και συντάξεις, επιβάλλοντας υπερβολικές υποχρεώσεις. Μπορεί άδικα, αλλά σίγουρα όχι άσκοπα, γιατί ο προϋπολογισµός είναι σκληρός και εν πολλοίς άδικος, αλλά επιτακτικά
αναγκαίος όχι µόνο γιατί αποτελεί την εφαρµογή των συµβατικών
µας υποχρεώσεων, αλλά γιατί διαµορφώθηκε στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης εθνικής προσπάθειας της Κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Πολύ περισσότερο, όµως, γιατί είναι µετά από πολλά
χρόνια ο πρώτος πλεονασµατικός, αφού για το 2013 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 748 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ψηφίσαµε µέτρα που επιβάλλουν δύσκολες και επώδυνες θυσίες. Πληρώνουµε λάθη του παρελθόντος, πληρώνουµε, όµως,
και λάθη και εµµονές εξάντλησης της αυστηρότητας των εταίρων
µας, που και αυτοί στη δικαιολογία της ανυποληψίας µας έβρισκε
µέχρι πρότινος πρόσφορο έδαφος, γι’ αυτό και ήταν επιτακτική
ανάγκη να επικυρώσουµε την αποκατάσταση της χαµένης αξιοπιστίας µας, αυτής που κέρδισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης ψηφίζοντας παραµονή
της χώρας στο ευρώ ως τη µόνη ασφαλή λύση, ως τη γνήσια
λαϊκή επιταγή.
Ο προϋπολογισµός, ευτυχώς, δεν είναι µόνο υπόδειξη θυσιών
και τιµωρία, είναι οδός ασφαλής, οδός διαφυγής προς τα εµπρός. Η δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων είναι ανάσα ζωής στην
πιστωτική ασφυξία που στραγγαλίζει την οικονοµία µας και τον
ταλαίπωρο παραγωγικό ιστό. Είναι ανάσα για εκατοµµύρια καταθέτες, για εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίους που καίγονται
για κάποιο δάνειο, για ένα κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις
τους, πριν οδηγηθούν κι αυτοί οι λίγοι εναποµείναντες σε ένα
ακόµη λουκέτο.
Αφορά χιλιάδες εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα που κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους επειδή τα αποθέµατα ρευστότητας στέρευσαν και οι ακάλυπτες επιταγές περίσσεψαν.
Αφορά, όµως, και το σπουδαιότερο, την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, τους επιχειρηµατίες που χρόνια τώρα δαιµονοποιούνταν, για να πάψει
επιτέλους ο παραλογισµός ενός κράτους που κυνηγά και σφίγγει
τη θηλιά στο λαιµό του επιχειρηµατία απαιτώντας φόρους και εισφορές, όταν το ίδιο είναι ασυνεπές στις οφειλές του. Είναι ευτύχηµα, λοιπόν, ότι ο προϋπολογισµός προβλέπει πληρωµή
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς του ιδιώτες ύψους
7 δισεκατοµµυρίων.
Είπα ότι πρέπει να πούµε αλήθεια και η αλήθεια πορεύεται
πλάι µε την αυτοκριτική, η τελευταία µάλιστα τη βοηθά να αλλάξει. Η αυτοκριτική είναι ότι υπάρχουν λύσεις χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος. Αυτές πρέπει να εφαρµόσουµε αµέσως. Δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε το καθεστώς της συνυπηρέτησης των
συζύγων δηµοσίων υπαλλήλων µε τα κριτήρια του χθες. Δεν µπορούµε να απαιτούµε από τις οικογένειες που περικόπτονται οι µισθοί τους, να στήνουν δυο νοικοκυριά και να επαιτούν στα
πολιτικά γραφεία για το αυτονόητο. Οφείλουµε να αλλάξουµε τις
σχετικές διατάξεις.
Την ελληνική οικογένεια και τη σπουδάζουσα νεολαία µας πρέπει να στηρίξουµε, αλλάζοντας και το καθεστώς των µεταγραφών. Αφαιµάζουµε τα ελληνικά εισοδήµατα ή ακόµη χειρότερα
στερούµε τα παιδιά µας από τις σπουδές τους, όταν συνεχίζουµε
να διασκορπίζουµε τα αδέρφια-φοιτητές σε διαφορετικές πόλεις.
Είναι αναγκαία η σχεδιαζόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία και η
όσο το δυνατόν ελαστικότερη διεύρυνση των κριτηρίων της.
Μιλώντας για την οικογένεια δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο
πετρέλαιο θέρµανσης. Η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την πάταξη του λαθρεµπορίου ήταν, θα µου επιτρέψετε
να πω, µια εύκολη λύση µε δυσανάλογο κοινωνικό κόστος. Δεν
µπορεί µεσούσης της οικονοµικής κρίσης να αφήνουµε τα νοικοκυριά να παγώνουν.
Το κόστος από την αλόγιστη ξύλευση των δασών, από τα νο-
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σήλια αυτών που θα αρρωστήσουν και τελικά από την υστέρηση
εσόδων από τη συνολική κατανάλωση καυσίµων την έχουµε συνυπολογίσει; Βεβαίως, το επίδοµα θέρµανσης και η πρόσφατη
διεύρυνση των κριτηρίων του, παρά τις όποιες αδικίες στον
προσδιορισµό, αποκαθιστά τελικά τη φετινή τιµή σχεδόν στα
περσινά επίπεδα. Αλλά, δυστυχώς, χάθηκε πολύτιµος χρόνος και
οι καταναλωτές, υπό το φόβο της παγωνιάς, στράφηκαν ήδη σε
εναλλακτικές µορφές, χάνοντας και αυτοί το προνόµιο του επιδόµατος και το κράτος τα αναµενόµενα έσοδα από τους φόρους.
Στο νοµό από όπου προέρχοµαι, στο Νοµό Σερρών, που αν και
από τους ψυχρότερους δεν εντάσσεται, δυστυχώς, στην πρώτη
ζώνη κριτηρίων, οι πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν θα ανάψει
φέτος καλοριφέρ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι περισσότερο από
ποτέ αναγκαίες οι τολµηρές διαρθρωτικές αλλαγές, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης
της χώρας. Σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης είναι οι αποκρατικοποιήσεις και η βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
Πρέπει να προχωρήσουµε αποφασιστικά στοχεύοντας κυρίως
στους τοµείς, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, που η Ελλάδα
είχε συγκριτικό πλεονέκτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και λέω «είχε» συνειδητά, γιατί οι εκθέσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος είναι αποκαρδιωτικές. Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα,
χώρα κατ’ εξοχήν γεωργοκτηνοτροφική, να εισάγει το 82% των
εγχώριων αναγκών της σε προϊόντα του κλάδου, αποµειώνοντας
την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον µε δυναµική και
δυνατότητες. Είναι ανεπίτρεπτο να καταναλώνουµε πατάτες από
την Αίγυπτο, λεµόνια από την Αργεντινή, σταφύλια από την Ιταλία, αλεύρι από τον Καναδά, µοσχάρι από τη Γερµανία. Φτάνουν
τα αυτοκίνητα που καταναλώνουµε.
Είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι στρατηγικοί στόχοι
στον πρωτογενή τοµέα είναι κλειδί επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονοµίας. Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίας η αγροτική οικονοµία περιοριζόταν σε µια γραφειοκρατική διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων χωρίς σχέδιο, πρόβλεψη και έρευνα των
αγορών, χωρίς την αναγκαία κατεύθυνση των αγροτών µε όρους
µάρκετινγκ.
Ωστόσο, η µεγάλη οικονοµική κρίση που βιώνουµε µπορεί να
αποδειχτεί ευκαιρία αν στηρίξουµε την ηλικιακή οµάδα των σαραντάρηδων αγροτών που επιστρέφουν στη γεωργία. Επιστροφή
σε αυτά που είµαστε δυνατοί, λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2013
είναι η πρώτη φορά µετά την κρίση του 2009 που απηχεί έναν
κυβερνητικό σχεδιασµό συγκεκριµένο, ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο,
τεκµηριωµένο. Είναι, όµως, και ο κρισιµότερος για τη χώρα και
ο σκληρότερος για τους πολίτες. Αυτή η Κυβέρνηση µε την ηράκλεια προσπάθεια που επιδεικνύει είναι σίγουρα η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Η ελληνική εθνική αντιπροσωπεία τόλµησε
την πιο κρίσιµη και επώδυνη απόφαση τα τελευταία τριάντα επτά
χρόνια. Είναι καιρός να κάνουν και οι εταίροι µας το χρέος τους.
Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και αισιοδοξία για την Ελλάδα από την αρχή υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Ρήγας έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ιστορικά αποδεδειγµένο ότι στον καιρό του κατακλυσµού η πολιτική τάξη που ασκεί την εξουσία υφίσταται τις ολέθριες και δυσµενείς συνέπειές του.
Εµείς στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, που αναλάβαµε το
βάρος της µεγάλης ευθύνης, το έχουµε βιώσει και σε προσωπικό
και σε συλλογικό επίπεδο.
Θα πρέπει, όµως, κάποιοι να µη θεωρούν ότι µέσα από αυτή
την τεράστια κρίση θα διαφύγουν µε µία σύγχρονη Κιβωτό του
Νώε. Κανείς δεν πρόκειται να σωθεί, εάν δεν συµφωνήσουµε,
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όλο το πολιτικό σύστηµα που οµνύει στη Δηµοκρατία, ότι ορισµένες µίνιµουµ συναινέσεις και συγκλίσεις είναι απαραίτητες.
Αντί γι’ αυτό, όµως, δυστυχώς τις τελευταίες ηµέρες, πέρα
από τους οπαδούς, τους τελευταίους παγκόσµια, του αποµονωτισµού και της πολιτικής του Εµβέρ Χότζα, είχαµε και ζηλωτές
γκιλοτίνας, οι οποίοι εµφανίστηκαν µε κηρύγµατα µισαλλοδοξίας
και διχασµού εδώ στη Βουλή.
Ας το αντιπαρέρθουµε κι ας θεωρήσουµε ότι είναι κάποιες µοναδικές εξαιρέσεις που δεν απηχούν την κυρίαρχη άποψη σε
αυτόν εδώ το χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός για πάρα
πολλά χρόνια ήταν στην ουσία η αριθµητική, η λογιστική αποτύπωση ακραίων επιθυµιών. Ήταν, σε τελική ανάλυση, οι δαπάνες,
αυτά που το πελατειακό κράτος ήθελε για να εξυπηρετήσει και
να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που είχε δώσει. Τα έσοδα; Εικονικά, αναξιόπιστα. Τα αποδεκάτιζε η φοροδιαφυγή και οι φοροαπαλλαγές. Η τρύπα του προϋπολογισµού καλυπτόταν από
δανεισµό. Το έλλειµµα µεγάλωνε. Αυτό, όµως, έφερε το σηµερινό χάλι.
Σήµερα, δυνατότητα για περαιτέρω δανεισµό δεν υπάρχει. Η
δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι απαραίτητη.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα είναι προϋπολογισµός ο οποίος ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Και από µόνος του, βεβαίως, είναι µία
αναγκαία, αλλά όχι ικανή, προϋπόθεση για να βγούµε από την
κρίση.
Η Ελλάδα δεν µπορεί να πορεύεται στο µέλλον µε τη µετρολογία και µε την υλοποίηση προϋπολογισµών λιτότητας.
Παράλληλα, οι αναγκαίες προϋποθέσεις, δίπλα από τον προϋπολογισµό, είναι όλα εκείνα τα µέτρα τα οποία απαιτούν κι από
εµάς, στο εσωτερικό, τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και κινήσεις,
αλλά και από τους Ευρωπαίους δανειστές µας και συµµάχους
µας να κάνουν το χρέος τους.
Θα πρέπει σε αυτήν τη φάση -από τη στιγµή που ο ελληνικός
λαός υφίσταται τεράστιες θυσίες, τα µέτρα είναι επώδυνα σε
σύγκριση µε τα µέτρα που πάρθηκαν σε άλλες χώρες- και η Ευρώπη να δηλώσει και να δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη της.
Θα πρέπει να κάνουν και αυτοί το καθήκον τους. Απέναντι σε
αυτές τις θυσίες που υφίσταται ο ελληνικός λαός, πρέπει, χωρίς
καθυστέρηση, πέρα από την εκταµίευση της δόσης, η οποία είναι
αναµενόµενη, να υπάρξουν και όλα εκείνα τα µέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη της χώρας σε ένα εντελώς -νέο, όµως- παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο εµείς οφείλουµε να
σχεδιάσουµε κι εµείς οφείλουµε να βάλουµε σε λειτουργία.
Παράλληλα, λοιπόν, µε τον προϋπολογισµό θα πρέπει να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι το δηµόσιο χρέος πρέπει να καταστεί
βιώσιµο και η οικονοµία να επανακκινήσει για να υπηρετήσει ένα
νέο, βιώσιµο, αναπτυξιακό µοντέλο.
Ο προϋπολογισµός αυτός, ο προϋπολογισµός της ανάγκης,
θα πρέπει, εκτός των άλλων, να χαρακτηρίζεται και από δύο βασικές αρχές: Της δικαιοσύνης και της αποτελεσµατικότητας. Και
όταν λέµε «αρχή της δικαιοσύνης» σηµαίνει ότι θα πρέπει να δείξουµε ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες και
σε κάποιες περιοχές µε χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες.
Ήδη ο συνάδελφος από τα Δωδεκάνησα αναφέρθηκε. Αναφέροµαι στο νησιωτικό χώρο όπου και το Σύνταγµά µας, αλλά και
οι ίδιες οι συνθήκες που επικρατούν, επιβάλλουν µία ιδιαίτερη
µεταχείριση σε δύο τοµείς: Στον τοµέα της προσπελασιµότητας,
στον τοµέα της επικοινωνίας και στον τοµέα της υγείας. Είναι
δύο τοµείς, όπου στο νησιωτικό χώρο δεν µπορούµε να κάνουµε
εκπτώσεις. Υπάρχουν κι άλλα ζητήµατα, βέβαια, αναπτυξιακά,
φορολογικά, τα οποία θα συζητηθούν. Σε αυτούς όµως τους τοµείς, δεν µπορούµε να κάνουµε εκπτώσεις.
Και όταν λέω «αρχή της αποτελεσµατικότητας», κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει
να βγει ο χαµένος του σηµερινού προϋπολογισµού. Θα πρέπει
να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι µε βάση τα όσα προβλέπει ο νόµος,
η αυτοδιοίκηση θα υπολείπεται όσον αφορά τη χρηµατοδότησή
της περίπου 1,7 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα ποσά δεν λείπουν από
µία συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα. Λείπουν από ένα ζωντανό θεσµό, ο οποίος καλείται να παρέχει υπηρεσίες στους πο-
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λίτες κάθε µορφής και φύσης.
Η αυτοδιοίκηση, λοιπόν, η οποία ελάχιστα έχει συµβάλει στη
διόγκωση του δηµοσίου χρέους και η οποία δεν είναι, όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν, εστία διαφθοράς, πρέπει να
ενισχυθεί όχι µε τη λογική της ενίσχυσης των δηµάρχων ή των
αιρετών, αλλά να ενισχυθεί για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο
ρόλο της απέναντι στην κοινωνία.
Μην ξεχνάµε ότι στην αυτοδιοίκηση έχει φορτωθεί ένα µεγάλο
µέρος κοινωνικών παροχών κι ένα µεγάλο µέρος υπηρεσιών.
Νέες αρµοδιότητες της δίνονται µέσα στο 2013. Οφείλει η πολιτεία, µέσα στη λογική της δικαιοσύνης και της αποτελεσµατικότητας, κατά την υλοποίηση του προϋπολογισµού, να δει πώς τα
ποσά αυτά που προβλέπονται από το νόµο, θα δοθούν στην αυτοδιοίκηση για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της.
Με την ελπίδα ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι η βάση πάνω
στην οποία θα χτίσουµε ένα καινούργιο ξεκίνηµα, µία νέα αφετηρία για να µπορέσουµε ως χώρα και ως λαός να ελπίζουµε για
ένα καλύτερο µέλλον, καλώ τους συναδέλφους να τον υπερψηφίσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Μπούρας.
Μετά θα δώσουµε το λόγο στον Υπουργό κ. Μαυραγάνη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2013
αποτυπώνει την ευρύτερη εθνική προσπάθεια που στηρίζουν
τρία κόµµατα στην Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης του Αντώνη Σαµαρά για δηµοσιονοµική προσαρµογή και σταδιακή επανεκκίνηση της πραγµατικής οικονοµίας, έτσι ώστε η χώρα να βγει από
αυτή την πρωτοφανή, µεγάλη οικονοµική κρίση.
Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός είναι ο πιο ρεαλιστικός
προϋπολογισµός των τελευταίων ετών. Είναι ο πιο κρίσιµος. Και
πιστεύω να αποδειχθεί ο πιο χρήσιµος για τη σωτηρία της χώρας.
Δεν προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Προσπαθεί
να αποτυπώσει τις πραγµατικές εξελίξεις και δίνει προτεραιότητα στην έκφραση ισχυρής πολιτικής βούλησης για την παραµονή της χώρας εντός της Ευρωζώνης, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, που είναι το διαβατήριο για την ανάκαµψη
της οικονοµίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων.
Η ψήφισή του θα είναι µία πράξη που θα στείλει ισχυρά µηνύµατα όχι µόνο προς την ελληνική κοινωνία, αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα και τους θεσµικούς µας εταίρους, ιδιαίτερα αυτές
τις ώρες και τις επόµενες ηµέρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις µεγάλες δυσκολίες
που αντιµετωπίζει η χώρα µας, η Αντιπολίτευση και κυρίως η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πέρα από στείρα κριτική και γενικόλογες διαπιστώσεις ότι ο προϋπολογισµός δήθεν είναι ανεδαφικός και ότι οι στόχοι του δεν θα επιτευχθούν, δεν παρουσίασε
ποτέ τις δικές της –συγκεκριµένα όµως- προτάσεις.
Η πολιτική του κ. Τσίπρα είναι πολιτική µηδενικής διεξόδου
από την κρίση, γιατί δεν µας έχει εξηγήσει ποτέ µε ποιο τρόπο
θα αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας, πού θα βρει τα χρήµατα. Αντ’
αυτού, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει «όχι» στις αποκρατικοποιήσεις, «όχι» στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, «όχι»
στην προσέλκυση επενδύσεων, φτάνοντας, µάλιστα, στο σηµείο
να εκφοβίζει τους ξένους επενδυτές µε την τελευταία του συνέντευξη σε γερµανική εφηµερίδα, προσφέροντας τη χειρότερη
υπηρεσία για τη σωτηρία της πατρίδος, ενώ αφήνει τους κάθε
λογής Παναγούληδες να µας απειλούν µε ανήκουστες παροτρύνσεις προς το λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος για την οικονοµική
ανάκαµψη δεν είναι βατός. Είναι δύσκολος και προϋποθέτει αντοχή και πολλή δουλειά. Πρέπει να γίνονται σταθερά βήµατα
προκειµένου να υπάρξει βελτίωση και να βγάλουµε τη χώρα από
αυτήν τη µεγάλη κρίση που βρίσκεται.
Είναι προσωπική δέσµευση του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, ότι µόλις καταφέρουµε να ξεφύγουµε από τα ελλείµµατα,
θα αρχίσουµε να αποκαθιστούµε τις αδικίες που έγιναν και πα-

4514

λαιότερα και τώρα.
Αυτό µάλιστα προβλέπεται ρητά στο µεσοπρόθεσµο 20132016. Όταν θα αρχίσουµε να ξεπερνάµε το στόχο µας θα µπορούµε το µεγαλύτερο µέρος αυτής της υπέρβασης να το
χρησιµοποιούµε για να υποκαταστήσουµε τέτοιες αδικίες που
υπονοµεύουν την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό και βασική επιδίωξη
της Κυβέρνησης είναι η οµαλή συνέχιση των απαραίτητων χρηµατοδοτικών ροών από το µηχανισµό στήριξης και η διαµόρφωση των προϋποθέσεων για την ανάσχεση της ύφεσης και για
την τόνωση της ρευστότητας.
Η αποκατάσταση των χρηµατοδοτικών ροών θα συµβάλει
άµεσα στην αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ελληνικού δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα, την τόνωση της ρευστότητας στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την ενίσχυση των ταµειακών διαθεσίµων.
Η Κυβέρνηση προωθεί µια σειρά από µείζονες µεταρρυθµίσεις
που διευκολύνουν τον πολίτη, µειώνουν το χρόνο αναµονής για
επαγγελµατικές αδειοδοτήσεις και σταδιακά αλλά σταθερά θα
ανοίξουν το δρόµο για ένα σύγχρονο βιώσιµο και αναπτυξιακό
µοντέλο.
Πολλές από τις µεταρρυθµίσεις που προωθούνται µέσω του
παρόντος προϋπολογισµού αποτελούν το ζητούµενο πολλών δεκαετιών και έχουν ήδη εξαγγελθεί επανειληµµένως στο παρελθόν. Ωστόσο, σήµερα υπάρχει µια κυβέρνηση που είναι αποφασισµένη να σπάσει το φαύλο κύκλο του λαϊκισµού και να επιτελέσει το έργο της πέρα και πάνω από οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Μια κυβέρνηση που έχει σαν εθνικό σκοπό το άλµα προς
τα µπροστά, τη διασφάλιση του µέλλοντος των πολιτών της.
Η οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται από τα µέσα του 2012
στοχεύει στη δραστική καταπολέµηση της σπατάλης, στον εξορθολογισµό της δηµόσιας δαπάνης, στη συρρίκνωση των διαρθρωτικών ελλειµµάτων, καθώς και την τόνωση της οικονοµίας ως
προς την ανάπτυξη, την ανεργία, τη ρευστότητα και την µείωση
του ελλείµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι εύκολες λύσεις
δεν υπάρχουν και ότι η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση πολλών παραγόντων: των θυσιών, πρώτα και πάνω απ’ όλα, του ελληνικού λαού που γίνεται µε το παραπάνω, της Κυβέρνησης που
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την υλοποίηση των υποχρεώσεών της
και των ευρωπαίων εταίρων µας, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίξουν αποφασιστικά µια χώρα της Ευρωζώνης, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, δίνοντας λύση τόσο στο θέµα της χρηµατοδότησης όσο και στο συνολικό πρόβληµα βιωσιµότητας του χρέους.
Ο προϋπολογισµός του 2013 περιλαµβάνει δύσκολες αποφάσεις. Αποτυπώνει όµως ταυτόχρονα µια µεγάλη εθνική προσπάθεια για βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Η Κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης του Αντώνη Σαµαρά, θα αγωνιστεί προκειµένου να υιοθετηθούν οι πολιτικές αυτές που είναι αποτελεσµατικές και θα
µας οδηγήσουν στην έξοδό µας από την κρίση µε ανάκαµψη,
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή για την πολυαναµενόµενη επανεκκίνηση της οικονοµίας και της κοινωνίας. Γι’ αυτό σας καλώ
όλους να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό του 2013.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μαυραγάνης για δέκα λεπτά και
µετά ο κ. Κουίκ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριµένα σηµεία του προϋπολογισµού του 2013,
ο οποίος έχει αναλυθεί σε µεγάλο βαθµό από τους προηγούµενους οµιλητές τόσο της Συµπολιτεύσεως όσο και της Αντιπολιτεύσεως. Θα ήθελα όµως να σταθώ ιδίως στα φορολογικά έσοδα
που είναι και ένας τοµέας της αρµοδιότητάς µου.
Όσον αφορά στα φορολογικά έσοδα παρατηρείται µια µείωση.
Και η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής της αρχής
της συντηρητικότητας στην κατάρτιση του προϋπολογισµού, βασική αρχή στα λογιστικά δεδοµένα. Υπάρχει όµως και ένα πολύ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σηµαντικό στοιχείο που έχει ληφθεί υπ’ όψιν: Η ύφεση. Με βάση
αυτή την ύφεση έχουµε προβλέψει µειωµένα φορολογικά έσοδα
σε ποσοστό: 4,6% περίπου από άµεσους φόρους και ένα λίγο
µεγαλύτερο ποσοστό από έµµεσους φόρους.
Θα ήθελα, όµως, να πω και κάτι άλλο. Αναφέρθηκε ότι τα
έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων φέτος, το
2012 θα αυξηθούν κατά 20% σε σχέση µε πέρυσι. Αυτό είναι αληθές, πλην όµως εξηγείται διότι πέρυσι µειώθηκε το αφορολόγητο, έγιναν κάποιες παρεµβάσεις στις εκπτώσεις.
Ειπώθηκε όµως ότι και ο φόρος νοµικών προσώπων είναι µειωµένος πολύ περισσότερο, κατά 40%. Και αυτό εξηγείται. Όταν
έχεις µια µεγάλη ζηµιογόνο χρήση δεν έχεις µόνο το αποτέλεσµα
στο φόρο εισοδήµατος, αλλά υφίστασαι εκείνη τη χρονιά και το
αποτέλεσµα στην προκαταβολή για την επόµενη. Άρα εξηγείται
και αυτό.
Αυτό που δεν ειπώθηκε όµως είναι γιατί την επόµενη χρονιά
έχουµε µείωση στα φυσικά πρόσωπα. Δεν ειπώθηκε. Δεν είπε κανένας γιατί την επόµενη χρονιά τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν λιγότερο φόρο εισοδήµατος. Αυτό απεκρύβη. Και είπαµε ότι αυτό
οφείλεται όχι µόνο στην ύφεση που έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας,
αλλά οφείλεται και σε στοχευµένες παρεµβάσεις που θα γίνουν
στο νέο φορολογικό, σε σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος και
θα αφορούν τους οικονοµικά ασθενέστερους, συνταξιούχους
και µισθωτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για πότε µιλάτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Φορολογικό νοµοσχέδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ακούστηκαν επίσης, και κάποια σχόλια για την µεταρρύθµιση.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι η δεύτερη σηµαντική ιδιότητα
του προϋπολογισµού του 2013 είναι ότι είναι ένας προϋπολογισµός µέσα στον οποίο θα έχει εκτελεστεί µια φορολογική µεταρρύθµιση.
Επειδή ακούστηκαν και για τη µεταρρύθµιση πολλά πράγµατα,
θα ήθελα να τονίσω ότι η µεταρρύθµιση έχει πάντα θετικό πρόσηµο. Όπως και να τη δει κάποιος είναι µια µεταβολή της οργάνωσης ή της κατάστασης ή ενός συστήµατος για την επίτευξη
ενός καλύτερου αποτελέσµατος. Και αυτό είναι το οποίο κάνουµε.
Ξεκινήσαµε µε τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών. Είναι ένα µεγάλο βήµα. Μέσα απ’ αυτήν την αλλαγή καταφέραµε να καταργήσουµε θεωρήσεις, απορρίψεις βιβλίων που
ήταν στοιχείο αυθαιρεσίας, προσθέτων βιβλίων, επιµήκυνση χρόνου ενηµέρωσης των βιβλίων, µη έκδοση πολλών δελτίων, κατάργηση βιβλίων, απλοποίηση του βιβλίου αποθήκης. Σηµαντικό
βήµα. Από τριάντα δύο περίπου άρθρα στα δώδεκα. Δεν είναι το
τελευταίο. Το είπαµε.
Με βάση µελέτη επιτροπής θα προχωρήσουµε σε αλλαγές στα
εµπορικά βιβλία, στο λογιστικό δίκαιο για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα που είναι η πλήρης κατάργηση οποιασδήποτε διαδικασίας που είναι αντίθετη στην απλή διενέργεια
συναλλαγών. Και αυτό το βάλαµε και σε ηµεροµηνία: 1-1-2014
θα έχει τελειώσει και η τελευταία φάση.
Αλλάζουµε τη φορολογία εισοδήµατος. Την κάνουµε απλούστερη, βάζουµε κανόνες απλούστερους και µπορούµε πλέον να
προχωρήσουµε σε ένα καθεστώς όχι δυσλειτουργικό, τόσο για
το φορολογούµενο φυσικό πρόσωπο όσο και για τις επιχειρήσεις.
Προχωράµε στην αλλαγή του ποινολογίου για τον εξορθολογισµό των ποινών. Αλλάζουµε τη φορολογία στα ακίνητα ενσωµατώνοντας διάφορους φόρους ακινήτων, διευρύνοντας τη
φορολογική βάση µε αποτέλεσµα να µην επιβαρύνονται οι οικονοµικά ασθενέστεροι µε µεγάλα ποσά.
Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σηµαντικό είναι ότι για
πρώτη φορά έχουµε ψηφίσει πλέον το θεσµό του ανεξάρτητου
γενικού γραµµατέα για τα φορολογικά έσοδα, ο οποίος θα αναλάβει τη φορολογική διοίκηση, για να σταµατήσουν οι παρεµβάσεις ή η οποιαδήποτε υποψία για παρεµβάσεις στο φορολογικό
µας σύστηµα και το φορολογικό µηχανισµό.
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Και αυτός θα διοριστεί και θα αναλάβει πολύ σύντοµα τις αρµοδιότητές του.
Επίσης, προχωράµε σε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση µε
γνώµονα την αξιοκρατία. Για εµένα και την Κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο στην αξιολόγηση του φορολογικού µηχανισµού του ανθρώπινου δυναµικού, παρά µόνο η αξιοκρατία.
Δεν µπορούµε σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις να αφήσουµε
έξω τους άξιους. Μόνο µε αυτούς θα χτίσουµε υγιές φορολογικό
σύστηµα.
Γι’ αυτό περάσαµε και ρύθµιση για την αξιολόγηση ανά τρίµηνο, όπως προέβλεπε αρχικά ο νόµος και θα βγει και υπουργική
απόφαση για τη διαδικασία. Πλέον, οι στόχοι ανά τρίµηνο θα
µπορούν να αποτελούν τη βάση, για να κρίνονται όλοι. Αλίµονο,
αν δεν κρίνονται όλοι, από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο! Έτσι
µπορεί να λειτουργήσει χωρίς ερωτηµατικά µία διαφανής Δηµόσια Διοίκηση.
Το τρίτο στοιχείο που έχει σηµασία για τον προϋπολογισµό
του 2013 σε σχέση µε τα έσοδα είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχει συστηµατοποιηθεί ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής. Και εδώ µιλάµε µε στοιχεία. Για πρώτη φορά –το
ξέρετε, το έχω πει µε την ευκαιρία απαντήσεων σε επίκαιρες
ερωτήσεις- αξιοποιήσαµε στοιχεία συναλλαγών φορολογουµένων, κάναµε την ανάλυση και προχωρούµε πλέον σε ουσιαστικές
ενέργειες, για να πληρωθούν φόροι.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Με τις δυνατότητες που µας παρέχει
η τεχνολογία και µε υπουργικές αποφάσεις που εξεδόθησαν το
καλοκαίρι κάνουµε πλέον διασταυρώσεις σε δαπάνες, σε έσοδα,
σε ταµειακές ροές, όπως ακούστηκε από κάποιο Βουλευτή νωρίτερα, έτσι ώστε να έχουµε το προφίλ των φορολογουµένων. Η
φοροδιαφυγή να ξέρετε ότι συλλαµβάνεται, κυρίως, µέσα από
το προφίλ του φορολογουµένου, τι έκανε και πώς χειρίστηκε κάποια χρήµατα, τα οποία µπορεί να φαίνονται ή να µην φαίνονται.
Άρα και εδώ τα αποτελέσµατα είναι µπροστά µας.
Επίσης, υπογράφηκαν αποφάσεις για τις εισροές-εκροές, για
το GPS, για να προχωρήσουµε και εκεί γρήγορα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο κανόνων και να τους εφαρµόσουµε πολύ σύντοµα
για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου στα καύσιµα, όπως
έχουν κάνει και άλλοι. Δεν κάνουµε τίποτε διαφορετικό. Πρέπει
να προχωρήσουµε και είναι η πρώτη φορά που βγήκαν οι αποφάσεις. Το προέβλεπε ο νόµος, αλλά δεν είχαν βγει µέχρι σήµερα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό
ο προϋπολογισµός του 2013 να προχωρήσει, να εκτελεστεί.
Όµως, το κρίσιµο στοίχηµα του 2013 είναι οι παρεµβάσεις που
θα γίνουν, για να επανεκκινηθεί η οικονοµία, όπως στοχευµένες
παρεµβάσεις σε έργα που έχουν σταµατήσει, σε προγράµµατα
µε τη βοήθεια του ΕΣΠΑ, σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ενίσχυση
του παραγωγικού µοντέλου της χώρας, σε τοµείς όπου η χώρα
µας είχε παράδοση, αλλά δυστυχώς δεν έχει δοθεί η δέουσα
προσοχή µέχρι σήµερα.
Η Ελλάδα µπορεί να πετύχει, εάν στοχευµένα επιλεγούν δραστηριότητες της οικονοµίας, όπως η αγροτοκτηνοτροφία, ο τουρισµός, η ναυτιλία, η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού και
νοσηλευτικού χαρακτήρα, η εκµετάλλευση του υπεδάφους, η εκµετάλλευση καινοτοµιών. Εφόσον σε αυτές υπάρξει υποστήριξη
της πολιτείας, θα στραφεί η δραστηριότητα του οικονοµικού δυναµικού της χώρας εκεί. Χρειάζεται, όµως, συντονισµένη προσπάθεια και µία µεγάλη αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση. Πρέπει
να µη χαθεί η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα για ένα νέο ξεκίνηµα, για να πείσουµε όλους ότι µπορούµε µέσα από τις θυσίες
όλων µας η Ελλάδα να βρεθεί στη θέση που της αξίζει από την
ιστορία της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς Κουΐκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µείνω στον τοµέα
µου, στον τοµέα ευθύνης του Υπουργείου Εξωτερικών, διότι συζητούµε προϋπολογισµό και καλό θα είναι έναν προς έναν τους
κωδικούς να τους αναλύουµε, τουλάχιστον εµείς οι οποίοι βρισκόµαστε στο χώρο της Αντιπολίτευσης.
Ξεκινώ µε την απορία: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Υπουργοί Άµυνας και Εξωτερικών σε αυτήν τη χώρα, που τόσο πολύ
ταλαιπωρείται µε ανοιχτά εθνικά θέµατα, που να αποδέχονται το
µακρύ χέρι του µνηµονίου να µπαίνει µέσα στους προϋπολογισµούς τους;
Μένω, επίσης, πάντα µε την απορία, γιατί µέχρι σήµερα δεν
έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα είτε από τη στρατιωτική δικαιοσύνη είτε από την τακτική δικαιοσύνη για το περίφηµο θέµα
των κωδικών που κατείχαν οι τροϊκανοί, για τους οποίους ουδείς
ασχολήθηκε. Απορώ, επίσης, γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
αυτό το θέµα των κωδικών δεν θέλησε να το διερευνήσει παραπάνω. Βεβαίως, είπε ότι δεν ήρθαν ποτέ οι τροϊκανοί στο Υπουργείο. Ναι, αλλά πήγαιναν στη γιάφκα του Υπουργείου Οικονοµικών και τα συζητούσαν µε εκπροσώπους του Πενταγώνου.
Από εκεί και πέρα, πώς είναι δυνατόν ο κ. Αβραµόπουλος ως
Υπουργός Εξωτερικών να δεχθεί αυτόν τον επώδυνο για την υπεράσπιση ή για την προώθηση –αν και εδώ είναι ανέφικτο πια να
µιλάµε για προώθηση- των τόσο µεγάλων ανοικτών θεµάτων προϋπολογισµό που του επέβαλε ο κ. Στουρνάρας, που τον πετσόκοψε σε σηµείο που θα εξηγήσουµε σε λίγο πόσο χαµηλά
κατέβηκε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Στουρνάρα, δεν ξέρω αν
αυτό σας κάνει να αισθάνεστε ικανοποίηση, αλλά άρχισαν να καταργούνται διπλωµατικές υπηρεσίες. Ξεκινάµε µάνι-µάνι µε έξι
πρεσβείες και τρία προξενεία, ανάµεσά τους για παράδειγµα το
Προξενείο του Περθ, αφήνοντας το έδαφος ανοικτό να κάνει ό,τι
θέλει εκεί ο σκοπιανός παράγοντας. ο οποίος έχει ισχυρά ερείσµατα στη συγκεκριµένη περιοχή. Μάλιστα, µου λένε οι πηγές
µου από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι πιέζετε να κλείσουν όσο
γίνεται γρηγορότερα και άλλες διπλωµατικές υπηρεσίες. Να ξέρετε, όµως, ότι κάθε πρεσβεία που κλείνει δίνει την ευκαιρία στην
Τουρκία να απλώνεται σαν το µελάνι στο στυπόχαρτο. Ούτε και
αυτό µας αφορά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µνηµόνια και η τρόικα, Παπανδρέου, Σαµαράς, Παπαδήµος, Βενιζέλος, Παπακωνσταντίνου, µας έχουν αφήσει µε πεντακόσιους σαράντα τρεις –προσέξτε τον αριθµό!- διπλωµατικούς υπαλλήλους, όσοι είναι δηλαδή
οι εργαζόµενοι, υπάλληλοι και συνεργάτες, ενός πανελλαδικού
τηλεοπτικού καναλιού. Όσοι δουλεύουν για ένα τηλεοπτικό κανάλι, τόσοι αριθµητικά δουλεύουν σε όλο τον κόσµο και στις εδώ
κεντρικές υπηρεσίες.
Ξέρετε, όµως, κάτι; Το ΥΠΕΞ δεν είναι κανάλι. Με αυτά, όµως,
που κάνει είναι σαν να παίζει µόνο τουρκικά σήριαλ και να ανοίγει
τις πόρτες του, κύριε Στουρνάρα, σε κάθε Σουλεϊµάν το µεγαλοπρεπή!
Μέσα σε αυτήν τη διπλωµατική ανέχεια έρχοµαι και ζητώ ως
Βουλευτής, που υπηρετώ κοινοβουλευτικά και νησιά, όπως είναι
η Σάµος, η Λήµνος, η Λέσβος και η Χίος, σε κάθε ευαίσθητη περιφέρεια να πάει και ένας διπλωµατικός υπάλληλος, όπως πάει
στην Ξάνθη. Μου απαντούν ότι δεν έχουν.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, γίνονται τα διάφορα πάρτι. Τούρκοι καθηγητές πηγαίνουν την ηµέρα της επετείου της Λέσβου και
µετέχουν σε ηµερίδα, διότι κανείς δεν ρώτησε το ΥΠΕΞ. Χάρτες
τουρκόγλωσσοι, µε όποιον τρόπο έγιναν, κυκλοφορούν στη Σάµο
και όχι µόνο.
Κύριε Ψυχάρη, τον συµβουλεύετε αργότερα τον κ. Στουρνάρα
για θέµατα τα οποία προφανώς µόλις τώρα έθιξα. Αφήστε το για
αργότερα.
Αυτήν τη στιγµή γίνεται copy paste ό,τι συµβαίνει στη Θράκη
στα Δωδεκάνησα και ό,τι συµβαίνει στην Κοµοτηνή γίνεται στη
Ρόδο. Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής και αυτό εδώ το έγγραφο, που αφορά το Συµβούλιο των αρχηγών της Ευρώπης, το
οποίο µας κάνει notam, επειδή δεν εφαρµόζουµε εκείνη την απόφαση για την αναγνώριση της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος
Κουίκ καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν
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έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, θέλω να ελπίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εµµείνει στην απόφασή του να µη δηµιουργηθούν δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη.
Επίσης, κύριε Μαυραγάνη, για το θέµα του ΣΔΟΕ που πήγε
και βεβαίωσε φορολογική παράβαση στην τουρκική νεολαία Κοµοτηνής, τι να σας πω;
Από εκεί και κάτω έχω ερωτήµατα και ανησυχίες που εγείρονται από την αποστροφή περί µέριµνας κατά την ελληνική Προεδρία του 2014, που είπε ο κ. Αβραµόπουλος, για την περιοχή
των Βαλκανίων και την ευρωπαϊκή προοπτική τους. Εννοεί, δηλαδή ο κύριος Υπουργός, ότι θα έχουν λυθεί χωρίς φοβικά σύνδροµα µέχρι τότε όλες οι εκκρεµότητες µας; Τσάµηδες µε
περιουσίες, κοιµητήρια Β’ πολέµου, αλυτρωτισµός γειτόνων,
ονοµασία, χάρτες, µειονοτικά ή όχι; Ερωτήµατα θέτω.
Επίσης, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, µίλησε για ενεργειακή πολιτική, µίλησε για ΤΑP. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όµως, δεν άκουσα τίποτα για την ενεργειακή πολιτική την οποία
εφάρµοσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µε τη Ρωσία. Το κεφάλαιο αυτό της Ρωσίας και της ενεργειακής πολιτικής είναι σβησµένο απ’ όλους τους Υπουργούς της κυβέρνησης Σαµαρά.
Προϋπολογισµός ΥΠΕΞ. Γνωρίζετε ότι είναι το 0,17% του γενικότερου προϋπολογισµού; Είναι 300 εκατοµµύρια και κάτι ψιλά.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής τον προϋπολογισµό
της ΕΡΤ. Όσα έσοδα - έξοδα προϋπολογίζει η ΕΡΤ, τόσα έχουν
προϋπολογιστεί για το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο
Εξωτερικών αντιµετωπίζεται σαν τηλεοπτική βιοµηχανία. Θα καταθέσω και το αµοιβολόγιο των διπλωµατικών, οι οποίοι έχουν
γίνει οι «φτωχοί συγγενείς». Γιατί ένας πρέσβης θα έχει 15%
µείον στο µισθό του, κόψιµο 700 ευρώ, όπως ένας σύµβουλος
θα έχει µείον 500 ευρώ, εάν υπολογίσουµε και τα κοψίµατα που
γίνονται επάνω στο θέµα της αποζηµίωσης τους του εξωτερικού.
Πρέπει να σας πω επίσης κάτι πολύ σηµαντικό, ότι η σχέση του
πρωτοδιοριζόµενου µε του καταληκτικού βαθµού, δηλαδή µε τον
πρέσβη, είναι 1/1,79. Αν ο πρωτοδιοριζόµενος παίρνει 1.000
ευρώ, ο πρέσβης θα πάρει 1.800. Είναι οι «φτωχοί συγγενείς».
Έτσι θέλετε να τους βλέπετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τους πρεσβευτές µας; Εκτός και αν εννοείτε ότι θα πρέπει µόνο τα παιδιά
των πλουσίων να µπορούν να υπηρετούν το Διπλωµατικό Σώµα,
αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό µπορεί να είναι ο στόχος σας.
Από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν η Τουρκία είχε τη µεγάλη οικονοµική κρίση,
δεν συρρίκνωσε τις διπλωµατικές υπηρεσίες αλλά τις άπλωσε
ακόµα περισσότερο µε πολλά πολιτικά και οικονοµικά οφέλη στη
συνέχεια.
Από εκεί και πέρα τι µάρκετινγκ είναι αυτό που είπε ο κ. Αβραµόπουλος, ότι από τις βίζες θα πάρει ένα ποσό, το οποίο θα το
δώσει σε καµπάνια προβολής της Ελλάδας, όταν έχουν αφεθεί
φέσια από τα προγράµµατα περί µύθου και όχι µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και κάτι τελευταίο για
να κλείσω.
Θα καταθέσω παρακαλώ πολύ στα Πρακτικά της Βουλής και
την επιστολή η οποία ήρθε προς όλους τους Βουλευτές από την
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. Γύρω στο ενάµισι εκατοµµύριο
αθλητές στην Ελλάδα µένουν ξεκρέµαστοι, διότι η Κυβέρνηση
χάρη στα µνηµονιακά σας σχέδια τους λέει ότι θα πρέπει να ψάχνουν χορηγούς.
Κατόπιν τούτου προτείνω -για να κλείσουµε αυτήν την οµιλίαότι καλό θα είναι όταν θα µπαίνει η σηµαία της Ελλάδας στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, να βάλετε στο κοντάρι της σηµαίας πάνω
το σήµα γνωστής κινητής τηλεφωνίας και σηµαιοφόρος να είναι
ο Πίου, γιατί εκεί το καταντήσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τέρενς – Σπένσερ – Νικόλαος
Κουΐκ, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό για να µας εξηγήσετε ποιο είναι το
προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ο κ. Κουίκ µου έκανε παρατήρηση για
τη συµπεριφορά µου στη Βουλή, επειδή µιλούσα µε τον κύριο
Υπουργό. Δεν έκανε παρόµοια παρατήρηση όταν ο κ. Καµµένος,
ο Πρόεδρος του κόµµατός του, µιλούσε µε τον κ. Μαριά.
Να µάθει πρώτα απ’ όλα να σέβεται ο ίδιος τον Κανονισµό, να
σέβεται το χρόνο που µίλησε και µετά να κάνει παρατηρήσεις σε
Βουλευτές άλλου κόµµατος. Εν πάση περιπτώσει στον κ. Καµµένο οι παρατηρήσεις του και όχι σε εµένα.
Επίσης, τα στοιχεία που έδωσε για το πόσοι εργάζονται στο
Υπουργείο Εξωτερικών είναι λανθασµένα. Πολύ ευχαρίστως να
σας εξηγήσω για ποιο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και το εξηγήσατε και το αναπτύξατε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων πενήντα µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή προκοπή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κουτσούκος Ιωάννης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε σήµερα για τον προϋπολογισµό, αλλά αυτός ο προϋπολογισµός δεν έχει τα χαρακτηριστικά που το Σύνταγµα και η
κοινοβουλευτική διαδικασία αποδίδει στον προϋπολογισµό.
Σε άλλες συνθήκες, σε συνθήκες οµαλές δηλαδή, ο προϋπολογισµός περιείχε τα γενικά µεγέθη, περιέγραφε τις πολιτικές
και ερχόταν στη συνέχεια ο νοµοθέτης να πάρει τα µέτρα της
πολιτικής και να την ενεργοποιήσει. Τώρα ο προϋπολογισµός
αποτελεί ένα λογιστικό κατάστιχο, όπου απεικονίζει προειληµµένες αποφάσεις και νοµοθετηµένα επαχθή µέτρα. Εποµένως πρέπει να τον κρίνει κανένας σε συνέχεια της κρίσης των προηγούµενων αποφάσεων, των µνηµονίων και των επιπτώσεων τους.
Σήµερα που µιλάµε, υπάρχει γενική παραδοχή -πολλοί αρθρογραφούν πάνω σ’ αυτό- ότι στις αρχές του 2010 η κρίση αντιµετωπίστηκε λάθος. Τότε µας διαβεβαίωναν ότι αρκεί µια δηµοσιονοµική προσαρµογή, δηλαδή να κόψουµε ορισµένες δαπάνες, να
βάλουµε ορισµένους φόρους και θα έρθουµε ίσα βάρκα -ίσα
νερά. Δεν εκτιµήθηκαν τότε οι επιπτώσεις της ύφεσης, µε αποτέλεσµα να ξεκινήσει το γαϊτανάκι των συνεχών και αλλεπάλληλων µέτρων µε γνωστές τις επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των
Ελλήνων και στην ελληνική οικονοµία.
Στη συνέχεια ήρθαν µε πολύ καθυστέρηση -είναι αλήθεια- οι
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκρότηση των µηχανισµών στήριξης και ξεκίνησε µια δύσκολη και πρωτόγνωρη
προσπάθεια για την περικοπή του ελληνικού χρέους, το λεγόµενο PSI, το οποίο βεβαίως ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, ενώ η
χώρα ανέλαβε δεσµεύσεις διαρθρωτικών αλλαγών από τη µία
µεριά, που έπρεπε να τις έχουµε κάνει µόνοι µας πριν πολλά χρόνια, αλλά και µέτρων 11,5 δισεκατοµµυρίων για να έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα το 2015.
Τότε, εκείνη την περίοδο, η αδηµονία του κ. Σαµαρά να γίνει
Πρωθυπουργός υπονόµευσε τη διαπραγµάτευση και οδήγησε
στη συνέχεια σε διπλές εκλογές, το µήνυµα των οποίων ήταν
πάρα πολύ καθαρό και σαφές: Ευρωπαϊκή πορεία και στρατηγική
για τη χώρα, συνεργασία των κοµµάτων, όχι άλλα βάρη στους
αδύναµους.
Με όρους, όπως: επαναδιαπραγµάτευση, απαγκίστρωση, απεγκλωβισµός και µε ανάλογες προτάσεις τα κόµµατα της πλειοψηφίας δηµιούργησαν ένα νέο πολιτικό πλαίσιο που οδήγησε στην
προγραµµατική συµφωνία της Συγκυβέρνησης. Σήµερα το πλαί-
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σιο αυτό έχει ακυρωθεί στην πράξη τόσο από την τακτική της
διαπραγµάτευσης όσο και από το περιεχόµενο των µέτρων, το
µεγαλύτερο µέρος των οποίων, 7 περίπου δισεκατοµµύρια, περιέχονται εµπροσθοβαρώς στον προϋπολογισµό.
Για τα µέτρα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, τοποθετήθηκα αναλυτικά στην επιτροπή της Βουλής -γιατί εδώ στην Ολοµέλεια δεν
µπορούσαµε να µιλήσουµε- και ψήφισα ανάλογα. Ανάλογα, βέβαια, θα ψηφίσω και στον προϋπολογισµό.
Οφείλω, όµως, πέρα από τα αναπάντητα ακόµα ερωτήµατα
µετά την ψήφιση των µέτρων για το πότε και µε ποιες προϋποθέσεις θα πάρουµε τη δόση ή ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τη
βιωσιµότητα του χρέους, να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις που
αφορούν ουσιαστικά προβλήµατα που συνδέονται µε την επιτυχία ή αποτυχία του προγράµµατος.
Τα ερωτήµατα που απευθύνω και οι προτροπές έχουν να κάνουν, κύριε Υπουργέ, µε το να πετύχει το πρόγραµµα, γιατί κανένας απ’ εµάς δεν θέλει να αποτύχει γιατί θα το πληρώσει ο
ελληνικός λαός. Εγώ δεν θέλω να δικαιωθώ, θέλω να διαψευστώ
που καταψήφισα τα µέτρα.
Λέω λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να πετύχουν τα µέτρα.
Πρώτα απ’ όλα είναι το κοινωνικό κλίµα. Είναι δυνατόν σε ένα
κλίµα όξυνσης, κοινωνικής αντιπαράθεσης και αποδοκιµασίας
από το λαό των µέτρων να επιτύχουµε την απαραίτητη συναίνεση, συνεργασία και ένταξη όλων των δηµιουργικών δυνάµεων
της χώρας σ’ αυτήν την πορεία; Και δεν αναφέροµαι στις συντεχνίες των προνοµιούχων, αναφέροµαι στη µεγάλη πλειοψηφία,
στις πιο υπεύθυνες και δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, όπου
το πολιτικό σύστηµα στάθηκε αδύναµο να τις εντάξει σε µία λογική ευθύνης και συνεισφοράς, µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Δεύτερον, είναι η ρευστότητα στην οικονοµία και ο ρόλος των
τραπεζών µετά από την ανακεφαλαίωση, διότι υπάρχει πιστωτική
ασφυξία και στους µικροµεσαίους και στους αγρότες.
Τρίτον, είναι τα µεγάλα έργα, όπου το ΕΣΠΑ έχει εγκλωβιστεί
στη γραφειοκρατία, οι δε αυτοκινητόδροµοι στις λεόντειες συµβάσεις που υπέγραψε τότε ο κ. Σουφλιάς. Και φοβάµαι ότι µε
αυτά που είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης, θα έχουµε περικοπή του
φυσικού αντικειµένου πολλών έργων και φοβάµαι ότι θα µείνει
και η Ηλεία έξω, το λέω µιας και είναι η εκλογική µου περιφέρεια.
Όσον αφορά στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή, στα
προχθεσινά νοµοθετήµατα γίνονται χατίρια σε µεγάλους. Μας
είπε ο κύριος Υφυπουργός νωρίτερα για τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων. Δεν καταλαβαίνω γιατί αφαιρέθηκε το βιβλίο αποθήκης, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υλοποιείται η µνηµονιακή υποχρέωση για την κάρτα εργασίας. Διότι το απαίτησαν ορισµένες
µεγάλες επιχειρήσεις;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κι ένα τελευταίο που
αφορά τους σεισµόπληκτους της Αχαΐας και της Ηλείας, όπου
εντόπισαν όλοι και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση ότι δεν υπάρχει
σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα είπα όλα αυτά, διότι κάποια στιγµή θα ξεκινήσει η ανάπτυξη. Έχει σηµασία από ποιο επίπεδο θα ξεκινήσει. Αν θα ξεκινήσει από µηδενικό επίπεδο κι έχει καταστραφεί η ελληνική
κοινωνία, τότε δεν θα έχει καµµία σηµασία.
Τελειώνω µε ένα προσωπικό θέµα, κύριε Πρόεδρε.
Επιχείρησαν ορισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θέσουν θέµα ηθικής τάξης, επειδή δεν ψήφισα τα µέτρα. Εξήγησα
ότι ψήφισα µε βάση τις προεκλογικές δεσµεύσεις του κόµµατός
µου και µε βάση όσα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ως προϋποθέσεις για το περιεχόµενο των µέτρων. Αν υπάρχει, εποµένως, ζήτηµα ηθικής τάξης, αυτό αφορά τη φερεγγυότητα του
πολιτικού λόγου των κοµµάτων, του «άλλα λέµε κι άλλα κάνουµε», αφορά τους χυδαιολόγους της θεωρίας της φούσκας
της Μεταπολίτευσης που προσβάλλουν χιλιάδες µέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αφορά όλους αυτούς που διακινούν συκοφαντικά non paper ότι είχαµε υπογράψει για να ενταχθούµε στα
ψηφοδέλτια, ενώ η αλήθεια είναι ότι ανταποκριθήκαµε σε ένα κάλεσµα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και δώσαµε µία δύσκολη µάχη
την ώρα που βαρύγδουπα ονόµατα φυγοµαχούσαν.
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Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας δηλώσω ότι θα ψηφίζω µε βάση τις
προεκλογικές δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ, τη συµφωνία των τριών
κοµµάτων και, όπως δήλωσα, θα αγωνιστώ να ξαναβρεί το
ΠΑΣΟΚ την ψυχή του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, πήρα µία επιστολή από το συνάδελφο κ.
Γλέζο, την οποία θα αναγνώσω:
«Κύριε Πρόεδρε, στις 19 Δεκεµβρίου του 1985 στη συνεδρίαση της ΝΖ’ Βουλής η οποία συζητούσε και πάλι τον προϋπολογισµό του 1986 είχα θέσει το θέµα της ισηγορίας. Δεν φανταζόµουν ότι ύστερα από είκοσι επτά χρόνια θα αντιµετώπιζα παρόµοιο θέµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, γι’ αυτό θέλω τον πλήρη
πίνακα των όσων µίλησαν ως τώρα και πόσο χρόνο εξήντλησε ο
κάθε οµιλητής».
Όσον αφορά το τελευταίο, κύριε Γλέζο, ήδη συνεννοήθηκα µε
τους συνεργάτες του Προεδρείου να σας βοηθήσουν ώστε να
το δείτε ακριβώς.
Θέλω όµως να πω το εξής: Όταν λέµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περιοριζόµαστε στο χρόνο που προβλέπεται από τον
Κανονισµό και αγωνίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος να τηρηθεί
αυτός ο χρόνος, αυτό ακριβώς θέλουµε να αποφύγουµε, να µην
κατηγορηθεί το Προεδρείο και γενικά η λειτουργία της Βουλής
ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στους Βουλευτές να µιλήσουν. Όµως
οι ίδιοι οι Βουλευτές όταν ανεβαίνουν, κύριε Γλέζο, πάνω στο
Βήµα, ξεχνούν αυτό για το οποίο µέχρι πριν ένα λεπτό ή πέντε
λεπτά κατηγορούσαν τους συναδέλφους, οι υπερέβαιναν το
χρόνο.
Θα ήθελα να σας πω το εξής: Σε ένδειξη σεβασµού στο πρόσωπό σας, θα µπορούσε η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα να σας
δώσει τη θέση κάποιου άλλου νεότερου συναδέλφου, ο οποίος
έχει εγγραφεί πιο µπροστά από εσάς και να µιλήσετε όποτε θα
το είχατε ζητήσει.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όχι, δεν θα ήθελα να πάρω τη θέση
άλλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον προϋπολογισµό του 2013 µέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Στην
κρίσιµη περίοδο που διανύουµε, είναι απαραίτητο, µαζί µε τα όσα
διεκδικούµε από τους Ευρωπαίους εταίρους µας, να πετύχουµε
τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα παρεµβάσεων στο εσωτερικό της χώρας, στο κράτος και την οικονοµία.
Ο προϋπολογισµός αποτυπώνει τη δηµοσιονοµική κρίση και
στοχεύει στη σταθεροποίηση. Αντιστοιχεί στους περιορισµούς
της δανειακής σύµβασης µε µεγάλη µείωση των δαπανών. Εκφράζει µία συγκεκριµένη επιλογή για τη σταθεροποίηση, που
στηρίζεται στον περιορισµό της εσωτερικής ζήτησης και κατανάλωσης υπό καθεστώς αναµφισβήτητα λιτότητας που έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη για την αντιµετώπιση της κρίσης,
περιορίζοντας βέβαια το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος.
Έχει, λοιπόν, εγγενή προβλήµατα, για τα οποία πρέπει να επιδιωχθεί να υπάρξουν τουλάχιστον βελτιώσεις, παρά το γνωστό
σε όλους περιοριστικό πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής.
Εµείς έχουµε πει πως αναγνωρίζουµε ότι η δανειακή σύµβαση
αποτελεί δεσµευτικό πλαίσιο για τη χώρα, το οποίο παλεύουµε
να το αλλάξουµε σταδιακά. Έχουµε πει ξεκάθαρα τη θέση µας,
ότι η σταθεροποίηση µπορεί να επέλθει µόνο µε ισχυρές αναπτυξιακές παρεµβάσεις στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συντονισµού
που θα βλέπει προς την οικονοµική ενοποίηση και τη συνανάπτυξη µαζί µε την ταχεία προώθηση διαδικασιών πολιτικής ενοποίησης.
Με δεδοµένους τους περιορισµούς, η Δηµοκρατική Αριστερά
θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 και
θα εργαστεί για τη βέλτιστη υλοποίηση του µέσα και από συµπληρώσεις, που έχω την εκτίµηση ότι θα γίνουν στη συνέχεια.

4518

Μπορεί, όµως, το πρόγραµµα προσαρµογής να αλλάξει και
αυτό να επηρεάσει θετικά τον προϋπολογισµό του 2013; Η αντιπαράθεση που έγινε γύρω από τα εργασιακά αφορά κι αυτό το
ζήτηµα, το εάν δηλαδή η τρόικα, οι εταίροι και οι δανειστές µας
αποδέχονται ότι σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι δυνατόν και µπορούν να υπάρξουν αλλαγές.
Η επιµονή µας µέχρι το τέλος δεν ήταν µία εµµονή, ήταν κάτι
που πρέπει να κρατήσουµε ως πολιτικό µήνυµα και διεκδίκηση,
ότι, ναι, ως κράτος αναλαµβάνουµε την ευθύνη να προωθήσουµε
ένα δύσκολο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και θα
το κάνουµε. Δεν µπορούµε, όµως, να κάνουµε πίσω από τη θέση
ότι η διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής πρέπει να δίνει
ελπίδα στους πολίτες, ελπίδα ότι θα έχουν µερίδιο στις ωφέλειες
από τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στάση µας στα εργασιακά παραµένει ίδια. Ο προϋπολογισµός προφανώς δεν περιλαµβάνει τα
εργασιακά θέµατα παρά µόνο ως παράθεση του περιβάλλοντος
στο οποίο θα υλοποιηθεί. Ανεξάρτητα από την ψήφιση των αλλαγών στα εργασιακά, πρέπει να αναληφθούν, να υπάρξουν
πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει πίεση για την επανατοποθέτηση
του ζητήµατος στη διαδικασία για τον ορισµό του κατώτατου µισθού κι ενόψει της εκπνοής της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι το πρόγραµµα
προσαρµογής δεν έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, όχι µόνο
γιατί δεν προωθήθηκαν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις αλλά και
γιατί είχε αρκετά προβληµατικά στοιχεία στη δοµή του. Το παραδέχονται όλοι. Ενδεικτική είναι η οµολογία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ότι συστηµατικά υποεκτιµούσε τις επιπτώσεις της λιτότητας στην οικονοµική ανάπτυξη.
Το πρόγραµµα πρέπει να αλλάξει. Η Κυβέρνηση αλλά κι ένα
ευρύτερο µπλοκ πολιτικών δυνάµεων πρέπει να συµβάλουν στην
προσπάθεια διεκδίκησης αλλαγών στο πρόγραµµα, διεκδίκηση
που θα είναι διαρκής αλλά και δύσκολη.
Πρώτη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου µε τον οποίο µάς αντιµετωπίζουν οι εταίροι
και οι δανειστές µας. Η Ελλάδα δεν µπορεί να αφήνεται στη διελκυστίνδα των διαφορετικών προσεγγίσεων και απόψεων µεταξύ
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και Γερµανίας σε σχέση µε τη
βιωσιµότητα του χρέους. Κατανοούµε ότι υπάρχουν θέµατα χειρισµών αλλά σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπάρξει σύνδεση της συνέχισης χρηµατοδότησης µε τη λήψη της συνολικής
απόφασης για τη βιωσιµότητα του χρέους.
Με την ψήφιση του προϋπολογισµού, αµέσως πρέπει να ζητηθεί η αποδέσµευση ολόκληρης της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων και των όσων προβλέπονται από το πρόγραµµα δόσεων.
Ο προϋπολογισµός του 2013 κατατίθεται, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα µεταβατικό στάδιο διαπραγµατεύσεων της
χώρας µε την τρόικα και τους Ευρωπαίους εταίρους σε σχέση
µε το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τη βιωσιµότητα του χρέους. Η τελική κατάληξη των διαπραγµατεύσεων σε
θέµατα, όπως χρονική επιµήκυνση, αναπτυξιακή ενίσχυση και
µείωση της επιβάρυνσης του χρέους, θα επηρεάσει την τελική
µορφή και την εξέλιξή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά έχει
συγκεκριµένη τη θέση της για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Αγωνιζόµαστε να έχει κυρίως στοιχεία εξυγίανσης και εξορθολογισµού. Το πακέτο των µέτρων είναι βαρύ. Θέσαµε ζητήµατα
που µπορούν να µειώσουν τις επιπτώσεις τους, όπως η χρονική
επιµήκυνση, η ένταξη της ρήτρας αντικατάστασης µέτρων, έτσι
ώστε να έχουµε απόδοση εσόδων –όταν έχουµε απόδοση εσόδων- να µην υλοποιούνται τα ιδιαιτέρως επαχθή µέτρα, η παράλληλη λήψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η συνέχιση της χρηµατοδότησης και η επανατοποθέτηση του ζητήµατος του χρέους,
ώστε να δηµιουργείται ένα πλαίσιο βιώσιµης λύσης από οικονοµική και κοινωνική άποψη, είναι αναγκαία στοιχεία µιας πολιτικής
συµφωνίας µε τους εταίρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να εργαστούµε για να
υπάρξει χρονική επιµήκυνση του προγράµµατος προσαρµογής,
ώστε να αλλάξει η χρονική κατανοµή των µέτρων και να υπάρχει
η δυνατότητα να λειτουργήσει ουσιαστικά η ρήτρα αντικατάστα-
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σης των επαχθών µέτρων, στο βαθµό βέβαια που θα έχουµε υπεραπόδοση στα έσοδα.
Να υπάρξει η υλοποίηση ενός προγράµµατος αναπτυξιακών
παρεµβάσεων ώστε να δηµιουργηθούν εισοδήµατα σε νέους τοµείς και για νέους ανθρώπους µέσα από την άµεση αξιοποίηση
του διαθέσιµου πόρου, συνολικότερα των διαθέσιµων πόρων του
ΕΣΠΑ, αλλά και την ειδική χρηµατοδότηση δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Επίσης, η βελτίωση της βιωσιµότητας των όρων εξυπηρέτησης
του χρέους µε µέτρα όπως η µείωση επιτοκίων, η µετακύλιση
οµολόγων, η επιστροφή κέρδους της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας και των κρατικών τραπεζών από αγορά ελληνικών οµολόγων σε χαµηλότερη τιµή από την ονοµαστική αξία, η χρηµατοδοτική υποστήριξη της χώρας για να οργανώσει τη σταδιακή εθελοντική εξαγορά των οµολόγων της σε χαµηλότερη τιµή από τη
σηµερινή ονοµαστική, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
απευθείας από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης χωρίς επιβάρυνση του δηµοσίου χρέους.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να υπάρξει
ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα εκκινήσει µε τους περιορισµένους διαθέσιµους πόρους και θα επιχειρήσει τη µόχλευσή τους, ώστε να αποφέρει µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.
Μια αρνητική πτυχή των προϋπολογισµών των τελευταίων ετών
είναι η συνεχής µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Είναι αναγκαίος ο επανακαθορισµός της έννοιας της ανάπτυξης παράλληλα µε τις προσπάθειες πρόκλησής της. Για εµάς η
αλλαγή του χαρακτήρα της ανάπτυξης, η απασχόληση και η οικονοµική δηµοκρατία είναι βασικοί στόχοι. Η ανάπτυξη, για να
έχει στοιχεία διατηρησιµότητας και για να διαχυθούν οι ωφέλειες
στο σύνολο της κοινωνίας, θα πρέπει να απαλλαγεί από τις παθογένειες του προηγούµενου µοντέλου.
Η σύνδεση µε τη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της
οικονοµίας και του κράτους απαιτεί διαχείριση των πόρων µε διαφάνεια και δηµοκρατία στο σχεδιασµό, διαρκή διαδικασία αξιολόγησης και επανασχεδιασµού παρεµβάσεων, ώστε να βελτιώνονται τα αποτελέσµατά τους και οι ωφέλειες για την κοινωνία,
επιλογή δηµόσιων έργων µε κριτήριο την αναπτυξιακή τους στόχευση, τις εξωτερικές οικονοµίες και τη µόχλευση, προτεραιότητα σε υποδοµές και δραστηριότητες µε µεγάλο εισοδηµατικό
πολλαπλασιαστή που αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει την
εξωστρέφεια και δηµιουργεί µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας,
δηµιουργία προϋποθέσεων περιφερειακής και τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης µε την ενίσχυση των τοπικών συµπράξεων και την
υιοθέτηση στρατηγικών αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων, ανάπτυξη µεγάλων αλλά κυρίως πολλών χιλιάδων µικρών και µεσαίων παρεµβάσεων µε στροφή στην καινοτοµία, ενίσχυση της εξωστρέφειας της µεταποίησης, άνοιγµα
αγορών σε παραδοσιακούς και νέους τοµείς σε συνδυασµό µε
την επαγγελµατική κινητικότητα. Έτσι µόνο µπορεί να υλοποιηθεί
ένα εθνικό σχέδιο µεταφοράς της δραστηριότητας σε τοµείς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών και να δηµιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας.
Τοµείς προτεραιότητας πρέπει να είναι η αναβάθµιση του πρωτογενούς τοµέα, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των
ενεργειακών δυνατοτήτων, η ανάπτυξη του ενιαίου συµπλέγµατος τουρισµού-πολιτισµού, η δηµιουργία επιχειρήσεων σε τοµείς
γνώσης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της µεταποίησης και η
προώθηση των αναγκαίων συνεργασιών ή και συγχωνεύσεων για
την αντιµετώπιση των εγγενών αδυναµιών των επιχειρήσεων µικρής κλίµακας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός ενσωµατώνει περιορισµούς αλλά και δυνατότητες. Η πρόκληση είναι να µεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Αυτό προϋποθέτει
την προώθηση µεγάλων µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών για τον εξορθολογισµό και την εξάλειψη παθογενειών που
χαρακτηρίζουν την οικονοµική µας ζωή και τη Δηµόσια Διοίκηση.
Για να βγούµε από την κρίση, προϋπόθεση είναι η εξυγίανση
του πολιτικού συστήµατος. Αποτελεί άµεση προτεραιότητα για
την ανασυγκρότηση και την εξυγίανση των διαδικασιών είσπραξης εσόδων η αύξηση των εσόδων µε την αντιµετώπιση της φο-
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ροδιαφυγής και της φοροκλοπής, αλλά και ο εντοπισµός της φοροδιαφυγής προηγουµένων περιόδων. Είναι ζήτηµα προτεραιότητας η αύξηση των φορολογικών εσόδων µε ταυτόχρονη
ελάφρυνση των εργαζοµένων που ήδη έχουν επιβαρυνθεί πολλαπλώς. Μόνη λύση για αυτό είναι να αντιµετωπιστεί µε σταθερή
βάση η φοροδιαφυγή αλλά και η διαφθορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίσιµο ζήτηµα πολιτικής σηµασίας είναι ο τρόπος κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Μία απλή και αποσυνδεδεµένη από
τους στόχους και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα παρουσίαση
της κατανοµής κονδυλίων δεν πρέπει πλέον να συνιστά επιλογή.
Η Δηµοκρατική Αριστερά είχε θέσει και θέτει πάλι το ζήτηµα
της µετάβασης σε προϋπολογισµούς απόδοσης, που σηµαίνει
ορισµός στόχων ανά υπηρεσία και εξειδικευµένη κοστολόγηση
της απαιτούµενης δαπάνης από τον προϋπολογισµό, εξέταση
από µηδενική βάση της σκοπιµότητας και του µεγέθους κάθε δαπάνης µε επαναπροσδιορισµό της δαπάνης, ώστε να εξαλειφθούν οι ανήθικες δαπάνες.
Το ζήτηµα αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό. Επηρεάζει καθοριστικά τη δυνατότητα άσκησης δηµοσίων πολιτικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Η µετάβαση σε προϋπολογισµούς απόδοσης, σε προϋπολογισµούς προγραµµάτων, δεν αποτελεί ανεπίκαιρη συζήτηση. Βρίσκεται στο κέντρο του ελληνικού ζητήµατος. Υπάρχουν, παραδείγµατος χάριν, χώρες που αλλάζοντας τον τρόπο κατάρτισης
του προϋπολογισµού και του οικονοµικού ελέγχου, κατάφεραν
να αναδιαρθρώσουν τη Δηµόσια Διοίκηση και τελικά την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας.
Στόχοι, όπως η µείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών,
η βελτίωση του βαθµού εξυπηρέτησης των πολιτών, ο περιορισµός του απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης µιας διαδικασίας,
ο περιορισµός των συναρµοδιοτήτων και η ψηφιακή παροχή των
υπηρεσιών, µπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσµατικά
µέσα από τον προϋπολογισµό απόδοσης.
Το έργο συνολικά της διοικητικής µεταρρυθµίσεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το ζήτηµα του προϋπολογισµού. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται και οι σχεδιασµοί που έγιναν είναι
σηµαντικά.
Ένα σηµαντικό παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που άπτεται και αυτό του προϋπολογισµού, είναι το ζήτηµα της
υγείας. Η µείωση των δαπανών της υγείας είναι κοµβικός στόχος.
Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν την ασυδοσία που επικρατούσε στο
χώρο της υγείας. Όλοι οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση δεν µπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Όµως, υπάρχουν δύο βασικές παράµετροι:
Πρώτον, η µείωση του κόστους δεν πρέπει να πλήξει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Δεύτερον, δεν πρέπει να επιφέρει µετακυλίοντας το κόστος
στον ασθενή.
Εάν στο χώρο της υγείας καταφέρουµε και αναλογικά εφαρµόσουµε τις βασικές αρχές ενός προϋπολογισµού απόδοσης, θα
έχουµε τη δυνατότητα να διασφαλίσουµε ότι η µείωση της δηµόσιας δαπάνης για την υγεία δεν θα µετατραπεί σε κόστος για
τον πολίτη, ούτε σε πτώση της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα του κοινωνικού κράτους περνάει κρίση; Ναι. Περικόπτονται υπηρεσίες; Ναι. Πρέπει
να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια αντιµετώπισης αυτών των
προβληµάτων; Σίγουρα ναι.
Όµως, να µην κλείσουµε τα µάτια στο σχεδιαστικό λάθος του
κοινωνικού µας κράτους, να µην κλείσουµε τα µάτια στις σπατάλες και τον ανορθολογισµό, να µην κρύψουµε την αλήθεια, που
ήθελε το κοινωνικό µας κράτος να ενισχύει περισσότερο τους
έχοντες, να µη σπρώξουµε τις άβολες αλήθειες κάτω από το
χαλί, να µη χρειαστεί να υπάρξουν στο µέλλον τόσο κρίσιµες
αποφάσεις, όπως τώρα.
Το κοινωνικό κράτος είναι βασικός πυλώνας του Ευρωπαϊκού
κοινωνικού µοντέλου. Η επιβίωση του, όµως, απαιτεί πολιτική
βούληση αλλά και δηµοσιονοµική ευχέρεια.
Μόνο µε υγιή δηµοσιονοµικά µπορούµε να το στηρίξουµε απο-
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τελεσµατικά. Μόνο µε ορθολογική διαχείριση πόρων και ιεράρχηση αναγκών µπορούµε να το επαναθεµελιώσουµε ηθικά αλλά
και λειτουργικά. Μόνο µε εκσυγχρονισµό των δοµών, µε έλεγχο
των δαπανών, µπορούµε να αξιώνουµε την αδιάλειπτη και σταθερή παρουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Πρέπει να περάσουµε από έναν άστοχο σε ένα στοχευµένο κοινωνικό κράτος,
που θα βοηθάει ουσιαστικά αυτόν που πραγµατικά έχει ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο,
στη βάση του οποίου η Δηµοκρατική Αριστερά θα ψηφίσει τον
προϋπολογισµό. Είναι µία ψήφος για τη συνέχιση της προσπάθειας, καθοριστικής σηµασίας για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση
της χώρας, τη σταθεροποίηση και την ανάκαµψη. Είναι ένας
διαρκής αγώνας για αλλαγή και βελτίωση των όρων της δανειακής σύµβασης, για την προώθηση µεταρρυθµίσεων στο κράτος
και την οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Παρακολουθώντας τη συζήτηση στη Βουλή κυρίως από την
τηλεόραση και όχι µε την προσωπική µου παρουσία, συνειδητοποίησα, κατανόησα, κατέληξα, σε ένα συµπέρασµα, που νοµίζω
ότι είναι σωστό, ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ακόµα
και από την περίοδο που ξέσπασε η κρίση, το µεγαλύτερο µέρος
των Βουλευτών που µίλησαν ασχολήθηκαν µε ζητήµατα στρατηγικής, όσον αφορά τη γραµµή στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Ένωση κλ.π..
Δεν ξέρω αν έφταιγε το γεγονός ότι µέσα σε πέντε ή έξι λεπτά
έπρεπε να πει κανείς πολλά πράγµατα. Αλλά νοµίζω ότι συνειδητοποιούµε όλοι - ανεξάρτητα των βαθιών διαφορών που έχουµε
µεταξύ µας- ότι τα πράγµατα δεν κρίνονται στις λεπτοµέρειες.
Σε κάποια στιγµή, όταν συζητούµε ένα νοµοσχέδιο, µπορεί να
χρειαστεί να µιλήσουµε και στις λεπτοµέρειες και σε ένα άρθρο
ακόµα και να κάνουµε µία αντιπρόταση σε ένα άρθρο.
Το θέµα αυτό που συζητούµε σήµερα –συνέχεια και της προηγούµενης συζήτησης- είναι κατ’ εξοχήν θέµα στρατηγικής.
Με συγχωρείτε, δεν µου πέφτει εµένα λόγος αυτήν τη στιγµή
να πω τι λέει ο ένας Βουλευτής που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και ανεξαρτητοποιήθηκε ή ένας Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, αλλά επειδή µιλάµε για θέµατα στρατηγικής, δεν νοµίζω ότι το σηµείο κρίσης
της τρικοµµατικής Κυβέρνησης είναι το εάν τήρησε το προγραµµατικό πλαίσιο που έκανε για τη συµφωνία.
Γιατί, ξέρετε, όλο αυτό το προγραµµατικό πλαίσιο, το προεκλογικό και το µετεκλογικό, έχει κάποιες αιχµές και που βέβαια
κατά κανόνα, αυτές οι αιχµές - και είναι φυσικό για όλα τα κόµµατα- να θέλουν να πουν ότι κάτι θα αποφύγουν να κάνουν, κάτι
κακό ή ότι κάτι καλό θα προσπαθήσουν να το διατηρήσουν. Δεν
κρίνεται τώρα στα σηµεία, κρίνεται στη στατική.
Κι εδώ µπορεί να καταλάβει κανείς τη θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όταν µεταξύ πρώτου και δευτέρου
γύρου εκλογών ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: Πέντε σηµεία διαφωνείτε, που είχε την απλή αναλογική, τη µετενέργεια και διάφορα
τέτοια. Τι να συµφωνήσεις; Ή συµφωνείς στρατηγικά και κάνεις
συνεργασία ή διαφωνείς, δεν µπαίνεις σε µια τέτοια Κυβέρνηση,
δεν τη στηρίζεις. και άµα φέρει, παραδείγµατος χάριν, την απλή
αναλογική, την ψηφίζεις µε χέρια και µε πόδια µέσα στη Βουλή.
Όποιος και αν την φέρει, η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ή όποιος
και αν την φέρει, ή ο,τιδήποτε άλλο, όπως η µετενέργεια και η
κατάργηση της µετενέργειας.
Μα, σοβαρά; Αυτά που συζητάµε τώρα είναι η µετενέργεια και
παρακολουθούµε αν το προγραµµατικό πλαίσιο τηρήθηκε και παρέκκλινε, λέει, η τρικοµµατική Κυβέρνηση από το προγραµµατικό
πλαίσιο; Το προγραµµατικό πλαίσιο ήταν τέσσερα, πέντε άµεσα
ζητήµατα. Και όταν έχεις αυτήν τη στρατηγική που έχει η Κυβέρνηση αυτή, δεν µπορείς παρά να παρεκκλίνεις, διότι ιδιαίτερα σε
συνθήκες κρίσης και το επιµέρους καθορίζεται κυρίως από το γενικό. Δεν είµαστε στην περίοδο εκείνη που µια συντηρητική κυβέρνηση µπορούσε σε ένα σηµείο να φέρει και κάτι θετικό.
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Επί τριάντα χρόνια ζούµε κυριολεκτικά την αντιπαράθεσή της
Νέας Δηµοκρατίας µε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, στο αστικό πολιτικό
σύστηµα. Μια αντιπαράθεση, βεβαίως, που κυριάρχησε και µέσα
στην ελληνική κοινωνία. Μια αντιπαράθεση που ιδιαίτερα από τα
µέσα της δεκαετίας του ’80 και µετά και ακόµα περισσότερο στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 παραµόρφωσε κυριολεκτικά, διαστρέβλωσε, έκρυψε την πραγµατική αντιπαράθεση που υπάρχει
µέσα στην ελληνική κοινωνία. Που εµείς, τη λέµε -θα έχετε βαρεθεί να το ακούτε αυτό- µε µια αντίθεση: εργαζόµενος λαόςµονοπώλια. Θέλετε να το πείτε: κεφάλαιο-εργασία; Πείτε το
όπως θέλετε, για να µην κάνω µεγάλες αναλύσεις.
Και βάζω ερώτηµα -και το βάζω τώρα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ, ακριβώς γιατί τώρα η αντιπαράθεση
αυτή αντικαταστάθηκε ανάµεσα στην αντιπαράθεση Νέα Δηµοκρατία µε δορυφόρους-ΣΥΡΙΖΑ µε δορυφόρους- το οποίο είναι
το εξής: Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ελαχιστοποίηση των
όποιων διαφορών υπήρχαν ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και
στο ΠΑΣΟΚ; Άλλοι µπορεί να ασχοληθούν µε το να αναλύσουν
τον Ανδρέα Παπανδρέου και την ηγετική οµάδα γύρω από τον
Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θα ασχοληθούµε εµείς µε αυτό. Τι
ήταν αυτό που οδήγησε την ταύτιση των δύο κοµµάτων, που άρχισαν να συγκλίνουν στα µέσα της δεκαετίας του ’80 και ταυτίστηκαν από ένα σηµείο και µετά διατηρώντας και κάποιες
διαφορές; Άλλωστε όταν είναι διαφορετικά κόµµατα, κάποιες
διαφορές επιµέρους θα υπάρχουν.
Αυτό που ελαχιστοποίησε τις διαφορές –ούτε τα πρόσωπα
έχουν σηµασία αυτήν τη στιγµή- ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ –γιατί το
ΠΑΣΟΚ προσέγγισε τη Νέα Δηµοκρατία, όχι η Νέα Δηµοκρατία
το ΠΑΣΟΚ- ακριβώς µε στρατηγική διαχείρισης της τύχης του
καπιταλιστικού συστήµατος υιοθέτησε τη σύγχρονη στρατηγική
κι όχι τη µορφή διαχείρισης του καπιταλισµού, που έλεγε το εξής
πράγµα. Ότι σε συνθήκες όπου διεθνοποιείται ταχύτατα η καπιταλιστική οικονοµία και όπου η κούρσα του ανταγωνισµού δυναµώνει –και µιλάµε και για συνθήκες πριν ανατραπεί το σοσιαλιστικό σύστηµα στην Ευρώπη- πρέπει να επιλέξω την εξής στρατηγική: Φθηνή εργατική δύναµη, πλήρη απελευθέρωση αγοράς,
αποκρατικοποιήσεις, συγκεντροποίηση.
Αυτή είναι η φιλοµονοπωλιακή πολιτική –να του πούµε στρατηγική- η σύγχρονη σε σχέση µε την παλαιότερη την κεϋνσιανή,
η οποία ξεκίνησε πριν τις ανατροπές, πριν την κρίση σαν απάντηση στην κρίση της δεκαετίας του ’70. Ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Μεγάλη
Βρετανία. Τώρα, αν επιλέχτηκε ο Ρήγκαν και η Θάτσερ να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική, τι να πούµε; Πάντα επιλέγονται ή
βγαίνουν στον αφρό τα κατάλληλα πρόσωπα που µπορούν να
παίξουν αυτόν το ρόλο. Λιγότερο ή περισσότερο ικανά, δεν έχει
σηµασία. Αυτή όµως, η στρατηγική γενικεύτηκε. Από τα µέσα της
δεκαετίας του ’80 πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προετοιµασία της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Γιατί τα λέµε όλα αυτά; Για να κάνουµε ανάλυση; Γιατί ακριβώς
οι όποιες διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στον πόλο της Νέας Δηµοκρατίας –για να µιλήσω έτσι- και στον πόλο του ΣΥΡΙΖΑ, που
είναι σε πορεία αντικατάστασης –ήδη αντικατέστησε την αντιπαράθεση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ- θα ελαχιστοποιούνται όχι
γιατί τα πρόσωπα είναι ανίκανα, όχι γιατί είναι προδοτικά, όχι για
λόγους ηθικής αλλά γιατί η επιλογή διαχείρισης της κρίσης του
συστήµατος υπέρ των µονοπωλίων θα σε οδηγήσει σε µία τέτοια
σύγκλιση και ταύτιση η οποία, κατά τη γνώµη µας, υπάρχει, αλλά
δεν φαίνεται. Γιατί ποτέ δεν φαίνεται η πλήρης ταύτιση ανάµεσα
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στο εκάστοτε κυβερνητικό
κόµµα.
Θέλουν όλα τα κόµµατα στη Βουλή να βγούµε από την κρίση
και να υπάρξει ανάκαµψη; Ούτε λόγος για το αντίθετο. Κανένα
κόµµα και το πιο συντηρητικό δεν θέλει την κρίση. Αλλά η κρίση
ξεσπάει, έχει αντικειµενικό χαρακτήρα, είναι µέσα στο DNA του
συστήµατος.
Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να βγει από τον κύκλο της κρίσης και να περάσουµε σε ανάκαµψη; Ναι, υπάρχει, εκτός και αν
τα πράγµατα περιπλακούν πάρα πολύ. Θεωρητικά δεν µπορείς
να αποκλείσεις τίποτα. Αν το καπιταλιστικό σύστηµα δεν καταφέρει να διαχειριστεί την κρίση του, όπως έγινε την περίοδο ’29-
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’31 και µετά, θα βγούµε από την κρίση αλλά καταλαβαίνετε τι εννοούµε. Θα βγούµε ενδεχοµένως µε έναν πόλεµο είτε περιφερειακό µε γενικευµένο χαρακτήρα, όπου εδώ θα πολεµάνε όλα
τα µεγάλα ιµπεριαλιστικά κέντρα µεταξύ τους, είτε και µε έναν
πιο γενικευµένο πόλεµο. Θεωρητικά δεν µπορείς να το αποκλείσεις βλέποντας πόσο κρατάει αυτή η κρίση και πόσο βαθαίνει.
Πιθανόν στο επόµενο διάστηµα ακόµα κι αν κάποιες χώρες
βγουν από τον κύκλο της κρίσης, να αντιµετωπίσουµε µία συγχρονισµένη κρίση που θα χτυπήσει βαθύτερα Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας αφήσουµε αυτήν
την πλευρά, παρ’ ότι είναι πολύ σηµαντική.
Μπορεί η Ελλάδα να ανακάµψει; Μπορεί. Βεβαίως η ανάκαµψη
αυτή θα είναι πάρα πολύ αναιµική. Αλλά εδώ να ξεκαθαρίσουµε
το εξής πράγµα: τι εννοούµε ανάκαµψη. Ε, λοιπόν, εµείς αυτήν
την ανάκαµψη θεωρούµε ότι ο λαός πρέπει να την προλάβει, να
την πολεµήσει γιατί αυτή η ανάκαµψη θα είναι µε ερείπια κυριολεκτικά, µε ένα λαό σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, µε ένα
λαό που θα έχει πισωγυρίσει σαράντα-πενήντα χρόνια και µια
ανάκαµψη αναιµική και αρκετά προσωρινή, παίρνοντας υπ’ όψιν
ότι η Ελλάδα είναι ο αδύναµος κρίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν ορισµένα πράγµατα, τα οποία εδώ είναι σαν να µη
συζητούνται, ενώ συζητούνται στρατηγικά θέµατα γενικά. Η Νέα
Δηµοκρατία λέει ότι στη Βουλή υπάρχουν δύο απόψεις: αυτή που
θέλει την Ελλάδα µέσα στην Ευρωζώνη κι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που
θέλει να βγάλει την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη. Όχι, δεν
είναι αυτή η διαφορά. Αλλά και στο βαθµό που υπάρχει –που δεν
υπάρχει- µια τέτοια διαφορά, τέτοιες διαφορετικές απόψεις
υπάρχουν σήµερα σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µέσα στους κόλπους της κυρίαρχης τάξης.
Ανάµεσα σε τµήµατα του κεφαλαίου τρεις απόψεις υπάρχουν
αυτήν τη στιγµή χοντρικά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκφράζουν συµφέροντα τµηµάτων κεφαλαίου και δεν έχουν καµµία
σχέση µε τα συµφέροντα των λαών. Δεν σηµαίνει ότι όπου υπάρχουν διαφορές, ο λαός πρέπει να στοιχίζεται µε το ένα µείγµα
πολιτικής εναντίον του άλλου. Ποιες είναι αυτές; Η Γερµανία. Βεβαίως η Γερµανία θέλει ισχυρό ευρώ, θέλει δηµοσιονοµική σταθερότητα. Είναι ηγετική δύναµη από την πλευρά της οικονοµικής
δύναµης. Και η Ελλάδα να ήταν στη θέση της Γερµανίας, την ίδια
στρατηγική θα είχε µε τη Γερµανία. Μη φανταστείτε ότι θα είµαστε έτοιµοι να µοιράσουµε τα ιµάτιά µας στις άλλες χώρες.
Από την άλλη µεριά, δεν θέλει να επωµισθεί το κόστος της ζηµιάς που πρέπει να µοιραστεί από την απαξίωση του κεφαλαίου,
διότι πρέπει να γίνει καταστροφή µέρους του κεφαλαίου µε τη
µορφή της απαξίωσης, κουρέµατος κ.λπ.. Ε, δεν θέλει να το επωµισθεί η Γερµανία και δεν θα ήθελε να το επωµισθεί και η Ελλάδα
αν ήταν ηγετική δύναµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µη λέµε
τώρα για αντιγερµανικά, αντιελληνικά, φιλελληνικά και φιλογερµανικά.
Υπάρχει η άλλη άποψη που εκφράζει η Γαλλία. Δεν θα αναλύσω γιατί την εκφράζει κι όχι γιατί είναι σοσιαλδηµοκράτης ο
Πρόεδρος κ.λπ.. Η άποψη αυτή εκφράζει το φόβο ότι ακριβώς
κάτω απ’ αυτήν τη σκληρή δηµοσιονοµική πολιτική κάποιες
χώρες δεν θα αντέξουν, θα βγουν από την Ευρωζώνη, θα µειωθεί
το εύρος της ευρωπαϊκής αγοράς έναντι των Ηνωµένων Πολιτειών και έναντι των άλλων ιµπεριαλιστικών κέντρων. Το φοβούνται αυτό και γι’ αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί οι πιέσεις «διαφυλάξτε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη». Δεν είναι
θέµα τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τη βγάλει κ.λπ.. Εγώ σας λέω
ότι δεν θέλει ή ότι µπορεί να βγει και µε τη Νέα Δηµοκρατία, όχι
από επιλογή.
Υπάρχει και µία άλλη άποψη: δεν είναι πολιτική αντίληψη, αλλά
εκφράζει τµήµατα του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι
ενιαία τα συµφέροντα του κεφαλαίου όσον αφορά το τσάκισµα
των λαών, αλλά από εκεί και πέρα οι οµάδες συµφερόντων έχουν
και αντιπαρατιθέµενα συµφέροντα.
Η άποψη αυτή λέει το εξής πράγµα: Μήπως είναι καλύτερα να
δούµε µια αναµόρφωση της Ευρωπαϊκή Ένωση; Μήπως χρειάζεται να σπάσουµε την Ευρωατλαντική Συµµαχία και να κάνουµε
συµµαχία µε την Κίνα, τη Ρωσία κ.λπ., τις ανερχόµενες καπιταλιστικές οικονοµίες; Είναι κι αυτή µία άποψη.
Ε, λοιπόν, εµείς, για να µην απεραντολογούµε στα διάφορα
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µείγµατα της πολιτικής, λέµε το εξής πράγµα. Το επικίνδυνο είναι
ακριβώς στο βωµό της αντιπαράθεσης Νέας Δηµοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ συν δορυφορικά κ.λπ., ένα τµήµα του λαού όχι να ταυτιστεί
µε τον ΣΥΡΙΖΑ –αυτό δεν είναι και τόσο τραγικό στο κάτω, κάτω,
αυτό γίνεται µια ζωή- αλλά να ταυτιστεί µε ένα τµήµα συµφερόντων της αστικής τάξης –αυτό είναι το κυριότερο- και να παλεύει
εναντίον ενός άλλου. Ή να το πω καθαρά και µε κίνδυνο µιας
αναµέτρησης µε πολιτικά µέσα ιµπεριαλιστικής, να είναι στο
πλευρό του ενός ιµπεριαλιστή εναντίον του άλλου. Δεν έχει γίνει
αυτό στο παρελθόν; Μη µου πείτε ότι δεν έχει γίνει. Αυτό είναι
το ζήτηµα και δεν είναι αν ταυτίζεται ο λαός µε τη Νέα Δηµοκρατία στις εκλογές ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µε το ΠΑΣΟΚ.
Το θέµα είναι ότι ακριβώς καλείται ο λαός, ένα µεγάλος µέρος
του λαού, ένα µέρος του λαού που είναι ριζοσπαστικοποιηµένο
–και είναι ριζοσπαστικοποιηµένο- να σηκώσει ξένη σηµαία. Κι
όταν λέω «ξένη σηµαία» εννοώ όχι τη σηµαία της Γερµανίας ή
των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά τη σηµαία των συµφερόντων
ενός τµήµατος της αστικής τάξης και κατά συνέπεια, βέβαια να
στρατευτεί στο πλευρό του Γάλλου ιµπεριαλιστή, του Γερµανού,
του Φινλανδού, του Ολλανδού κ.λπ.. Αυτή είναι η ιστορία.
Όλα τα κόµµατα µιλάνε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Εγώ
να κάνω κι αυτήν την παραχώρηση. Ως τίτλο το λένε όλοι. Ποιος
θα πει «όχι» στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας; Όλα
τα κόµµατα λένε να µειώσουµε τις εισαγωγές, να στηρίξουµε τα
ελληνικά προϊόντα κ.λπ. κα να µην έχουµε τόσες εισαγωγές.
Κατ’ αρχάς, δεν απαντάει κανείς, στο γιατί. Διότι η Ελλάδα
έχασε την ανταγωνιστικότητά της –την όποια ανταγωνιστικότητα
είχε- πριν την κρίση. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 και µετά
και ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’90, έντεκα κλάδοι της µεταποίησης, πολύ χρήσιµοι στην Ελλάδα –βεβαίως σε συνθήκες καπιταλισµού µιλάµε- µειώθηκαν, µειώθηκε η παραγωγή τους. Και η
«θάλασσα» βέβαια των εισαγωγών ήταν αναπόφευκτη και οι ίδιες
οι εισαγωγές οδήγησαν στην µείωση. Αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα.
Τώρα, απόψεις ότι η ανταγωνιστικότητα είναι µια παγκόσµια
οικογένεια, που ο ανταγωνισµός γίνεται µε την καινοτοµία και µε
εκείνα και µε τ’ άλλα, κοιτάξτε να δείτε –µε συγχωρείτε- δε νοµίζω ότι ταιριάζουν σε µια συζήτηση µε όρους πολιτικής οικονοµίας.
Βεβαίως, πάντα γίνονταν αυτό και στο χώρο των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση που έβρισκε µια καινοτοµία τα παλαιότερα χρόνια που τα µονοπώλια δεν
είχαν διεισδύσει παντού µπορούσε για δέκα και είκοσι χρόνια να
βγάλει πολλά λεφτά και να γίνει από µικρή, µεσαία, ακόµη και µεγάλη καπιταλιστική.
Σήµερα, προβάλλουµε στην τηλεόραση µια οµάδα νέων ως
καινοτοµία. Μπορεί µια οµάδα νέων τώρα να κυριαρχήσει στο
µονοπώλιο; Θα την πάρει το µονοπώλιο την καινοτοµία και τελείωσε. Πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτοί οι καινοτόµοι νέοι; Μας
έχετε τρελάνει κυριολεκτικά στην τηλεόραση. Είναι καινοτόµος
ο πολιτικός µηχανικός που έγινε γεωργός.
Κοιτάξτε, αυτά είναι παραµύθια για µικρά παιδιά που τα λέτε
συνειδητά. Δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Διότι δεν πιστεύω
ότι έχετε άγνοια και ότι είστε αφελείς. Όχι, δεν σας κατηγορούµε
για πολιτική αφέλεια ή για αµάθεια, λες και εµείς είµαστε οι πάνσοφοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Εποµένως γιατί δεν απαντάτε; Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας µειώθηκε πότε; Μειώθηκε στην πορεία ενσωµάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν άντεξε.
Μα, είναι τυχαίο ότι στις αρχές, ακόµη, της δεκαετίας του ’60
όταν συζητιόνταν η σύνδεση της Ελλάδας µε την ΕΟΚ ότι υπήρχαν και αστοί πολιτικοί και συντηρητικά κόµµατα που ήταν αντίθετα; Κι αυτοί δεν ήταν κοµµουνιστές. Εξέφραζαν όµως, εκείνο
το τµήµα των επιχειρηµατικών που δεν µπορούσε να προσαρµοστεί σε αυτόν τον ανταγωνισµό που αναπτύσσονταν µέσα στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέτοιες, λοιπόν, διαφορές ανάµεσα στα κόµµατα και αντιπαραθέσεις θα έχουµε. Είναι αυτές οι αντιπαραθέσεις που συνιστούν σήµερα την πρόοδο, τη συντήρηση, το αριστερά και δεξιά;
Όχι, δεν είναι. Και αυτό το λέµε συνειδητά.
Έρχοµαι στο θέµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κι
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απευθύνοµαι, τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση σε τι; Με τι συσσώρευση θα την κάνεις; Μα, ήδη έχετε
δεχθεί την προσωρινή συµφωνία που είχε γίνει στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι χρήµατα θα βρεθούν ως εξής:
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διευκολύνει το δανεισµό.
Κοιτάξτε, καπιταλιστική ανάκαµψη χωρίς δανεισµό, δεν γίνεται. Μη λέµε τώρα αστεία πράγµατα. Ούτε µε την αύξηση της
φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου γίνεται τέτοια συσσώρευση
που θα µπορείτε να κάνετε παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, σε συνδυασµό µε νέες κατακτήσεις του λαού. Γιατί αυτό
λέτε. Διότι, βέβαια, µε µια εργατική δύναµη όπως αυτή που υπάρχει σήµερα και ακόµη πιο κάτω, κάποιοι θα έρθουν και θα κάνουν
επενδύσεις.
Χαιρετήσατε, λοιπόν, την απόφαση της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει να εκταµιεύει άµεσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα χρήµα. Μα, αυτό φέρνει ταυτόχρονα και την εξής συνέπεια: Φέρνει την εποπτεία τού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και την εκχώρηση νέων δικαιοδοσιών και αρµοδιοτήτων απευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε όργανα της Κοµισιόν ή σε νέα όργανα που θα γίνουν. Αυτό δεν το βλέπετε;
Υπάρχει δυνατότητα δηµοσιονοµικής ευελιξίας στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζοντας ένα
τµήµα επιχειρηµατιών στην Ελλάδα, αυτό που λέγεται «λόµπι της
δραχµής», αλλά και ένα τµήµα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
–εκεί είναι η διαµάχη- διαβλέπει ορισµένα πράγµατα.
Και δεν είναι τυχαίος όλος αυτός ο εξωραϊσµός της πολιτικής
Οµπάµα. Βέβαια, αν βγει η Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, τότε
θα µπορεί να κόψει χρήµα, κάτι που δεν µπορεί να το κάνει τώρα.
Κι αν αποδεσµευτεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή θα είναι
η ανάκαµψη;
Θα κόψετε µπόλικο χρήµα. Ποιοι θα έχουν την ευθύνη των
επενδύσεων; Τα µονοπώλια και µεγάλοι επιχειρηµατίες θα έχουν
την ευθύνη. Αυτοί –αν θέλετε- θα ρισκάρουν να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν µέσα σε αυτές τις συνθήκες. Τότε, πραγµατικά µε τη δραχµή ο τουρισµός θα λάµψει στην Ελλάδα. Οι
µεγαλοξενοδόχοι θα µαζεύουν κέρδη µέχρι εκεί που δεν πάει,
γιατί ο τουρισµός θα είναι φθηνός.
Αν εννοούµε, λοιπόν, αυτήν την ανάκαµψη, υπάρχουν τµήµατα
του κεφαλαίου –τα κρουαζιερόπλοια κ.λπ., ο τουρισµός- που
τους συµφέρει. Ενδεχοµένως να συµφέρει και τον κλάδο των κατασκευών, τους τσιµεντάδες. Υπάρχουν κλάδοι σήµερα που τους
συµφέρει η επιστροφή στη δραχµή.
Ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόµενοι θα ταυτιστούν, λοιπόν, µε ένα τµήµα του κεφαλαίου –για να το πω καθαρά- εναντίον
του άλλου;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε προεκλογικά 45% φορολόγηση του µεγάλου
κεφαλαίου. Κατ’ αρχάς, αν το κάνετε αυτό, σε συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς θα φύγουν οι επιχειρηµατίες.
Εµείς προτείνουµε άλλο: κοινωνικοποίηση ιδιοκτησίας. Να
τους πάρετε την ιδιοκτησία. Αν περιµένεις να δεχθούν τη φορολογία, ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι. Κορόιδα είναι; Θα πάνε
έξω. Και καλά να µην µπορείς να κοινωνικοποιήσεις αυτά που
έχουν έξω, αλλά να τους αφήσεις και στην Ελλάδα την ιδιοκτησία; Βεβαίως, έχουµε άλλη άποψη.
Για το λόγο αυτόν, λέµε «αποδέσµευση», «διαγραφή του χρέους», «κοινωνικοποίηση». Και µόνη της η αποδέσµευση δεν σου
αλλάζει τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, ούτε σε φέρνει σε
µια διαφορετική θέση από µια χώρα που είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγµα την Αργεντινή. Το δικό µας
όραµα, πάντως, δεν είναι η Αργεντινή.
Και να φορολογήσετε 45% το µεγάλο κεφάλαιο θα κάνετε τέτοια συσσώρευση που θα ανεβάσει τους µισθούς, τις συντάξεις,
θα χρηµατοδοτήσετε τον ΕΟΠΥΥ, θα … θα … και θα δώσετε λεφτά στους καπιταλιστές και στις τράπεζες.
Γιατί κακά τα ψέµατα: Δεν µπορεί να έχεις καπιταλιστική ανάπτυξη µε κάποιες παροχές στους εργαζόµενους, αν δεν δώσεις
χρήµα στις τράπεζες. Καπιταλισµός δίχως χρήµα στις τράπεζες
δεν υπήρχε. Τώρα, θα γίνεται µε τράπεζες –λέει- που θα βοηθήσουν τους µικροµεσαίους. Δηλαδή, έχουµε οκτακόσιες χιλιάδες
µικρές επιχειρήσεις, που η µεγάλη πλειοψηφία είναι αυτοαπασχολούµενοι µε εργαζόµενους από έναν έως τρεις. Ποιο τραπε-
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ζικό σύστηµα θα ενισχύει έναν επιχειρηµατία µε οικογενειακή επιχείρηση αυτοαπασχολούµενων µε έναν έως τρεις εργαζόµενους;
Ακούστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία –άκουσα και τον κ. Βορίδη που το είπε- και από τον κ. Κουβέλη ότι, εν πάση περιπτώσει,
διαισθάνονται ότι δεν µπορεί να γίνει τώρα παραγωγική ανάπτυξη κι αυτό που λέµε ανάπτυξη «βιοµηχανικών κλάδων»,
«αγροτοβιοµηχανικά συµπλέγµατα», «καθετοποίηση». Κατ’
αρχάς, πρέπει να απαγορευθούν οι εισαγωγές. Με τη «θάλασσα»
των εισαγωγών τελείωσε η ανταγωνιστικότητα.
Λέει, να κάνουµε πολύ µικρά έργα. Με αυτό θυµήθηκα τα είκοσι χιλιάδες έργα του ΠΑΣΟΚ του κ. Λαλιώτη. Σοβαρά σήµερα
αυτά είναι που µας χρειάζονται; Βεβαίως, στην Ελλάδα υπολειπόµαστε και σε µικρά έργα. Η παραγωγική, όµως, ανασυγκρότηση γίνεται µε το να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας µε τα
µικρά έργα, µε το να κάνουµε ένα δροµάκι εκεί, ένα δροµάκι
αλλού; Όχι, ότι αυτά δεν χρειάζονται. Κάποια έργα θα γίνουν.
Στην Ανατολική Αττική, παραδείγµατος χάριν, έχει προβλέψει και
η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το αποχετευτικό σύστηµα µε τους
βόθρους. Θα το πληρώσουµε και από την τσέπη µας αυτό. Θα
δείτε δηµοτικά –και άλλα- τέλη που θα βάλουν.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση; Ήδη το παραγωγικό µοντέλο για την Ελλάδα το έχει επεξεργαστεί ο ΙΟΒΕ, το ΣΕΒ και λίγο πολύ το λέει και η Νέα
Δηµοκρατία και το οποίο είναι ως εξής: Η Ελλάδα είναι µια χώρα
όπου θα περνούν τα δίκτυα µεταφορών κι ενέργειας. Τέτοιοι τοµείς είναι ο τουρισµός και ορισµένοι κλάδοι αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή.
Με συγχωρείτε, την κλωστοϋφαντουργία πώς θα την αναπτύξετε, αν δεν ξεκινήσετε την κτηνοτροφία κι αν δεν αλλάξετε τη
σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής; Ο καπιταλιστής, όµως,
προγραµµατίζει για την επιχείρησή του. Δεν µπορεί να προγραµµατίσει τις ανθρώπινες ανάγκες, τις εσωτερικές που είναι πριν
απ’ όλα. Και γι’ αυτό θέλουµε παραγωγή. Δεύτερον, βεβαίως,
πρέπει να έχουµε ένα πλεόνασµα και οικονοµικές σχέσεις µε
άλλες χώρες.
Και, τέλος, υπάρχει κάτι το πολύ επικίνδυνο στις εξής τοποθετήσεις που είναι και στη Νέα Δηµοκρατία και στα άλλα κόµµατα,
η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας. Και έρχοµαι στο πρώτο ζήτηµα που έθεσα. Η Ελλάδα όντως έχει γεωστρατηγική θέση, αν και έχει υποχωρήσει αντικειµενικά και όχι
µε ευθύνη της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Εξαρτάται πώς το
βλέπει κανείς.
Κι εµείς στην εναλλακτική πολιτική πρόταση, στη ριζική αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας, θεωρούµε ότι η Ελλάδα αποδεσµευµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε λαϊκή εξουσία, θα
πρέπει να επιδιώξει να αξιοποιήσει ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις, γειτονικές χώρες κ.λπ.. Αλλά η πρόταση που γίνεται εδώ
είναι να παίξει ρόλο η Ελλάδα ως χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό σηµαίνει ότι θα εµπλακεί σε ακόµη
µεγαλύτερο κουβάρι αντιθέσεων.
Και από εκεί βγαίνει -καθαρά πράγµατα- η στρατηγική συνεργασία µε το Ισραήλ και η αντιφατική θέση απέναντι στην Τουρκία.
Δεν είναι θέµα µειοδοσίας, µε συγχωρείτε, γιατί όταν αυτήν τη
στιγµή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχεις
αυτήν τη στρατηγική, όταν θέλεις να κάνεις την Ελλάδα ενδιάµεσο σταθµό, δίκτυα, κ.λπ., όταν θέλεις αυτά κι αυτά, τότε είναι
φυσικό να προωθείς τη συµφωνία των επιχειρήσεων για το µοίρασµα του Αιγαίου και να βάλεις σε δεύτερη µοίρα τα κυριαρχικά
δικαιώµατα και εκείνα και τα άλλα, ακόµη και την εδαφική ακεραιότητα. Όχι από µειοδοσία και προδοσία, αλλά γιατί δεν συνδυάζονται όλα αυτά, να γίνει η Ελλάδα ενδιάµεσος σταθµός για
τα δίκτυα µεταφοράς και για τις συµφωνίες των πολυεθνικών και
την ίδια ώρα να τσακώνεσαι µε την Τουρκία. Δεν γίνεται.
Αυτές οι αντιφάσεις υπάρχουν όσον αφορά τη σχέση Ελλάδας
και Τουρκίας και αυτές οι αντιφάσεις δεν ξέρουµε πώς θα εξελιχθούν. Και σε βάρος του Κυπριακού θα εξελιχθούν και γενικότερα. Και η στρατηγική συµφωνία µε το Ισραήλ, η οποία είναι
κυρίως στρατιωτική συµφωνία, µπορεί να επεκταθεί -και θα επεκταθεί ενδεχοµένως και στους υδρογονάνθρακες κ.λπ.- είναι µια
συµφωνία που µπλέκει την Ελλάδα σε ένα κουβάρι αντιθέσεων
και αντιπαραθέσεων φοβερό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από αυτή την άποψη µια ώρα αρχύτερα ο λαός πρέπει να επιλέξει ένα ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης. Δεν είναι κυρίαρχο σήµερα στη συνείδηση του ελληνικού λαού είτε το ένα
είτε το άλλο µείγµα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
Η σύγκρουση, αν θέλετε, κρίνεται στο πεδίο της οικονοµίας µε
µονοπώλια ή κοινωνικοποίηση και λαϊκούς παραγωγικούς συνεταιρισµούς και αφού κρίνεται στο πεδίο της οικονοµίας, πρέπει
να κριθεί και στο πεδίο της εξουσίας. Όποιος και να είσαι -και
κοµµουνιστική κυβέρνηση να έχουµε, κυβέρνηση ΚΚΕ- από τη
στιγµή που θα διαχειριστείς την καπιταλιστική οικονοµία, µοιραία
θα συγκρουστείς και θα βρεθείς στο ίδιο οικόπεδο µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µε το ΠΑΣΟΚ, µε την ΔΗΜΑΡ, χωρίς να λέµε ότι εξισώνουµε τα κόµµατα. Αλλά σε τελευταία ανάλυση η στρατηγική
είναι που δηµιουργεί τις συγκλίσεις και τις προσεγγίσεις και όχι
η προσωπική θέληση και η επιλογή προσώπων. Και µε αυτή την
έννοια, εµείς, όπως ξέρετε, δεν κάνουµε µια ρητορεία που να ευτελίζουµε πρόσωπα κ.λπ..
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής έχει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσής Αυγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση και η ψηφοφορία η οποία
θα ακολουθήσει έχει θέµα τον προϋπολογισµό του 2013. Δεν
θεωρώ τυχαίο και δεν είναι ότι η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία
ακολουθεί τη συζήτηση και ψηφοφορία, η οποία έγινε την Τετάρτη για το µεσοπρόθεσµο ή άλλως λεγόµενο µνηµόνιο 3. Δεν
αποτελεί, λοιπόν, ο προϋπολογισµός του 2013 παρά µία έκφραση αυτού ακριβώς το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη. Αυτό
ήταν το τρίτο µνηµόνιο.
Γνώµη δική µου, γνώµη των Ελλήνων εθνικιστών τους οποίους
έχω την τιµή να εκπροσωπώ είναι ότι από την πρώτη στιγµή, όταν
ήρθαν εδώ οι ελεγκτές των δανειστών µας, των πιστωτών µας,
θα έπρεπε αντί να υπάρχουν άλλες κόκκινες γραµµές, να υπάρχουν δύο κόκκινες γραµµές: µία για την εθνική άµυνα και µία για
την δηµόσια τάξη. Θεωρώ απαράδεκτο ότι µέσα σε αυτό τον
προϋπολογισµό και ότι για χάρη του µνηµονίου έγιναν δραµατικές µειώσεις, οι οποίες αποδυναµώνουν την ένοπλη δύναµη του
έθνους µας, όπως αποδυναµώνουν, επίσης, και τη δυνατότητα
του κράτους να αποκαταστήσει τη δηµόσια τάξη.
Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι σε δεύτερες θέσεις
πολιτικές οι οποίοι να αµείβονται –σε ό,τι αφορά το µισθολογικό
που για µένα είναι το µικρότερο- περισσότερο απ’ όσο αµείβεται
ένας ιπτάµενος της Πολεµικής µας Αεροπορίας ή ένας αξιωµατικός, ο οποίος υπηρετεί στα σύνορα.
Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν µειώσεις σε ζητήµατα δηµοσίας τάξεως όταν στη χώρα µας καλπάζει η εγκληµατικότητα,
όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα τεχνικά πολύ σηµαντικά τα
αστυνοµικά τµήµατα. Και όλα αυτά τη στιγµή που εκατοντάδες
χιλιάδες λαθροµετανάστες βρίσκονται στην πατρίδα µας και σίγουρα έχουν µεγάλο µερίδιο στην άνοδο της εγκληµατικότητας.
Πολλοί ισχυρίζονται και έχουν δίκιο ότι αυτοί αποτελούν πρόσφυγες. Ναι, είναι πρόσφυγες των τυχοδιωκτικών πολέµων, τους
οποίους έκανε η Αµερική, έκανε η Ουάσιγκτον µε τη βοήθεια, βεβαίως, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ολόθερµη συµπαράστασή της. Τι φταίει η Ελλάδα για όλους αυτούς τους πρόσφυγες; Γιατί δεν µοιράζονται το πρόβληµα αυτό, το σηµαντικό,
που επιβαρύνει και την οικονοµία µας και την κοινωνική κατάσταση της χώρας, οι Ευρωπαίοι εταίροι µας;
Η εθνική άµυνα, λοιπόν, και η δηµόσια τάξη έπρεπε να αποτελούν τις κόκκινες γραµµές του οποιουδήποτε µνηµονίου.
Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το 2009 είχαµε εκλογές, τις
οποίες κέρδισε το ΠΑΣΟΚ µε ένα 43% µε το περίφηµο σύνθηµα
«Λεφτά υπάρχουν», που µέσα σε χρόνο ρεκόρ έγινε «Λεφτά δεν
υπάρχουν» και από εκεί και πέρα είχαµε παρασκηνιακές διεργασίες για να έρθει εδώ το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, για να έρθουν οι δανειστές µας.
Τότε, λοιπόν, στις αρχές του 2010 η Αριστερά ζήτησε να γίνει
λογιστικός έλεγχος του χρέους και το καταψήφισε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το κόµµα του Καρατζαφέρη, το οποίο
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βρισκόταν τότε στη Βουλή. Γιατί αλήθεια, καταψηφίστηκε αυτή
η πρόταση; Για να µην θιγούν οι ευγενείς δανειστές µας; Και εν
τοιαύτη περιπτώσει δεν θα µπορούσε εναλλακτικά, αν θέλετε, αν
δεν γινόταν ένας διεθνής λογιστικός έλεγχος του χρέους, να
γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος του χρέους; Να φτιαχτεί µια επιτροπή υπερκοµµατική, από έγκυρους καθηγητές της οικονοµίας,
να βάλουµε κάτω τα πράγµατα και να δούµε γιατί χρωστάµε όλα
αυτά τα χρήµατα και πού πήγαν;
«Μαζί τα φάγαµε» είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος ευφυέστατος ων διάλεξε και τη στιγµή να αποχωρήσει από την πολιτική. Όταν άρχισαν τα σύννεφα να γίνονται πυκνά έφυγε. Ποιοι
τα φάγανε, λοιπόν, τα λεφτά; Πώς η χώρα µας χρωστάει αυτά
τα 360 δισεκατοµµύρια; Θέλετε να σας πω εγώ κάποιους τοµείς
της οικονοµίας που θα µπορούσαν να ελεγχθούν και δεν ελέχθησαν; Δηµόσια έργα. Ποιες είναι οι διεθνείς τιµές για τα δηµόσια έργα και πόσο στοίχισαν στην Ελλάδα; Πόσο στοίχισε το
αεροδρόµιο; Πόσο στοίχισαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα εξοπλιστικά προγράµµατα; Όλα αυτά τα οποία πήραµε πόσο κόστισαν;
Πόσο κοστίζουν στη διεθνή αγορά και πόσο εµείς τα αγοράσαµε;
Μιλώ για συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα, το οποίο, επίσης, καταχρέωσε τη χώρα και είναι το θέµα
της υγείας, των περίφηµων προµηθευτών του δηµοσίου στα νοσοκοµεία. Πάρτι γινόταν, λέει. Ωραία, αυτό το πάρτι και αυτοί
που τα έφαγαν τι είναι; Φαντοµάδες; Βρίσκονται σήµερα στη
Βραζιλία; Βρίσκονται στην Αργεντινή; Σε χώρες που δεν ισχύει η
έκδοση προκειµένου να µην διωχθούν; Εδώ βρίσκονται και κυριαρχούν. Γιατί δεν τους ελέγχετε; Γιατί δεν παίρνετε πίσω τα
λεφτά του λαού; Γιατί δεν παίρνουµε πίσω τα κλεµµένα, όπως
λέει ο λαός;
Μέσα στο πλαίσιο της συζητήσεως αυτών των ηµερών ετέθη
και ένας νέος όρος, τον οποίο ειλικρινώς δεν αντιλαµβάνοµαι:
Οικονοµικός πατριωτισµός. Είναι ένας νεολογισµός εξαιρετικά
επικίνδυνος. Δηλαδή, εσείς που ψηφίσατε «ναι» στο µνηµόνιο
είστε οι οικονοµικοί πατριώτες και εµείς που ψηφίσαµε «όχι» είµαστε οικονοµικοί προδότες; Διότι αυτό σηµαίνει η λέξη. Αυτό
εννοείτε.
Τα περί σωτηρίας της πατρίδος, ως µόνιµη επωδός και κρεσέντο δεν πείθουν κανέναν. Όλοι θέλουµε να σώσουµε την πατρίδα, αλλά ο καθένας έχει τη δική του πρόταση και τη δική του
εκτίµηση. Αυτό, όµως, που προπαντός θέλω να τονίσω είναι ότι
από τα τέλη του 2009 µέχρι σήµερα, όταν ξέσπασε η οικονοµική
κρίση, παρακολουθούµε σ’ αυτό που αποτελεί τη φωνή του όλου
καθεστώτος, στα δελτία των 20.00’ των µεγάλων τηλεοπτικών
σταθµών, µισή ώρα οικονοµικές αναλύσεις για PSI, για κουρέµατα, για χτενίσµατα, για επιτόκια. Ο λαός δεν καταλαβαίνει. Ο
λαός πληρώνει, ο λαός κάνει «θυσίες», αλλά δεν του εξηγείτε και
δεν έχει καταλάβει γιατί κάνει αυτές τις «θυσίες». Πόσο µάλλον
όταν υπάρχει αυτός ο επονείδιστος νόµος περί ευθύνης Υπουργών, ο οποίος έχει βάλει στο ατιµώρητο όλους αυτούς, οι οποίοι
σπατάλησαν και κάποιοι καρπώθηκαν, όπως υπάρχουν και σχετικές δικογραφίες, τεράστια ποσά, προκειµένου να χειριστούν τα
οικονοµικά ζητήµατα της χώρας.
Στο σηµείο αυτό, όµως, έχω µία απορία: εάν αυτό στο οποίο
βρισκόµαστε είναι ένα Κοινοβούλιο, είναι µία Αίθουσα του πολιτικώς συνδιαλέγεσθαι ή ένα οικονοµικό κολλέγιο, διότι τα πάντα
είναι περί την οικονοµία. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Εγώ πιστεύω
ότι η πολιτική πρέπει να καθορίζει την οικονοµία και όχι η οικονοµία την πολιτική και στη συγκεκριµένη περίπτωση όχι απλώς η
οικονοµία καθορίζει την πολιτική, αλλά τη σέρνει κυριολεκτικά.
Θα έπρεπε, λοιπόν, πριν ζητήσετε «θυσίες» από το λαό να το
σκεφθείτε. Και βάζω εισαγωγικά στη λέξη «θυσίες», διότι δεν νοµίζω ότι µε µεγάλη του χαρά ο κάθε συνταξιούχος, ο κάθε µισθωτός βλέπει στο τέλος του µηνός να παίρνει λιγότερα χρήµατα και
να λέει «Μπράβο µου, είµαι υπερήφανος, έκανα µία θυσία για την
πατρίδα». Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
Το αντίθετο θα έλεγα. Δεν πιστεύει ότι έχει έννοια αυτή η περικοπή του µισθού του, της συντάξεώς του κ.λπ..
Και αν στο κάτω-κάτω της γραφής το κράτος είναι αυτό που
έκανε την οικονοµική ζηµία, δεν καταργούµε το κράτος. Καταργούµε το πελατειακό και κοµµατικό κράτος και αυτό πράγµατι
έκανε ζηµία. Αυτό διαχειρίστηκε τα πράγµατα τις τελευταίες δε-
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καετίες. Πώς φτάσαµε ως εδώ, λοιπόν, κανείς δεν το εξέτασε.
Πού πήγαν τα λεφτά; Εντάξει, πήγαν κάποια σε µίζες, αλλά είχαµε δηµόσια έργα, Ολυµπιακούς Αγώνες, είχαµε το Χρηµατιστήριο. Τι έγινε µε το Χρηµατιστήριο; Πού πήγαν όλα τα λεφτά,
τα οποία έφυγαν;
Και µια εισήχθη ο όρος «οικονοµικός πατριωτισµός», τι έχουµε
να πούµε για τον οικονοµικό πατριωτισµό όλων αυτών που τα τελευταία χρόνια µε κορύφωση το 2010 πήραν τα λεφτά τους από
τις ελληνικές τράπεζες και τα πήγαν στο εξωτερικό; Δεν είναι
αυτοί οικονοµικοί προδότες; Είµαστε εµείς που ψηφίζουµε «όχι»
στην οικονοµική υποδούλωση της χώρας µας.
Παράξενα πράγµατα ακούσαµε όµως, αυτές τις µέρες. Παράξενα και εκπληκτικά. Ακούσαµε τον κ. Σαχινίδη, Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ, να µας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ στην τοποθέτησή του
επί του προϋπολογισµού ότι έδωσαν µία µάχη σκληρή από το
2009 και ότι µόνο παράσηµο δεν τους απενεµήθη γι’ αυτή τους
την ενέργεια να δηµιουργήσουν όλη αυτή την κατάσταση.
Και σας έψεξαν ως παράταξη τη Νέα Δηµοκρατία. Είπαν ότι
αν µας ακολουθούσατε από τότε, θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα. Και φτάσαµε τώρα στο σηµείο να βλέπουµε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να χειροκροτούν τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη
Σαµαρά και από την άλλη πλευρά τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να χειροκροτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Και πραγµατικά χάσαµε την µπάλα. Αυτά είναι
πέραν κάθε λογικής. Ένα χρόνο πριν οι ίδιοι άνθρωποι, που σκοτωνόντουσαν και έλεγε ο ένας τα χειρότερα για τον άλλον, τώρα
ο ένας χειροκροτεί τον άλλον. Για τη σωτηρία της πατρίδος, σύµφωνα µε τον ισχυρισµό τους.
Θα έπρεπε επίσης µέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που δηµιουργήθηκε –γιατί πράγµατι δεν είµαστε ένα αποµονωµένο
χωριό η Ελλάδα- να δούµε και τη διεθνή κατάσταση. Να δούµε
ποιες δυνάµεις αντιπαλεύουν στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και τι
ακριβώς συµβαίνει.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας µεγάλος διανοητής, ο
Όσβαλντ Σπένγκλερ, είχε γράψει ένα βιβλίο «Η παρακµή της δύσεως», όπου µε µαθηµατική ακρίβεια θα έλεγα, έλεγε αυτό που
θα συµβεί.
Σας διαβάζω από το κεφάλαιο «Χρήµα και µηχανή», όπου µηχανή εννοεί τις δυνάµεις τις βιοµηχανίας –βρισκόµαστε ήδη στην
βιοµηχανική εποχή από την οποία φεύγουµε- και χρήµα εννοεί
το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο.
Γράφει, λοιπόν, τα εξής: «Τιτάνια είναι η έφοδος του χρήµατος
για την κατάκτηση της δύναµης. Η βιοµηχανία είναι ακόµη συνδεδεµένη µε τη γη, όπως και ο αγροτικός κόσµος. Έχει την έδρα
της και τις πηγές των υλικών της που αναβλύζουν από το έδαφος. Μόνο το ανώτατο χρηµατοοικονοµικό στρώµα είναι εντελώς
ελεύθερο, εντελώς ασύλληπτο. Οι τράπεζες και κατά προέκταση
το Χρηµατιστήριο έχουν εξελιχθεί, λόγω των πιστωτικών αναγκών της ολοένα γιγαντωµένης βιοµηχανίας σε ιδιαίτερη δύναµη,
όπως το χρήµα σε όλους τους πολιτισµούς και θέλουν να είναι η
µοναδική δύναµη. Ο παµπάλαιος αγώνας ανάµεσα στην παραγωγική και την κατακτητική οικονοµία, παίρνει τις διαστάσεις
µιας πάλης γιγάντων. Την τελευταία πράξη του δράµατος ζούµε
στα χρόνια αυτά, η οποία και θα κορυφωθεί. Η δικτατορία του
χρήµατος προχωρεί και πλησιάζει προς µία φυσική κορύφωση,
τόσο στον φαουστιανό όσο και σε κάθε άλλο τεχνικό πολιτισµό.
Και τώρα συµβαίνει κάτι που µπορεί να το κατανοήσει µόνον
όποιος έχει διεισδύσει στην ουσία του χρήµατος. Αν το χρήµα
ήταν κάτι απτό, η ύπαρξή του θα ήταν αιώνια. Επειδή, όµως, είναι
µία µορφή της σκέψης θα σβήσει και όπως ο οικονοµικός κόσµος
θα το έχει σκεφτεί ως τις τελευταίες δυνατότητές του. Το χρήµα
µπήκε πλέον στη ζωή της αγροτικής υπαίθρου και κινητοποίησε
το έδαφος. Σήµερα, πιέζει µε επιτυχία τη βιοµηχανία για να λεηλατήσει την παραγωγική εργασία».
Σε αυτό το σηµείο ακριβώς βρίσκεται η παγκόσµια οικονοµία.
Και εάν ο Όσβαλντ Σπένγκλερ ήταν συντηρητικός ή είχε παλιά
µυαλά, ήταν παραδοσιακός, αν θέλετε και τα έβλεπε από µία
άλλη οπτική, έρχεται εκατό χρόνια µετά ένας άλλος, ο οποίος
είναι και προοδευτικός και αριστερός και εβραίος στην καταγωγή, ο Νόαµ Τσόµσκι για να γράψει ακριβώς τα ίδια πράγµατα.
Λέει ο Νόαµ Τσόµσκι ότι αν αφεθούν τα κεφάλαια ελεύθερα
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να µετακινούνται από τη µία χώρα στην άλλη, θα έρθει µία ηµέρα
που οι οικονοµικοί οργανισµοί και οι επενδυτές θα είναι πραγµατικά σε θέση να καθορίσουν την πολιτική των κρατών. Αυτό που
γράφει ο Τσόµσκι δεν συµβαίνει; Συνιστούν αυτό που καµµιά
φορά ονοµάζουµε εικονικά Κοινοβούλια.
Παρακάτω στο ίδιο του βιβλίο, για να δείτε τις διαστάσεις και
τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της πραγµατικής οικονοµίας και
της ληστρικής χρηµατοπιστωτικής οικονοµίας των επενδυτών και
των χρηµατιστών, γράφει το εξής: «Το 1971 το 90% του κεφαλαίου που είχε σχέση µε διεθνείς συναλλαγές ήταν συνδεδεµένο
µε την πραγµατική οικονοµία. Μόνο ένα 10% περίπου ήταν κερδοσκοπικού τύπου. Σήµερα υπολογίζεται πως πάνω από το 95%
αυτών των κεφαλαίων είναι κερδοσκοπικού τύπου». Εδώ έρχεται
η απάντηση. Το έχουν πει και πολλοί αγορητές.
Αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη, θα πληγεί η παγκόσµια
οικονοµία µε το τεράστιο ποσό των 17 τρισεκατοµµυρίων 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πώς συµβαίνει αυτό αλήθεια; Πώς αντέχει
στη λογική αυτό; Η Ελλάδα είναι το 2% της ευρωπαϊκής οικονοµίας και ίσως το 1 χιλιοστό της παγκόσµιας οικονοµίας. Πώς, δηλαδή, το αν θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη θα προκαλέσει
ζηµία 17 τρισεκατοµµυρίων 200 δισεκατοµµυρίων; Η απάντηση
είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί όλα αυτά τα κεφάλαια είναι µια φούσκα, δεν έχουν σχέση µε την πραγµατική οικονοµία. Και αυτή τη
φούσκα η Ελλάδα, αν θέλει, κρατάει την καρφίτσα για να τη σκάσει. Αλλά αυτό το πανίσχυρο όπλο που έχουµε στα χέρια µας δεν
το χρησιµοποιούµε και υποδουλώνουµε οικονοµικά το λαό µας.
Η Ελλάδα µπήκε το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε πολλά
όνειρα, µε πολλούς σκοπούς, πολλούς στόχους. Ένα απ’ αυτά
που ελέχθησαν ήταν ότι παύει η τουρκική απειλή. Δεν έπαψε τη
τουρκική απειλή. Αντιθέτως στη διάρκεια κατά την οποία ήµασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε και το casus belli για την επέκταση των χωρικών µας υδάτων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδέα. Δεν προέκυψε από µια ιδεολογική συγγένεια, όπως προέκυψαν, αν θέλετε, τα κράτη του
ανατολικού µπλοκ. Ήταν µια εµπορική συµφωνία. Ήταν ένα εργαλείο. Και έτσι έπρεπε να το χρησιµοποιήσουµε. Εµείς το χρησιµοποιήσαµε εντελώς αντίθετα. Όχι για να αναδηµιουργήσουµε
την ελληνική οικονοµία αλλά για να την καταστρέψουµε.
Είχαµε λαµπρές βιοµηχανίες, µας έδιναν δάνεια οι Γερµανοί
και οι λοιποί εταίροι µας άφθονα. Και φτάσαµε σήµερα όλα τα
λευκά είδη που πωλούνται στην Ελλάδα να είναι «Siemens». Εξαφανίστηκαν οι ελληνικές βιοµηχανίες όλες. Εξαφανίστηκε η βιοτεχνία. Τσακίστηκε η ελληνική οικονοµία.
Πάνω στο θέµα αυτό λοιπόν τίθεται εκβιαστικά ένα δίληµµα.
Έχουν υπάρξει και διάφοροι όροι. Συµµορία της δραχµής. Τι
είναι η δραχµή δηλαδή; Καµµιά καταραµένη λέξη; Τέσσερις χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας είχαµε χωρίς το ευρώ. Δεν
υπήρχαµε σαν έθνος; Αν, λοιπόν, το δίληµµα είναι ευρώ ή
δραχµή να το συζητήσουµε. Αν είναι ευρώ ή ελεύθερη Ελλάδα,
εµείς, οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής είµαστε µε την Ελλάδα
και όχι µε το ευρώ. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Γιατί όπως δείχνουν τα
πράγµατα το πράγµα έχει φτάσει πλέον σε ένα σηµείο όπου έχει
γίνει εθνικό ιδανικό η παραµονή στο ευρώ, αλλιώς καταστρεφόµαστε.
Εις ό,τι αφορά στον προϋπολογισµό θα ήθελα να σταθώ λίγο
στα ζητήµατα της εθνικής άµυνας και να πω ότι είναι ο χαµηλότερος προϋπολογισµός των τελευταίων είκοσι ετών. Αυτό αφορά
όχι µόνο στις µειώσεις των αξιωµατικών µας και των υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι µέσα στη στέρηση θα
κάνουν ακέραια το καθήκον τους, αφορά εξοπλιστικά προγράµµατα. Την ίδια στιγµή η Τουρκία στον προϋπολογισµό που κατέθεσε για το 2013 έχει αύξηση των αµυντικών της δαπανών στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης κατά 12%. Και
εµείς µια µείωση που ξεπερνά κάθε όριο.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά στα ζητήµατα των Ενόπλων Δυνάµεων. Επαναλαµβάνω ότι για µας θα
έπρεπε τα ζητήµατα εθνικής αµύνης και τα ζητήµατα δηµοσίας
τάξεως να είναι κόκκινη γραµµή. Να πούµε στους δανειστές µας:
«κοιτάξτε να δείτε, εδώ η εγκληµατικότητα καλπάζει». Να τους
πείτε ότι εδώ η χώρα µας απειλείται. Έχουµε ένα casus belli από
την Τουρκία, µια επιθετικότητα δηµόσια και επίσηµα εκφρασµένη
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µε το δόγµα Νταβούτογλου, γραµµένη σε βιβλίο.
Μιλούµε περί κοινοβουλευτικών ηθών και κατά κανόνα κατηγορείται η Χρυσή Αυγή γι’ αυτό. Θέλω να ενηµερώσω όσους δεν
το γνωρίζουν ότι αυτές εδώ οι καρέκλες είναι πακτωµένες µετά
το 1974 και ήταν το πρώτο που έγινε. Γιατί πριν το 1967 που ήταν
κινητές έπεφταν καρεκλιές σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και δεν
υπήρχε Χρυσή Αυγή, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Λέει µια λέξη
ένας Βουλευτής της Χρυσής Αυγής; Ιερή αγανάκτηση. Λένε τα
χίλια µύρια όσα άλλοι - µέχρι και βιβλίο είχαν πετάξει προ µηνών
στο Προεδρείο- και δεν τρέχει τίποτα. Τελικά τι φοβάστε από τη
Χρυσή Αυγή; Δεν έχουµε τεθωρακισµένες µεραρχίες. Δεν
έχουµε σκοπό να κάνουµε πραξικόπηµα. Εδώ στη Βουλή είµαστε. Εκφράζουµε µια πολιτική θέση µε την οποία µπορεί να είστε
εντελώς αντίθετοι αλλά επιτέλους το φρόνηµα δεν διώκεται. Και
είστε υποχρεωµένοι πιστεύω αυτό να το σεβαστείτε.
Εµείς δηλώνουµε περήφανα ότι είµαστε Έλληνες εθνικιστές
και αντικαπιταλιστές και αντιµαρξιστές.
Δηλώνουµε επίσης σε ό,τι αφορά στην κρίση που προέκυψε
µε πρωταγωνίστρια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Γερµανία ότι η Γερµανία σκάβει η ίδια το λάκκο στον οποίο θα πέσει
και η ίδια µέσα. Γιατί χτυπώντας την Ελλάδα και την Ευρωζώνη
αυτοί θα χάσουν πολύ περισσότερα απ’ όσα θα χάσουµε εµείς.
Είναι ευκαιρία η παρούσα κρίση για να ζητήσουµε το κατοχικό
δάνειο το οποίο αποτελεί µια πραγµατικότητα. Στο σηµείο αυτό
να ενηµερώσω ότι αναγκαστικό δάνειο οι δυνάµεις κατοχής είχαν
πάρει από τρεις χώρες: την Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και την
Πολωνία. Όταν ο Τίτο έκανε τα γλυκά µάτια στο ΝΑΤΟ το πήρε
το κατοχικό δάνειο από τη Δυτική Γερµανία το 1952. Η Πολωνία
το πήρε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Εµείς ποτέ.
Γιατί δεν το απαιτούµε; Δεν το έχω αντιληφθεί αυτό.
Δήλωσε, ο κύριος Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός, κ.
Στουρνάρας, ότι στις 16 Νοεµβρίου, χρήµα τέλος. Έτσι δεν είναι,
κύριε Υπουργέ; Αυτό διάβασα. Μήπως δεν έχει έννοια, λοιπόν
και η παρούσα συζήτηση αν δεν εκταµιευθεί η περίφηµη δόση;
Όλοι, σε κάθε γωνιά της γης, φωνάζουν: το χρέος δεν είναι βιώσιµο!
Τα δυο αυτά τελευταία χρόνια είχαµε χιλιάδες αυτοκτονίες.
Ναι. Σε µια χώρα που έχει λεηλατηθεί από ιδανικά και ζει µε δανεικά δεν υπάρχουν οράµατα. Να φοβόµαστε όµως όλοι τη
στιγµή που θα σταµατήσουν οι αυτοκτονίες και θα γίνουν εθνική
οργή.
Έρχοµαι στο θέµα που έθεσε η Κυβέρνηση ότι, δηλαδή, η σωτηρία της Ελλάδας είναι η παραµονή στο ευρώ. Λέω ότι πέρα
από κάθε οικονοµικό µέγεθος αν το δίληµµα είναι, ευρώ ή Ελλάδα, εµείς ψηφίζουµε Ελλάδα. Και έχει µια λαµπρή ευκαιρία ο
κ. Σαµαράς αύριο που θα πάει στο Eurogroup να τους πει «Ή µας
δίνετε τη δόση ή βγαίνουµε από την Ευρωζώνη και τρέχετε και
δεν φτάνετε».
Αυτά είχα να πω και να δηλώσω ότι εµείς οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό
στο σύνολό του και στο κονδύλι του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης
ακριβώς γιατί πιστεύουµε ότι δεν καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις
ανάγκες της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
έχει το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή
των Ελλήνων καλείται να ψηφίσει ή να καταψηφίσει τον προϋπολογισµό για το 2013, έχοντας ως δεδοµένο και ως προϋπόθεση
ότι η βοήθεια των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ έχει ήδη εξασφαλιστεί.
Γι’ αυτόν το λόγο, αυτήν την εβδοµάδα, την Τετάρτη, ήρθαν
σε συζήτηση στη Βουλή -και απειλήθηκαν οι Έλληνες Βουλευτές
να ψηφίσουν- τα µέτρα τα οποία είχε προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός και ο κ. Βενιζέλος πριν τις εκλογές του Μαΐου.
Σήµερα, όµως, το πρωί είδαµε όλοι τη συνέντευξη, στην εφηµερίδα Welt, του κ. Σόιµπλε, ο οποίος είπε: Θα δούµε εάν θα
έρθει βοήθεια, πότε κι εφόσον.
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Βεβαίως, και υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που σας είπαµε την Τετάρτη εδώ στη Βουλή.
Πρώτη προϋπόθεση είναι να συµφωνήσει η τρόικα και να γίνει
η έκθεση της τρόικας. Σήµερα είναι Κυριακή. Πού είναι η έκθεση
της τρόικας κύριοι της Κυβέρνησης;
Δεύτερον, να αποφασίσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι
το χρέος είναι βιώσιµο. Διότι αν δεν είναι βιώσιµο το χρέος –
όπως λένε ξεκάθαρα πλέον οι Ηνωµένες Πολιτείες, διεθνείς οικονοµολόγοι, αλλά και στην Ευρώπη-δεν πρόκειται να δοθεί
βοήθεια από τη µεριά της τρόικας.
Σε αυτά τα ερωτήµατα καλέσαµε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός σηκώθηκε κι έφυγε. Προτίµησε να πάει στο δωµάτιο, µέσα στο γραφείο, και να συζητήσει
µε τον κ. Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, πιθανώς για να τον διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να γίνει η εξεταστική επιτροπή που
υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό -και µε αυτό το επιχείρηµα οι
Βουλευτές που είστε σήµερα εδώ, οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, βγήκατε στα µπαλκόνια προεκλογικά και το υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό- προκειµένου να τον διαβεβαιώσει ότι
δεν θα εξεταστούν το ποιοι στοιχηµάτισαν για την πτώχευση της
χώρας µε τα CDS, προκειµένου να ξαναδούν τη λίστα Λαγκάρντ;
Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα έπρεπε να είναι εδώ και να
απαντάει στα ερωτήµατα. Εµείς ξαναθέτουµε τα ερωτήµατα:
Το χρέος, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι βιώσιµο, ναι ή όχι; Έχει
δίκιο ή άδικο ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών που µέσω
του Υπουργείου Οικονοµικών µίλησε για µη βιωσιµότητα του χρέους;
Δεύτερο ερώτηµα: Τα µέτρα αυτά, τα οποία ψηφίστηκαν προχθές, είναι τα τελευταία µέτρα; Κι αν είναι τα τελευταία µέτρα, τι
θα περιλαµβάνει το µνηµόνιο που θα προκύψει από την έκθεση
της τρόικα; Ποια είναι τα µέτρα που θα πάρετε επιπλέον και τα
οποία θα επιβαρύνουν τον Έλληνα εργαζόµενο και συνταξιούχο;
Ερώτηµα τρίτο: Πού είναι η έκθεση Μπλακ Ροκ; Προχωράµε
σε αποκρατικοποιήσεις, σε συγχωνεύσεις τραπεζών. Αγοράζονται και πωλούνται, έναντι πινακίου φακής, εταιρείες κερδοφόρες
κάτω από τα ετήσια κέρδη τους. Στον ΟΠΑΠ αναφέροµαι. Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε την Αγροτική Τράπεζα και κατευθείαν
µία σειρά εταιρειών πουλήθηκαν. Είναι δυνατόν να κρύβετε από
το εθνικό Κοινοβούλιο και από τον ελληνικό λαό την κατάσταση
των τραπεζών όπως προέκυψε από την έκθεση Μπλακ Ροκ;
Επόµενο ερώτηµα: Τι πιστεύει η Κυβέρνηση; Πιστεύει στην Ευρώπη των εθνών - κρατών ή στην οµόσπονδη Ευρώπη µε κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας; Διότι αυτό είναι το σοβαρό
πολιτικό ζήτηµα. Και πάνω σε αυτό το σοβαρό πολιτικό ζήτηµα
θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Ακόµα και σε αυτό το πυροτέχνηµα, το οποίο το προέβαλαν
έναντι των µέτρων στη δηµοσιότητα, για το καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής, ζητήσαµε να γίνει Διάσκεψη των Προέδρων
δηµόσια και να ειπωθούν ποια είναι τα προνόµια. Και να τα καταργήσουµε τα προνόµια. Εµείς µιλήσαµε και για απολύσεις παράνοµων προσλήψεων. Ακόµα και αυτή η Διάσκεψη Προέδρων
δεν έγινε. Και η Κυβέρνηση δεν απάντησε.
Για τα µάτια του κόσµου, λοιπόν, πετάµε µία φωτοβολίδα κι εν
συνεχεία εξαφανιζόµαστε, καλυπτόµενοι από εκείνους που έχουν
τα µέσα που ξέρουν ότι τους στηρίζουν. Δεν σας στηρίζουν,
όµως, πλέον όλοι. Εδώ πια, εκτός από το διεθνή παράγοντα, βλέπουµε ότι εφηµερίδες και συγκροτήµατα που µέχρι χθες στήριζαν την Κυβέρνηση, τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη
ΔΗΜΑΡ, έχουν πρώτο θέµα «Σεισάχθεια η λύση». Αναφέροµαι
στο δηµοσιογραφικό οργανισµό «Λαµπράκη». Μιλάει, δηλαδή,
για διαγραφή του χρέους, αυτή που όταν εµείς την προτείναµε
εδώ και δύο χρόνια και µε αυτό κατεβήκαµε στις εκλογές, οι ίδιες
εφηµερίδες µας έλεγαν ότι αυτά τα πράγµατα δεν συµβαίνουν.
Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
Εκβιάσατε τον Μάιο και τον Ιούνιο τον ελληνικό λαό, λέγοντάς
του «ψηφίστε τα κόµµατα της Συγκυβέρνησης, προκειµένου να
πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις τον Ιούλιο». Τι συνέβη; Δεν
ήρθε η δόση και πληρώθηκαν οι συντάξεις και οι µισθοί και τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο και
το Νοέµβριο.
Και τώρα που θα πτωχεύαµε στις 16 του µηνός, κύριε Στουρ-
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νάρα, που εσείς είπατε ότι τελειώνουν τα αποθέµατα της χώρας,
δεν θα υπάρχει ούτε η βοήθεια ούτε το µνηµόνιο ούτε η δανειακή
σύµβαση και θα περιµένουµε τα κοινοβούλια να ψηφίσουν, τι θα
γίνει στις 16 του µηνός; Θα γίνει αυτό που σας είπαµε εµείς. Την
Τρίτη κάνετε διαγωνισµό και θα πάρετε τα χρήµατα αυτά από
την αγορά.
Εµπαίξατε τον ελληνικό λαό και αυτήν τη φορά εκβιάσατε τους
Βουλευτές σας. Τους λέγατε στα ιδιαίτερα «ψηφίστε τα µέτρα,
γιατί στις 16 του µηνός πτωχεύει η χώρα».
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, θα έχουµε εκδήλωση στις 16
του µηνός, γιατί το ψέµα έχει κοντά ποδάρια. Τελειώνει το παραµύθι στον ελληνικό λαό.
Το χρέος λύνεται πολιτικά. Και το χρέος λύνεται µε σεισάχθεια, µε διαγραφή µονοµερή του χρέους, το οποίο είναι επονείδιστο και το οποίο έχει δηµιουργήσει τα τοκογλυφικά επιτόκια.
Και υπάρχει και το απεχθές χρέος, αυτό που δηµιούργησαν εκείνες οι εταιρείες µε τις οποίες συνδιαλεγόσασταν, η «Siemens»,
η «HDV», οι εταιρείες εξοπλιστικών προγραµµάτων, που βλέπουµε ότι ακόµα και για τα ελικόπτερα apatsi από την Αµερική
διαµεσολάβησε η «Deutsche Bank». Θα τα πληρώσει ο ελληνικός
λαός; Βεβαίως και δεν θα τα πληρώσει.
Και σας προειδοποιούµε: Εµείς δεν κάνουµε πίσω. Ζητάµε την
τιµωρία για εκείνους οι οποίοι έβαλαν χέρι στο δηµόσιο χρήµα.
Θα πληρώσουν είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει είτε µιλάτε
µε τον κ. Παπανδρέου στα κλειστά γραφεία της Βουλής, είτε µιλάτε δηµοσίως!
Κι από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκαθαρίζουµε και τις γεωστρατηγικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχουν θέµατα
θεσµικά. Διάβασα σήµερα στα µπλογκ να λέει ο κ. Αθανασίου –
εάν επιβεβαιώνεται αυτό, είναι πράγµατι εξωφρενικό- ότι πρότεινε ουσιαστικά την κατάργηση του άρθρου 60 περί της
δυνατότητας του Βουλευτού να σκέφτεται και να ψηφίζει ελευθέρως, να επιβληθεί κοµµατική πειθαρχία στην ψηφοφορία. Δεν
το είπατε έτσι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όχι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Χαίροµαι που δεν το είπατε έτσι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Το είπατε ή δεν το είπατε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Είπα ότι οι Βουλευτές που έχουν απεριόριστο δικαίωµα ψήφου και γνώµης κατά το άρθρο 60 του Συντάγµατος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Το είπατε. Ε, αφού το είπατε, φτάνει αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): …έχει όρια εφαρµογής, παραδείγµατος χάριν το
άρθρο 29 του Συντάγµατος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Είναι µετά, λοιπόν, από την προτροπή του κ. Στουρνάρα
να αλλάξουµε τον Κανονισµό της Βουλής, µετά την προσπάθεια
να καταργήσουµε το αυτοδιοίκητο της Βουλής. Και επαναλαµβάνω: Όχι για να παίρνουν µισθούς οι υπάλληλοι της Βουλής,
αλλά για να µπει η τρόικα στη Βουλή και να αποφασίζει πώς θα
ψηφίζονται. Τώρα θα καταργήσουµε και τη συνείδηση των Βουλευτών!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός µας
θυµίζει τον καπετάνιο του Τιτανικού, που ενώ το πλοίο βυθιζόταν,
εκείνος ζητούσε από την ορχήστρα να παίζει µουσική. Σφυρίζει
αδιάφορα. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός στους Βουλευτές που καλούνται να ψηφίσουν τον προϋπολογισµό ή όχι. Την ώρα που
βουλιάζουµε, παίξτε µουσική στον κόσµο.
Η πατρίδα µας κατάντησε, µε τα µνηµόνια και τους προϋπολογισµούς, να βασίζεται σε νέα µαθηµατικά, όπου οι προσθέσεις
γίνονται αφαιρέσεις και οι αφαιρέσεις, προσθέσεις.
Ο Αϊνστάιν είπε ότι ο ορισµός του παραλογισµού είναι να κάνεις το ίδιο πράγµα συνέχεια και να περιµένεις διαφορετικά αποτελέσµατα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Επιµένετε στην ίδια πολιτική
των µνηµονίων. Το ίδιο λάθος, το φάρµακο που λέγατε. Αυτό επιβάλλετε! Και αυτό οδηγεί στην ύφεση, στο κλείσιµο των καταστηµάτων, στην περαιτέρω ανεργία. Οδηγεί, ουσιαστικά, τον
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εργαζόµενο και τον συνταξιούχο στην εξαθλίωση. Τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας τα οδηγείτε
πλέον στο να απολέσουν ακόµα και το ηθικό τους. Ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ θα παίρνει 1.870 ευρώ σαν βασικό µισθό –και αυτό ισχύει
και για τους γιατρούς και για τους δικαστές, για όλους- την ίδια
στιγµή που ο γραµµατέας, που τώρα διορίσατε, παίρνει 3.500
ευρώ.
Τα οικονοµικά προβλήµατα είναι πράγµατι τεράστια. Δεν πρόκειται, όµως, να διορθωθούν αν δεν αλλάξουν οι ισορροπίες ανταγωνιστικότητας.
Αυτός ο προϋπολογισµός κάνει τα προβλήµατα πολύ χειρότερα. Καταδικάζονται οι ελπίδες αναζωπύρωσης στους τοµείς
της οικονοµίας που έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Η ευηµερία του έθνους δεν βασίζεται στη δυνατότητα του να καταναλώνει µε δανεικά, αλλά στη δυνατότητα του να παράγει. Και αυτός
ο προϋπολογισµός είναι η ταφόπλακα των παραγωγικών δυνάµεων. Είναι η ταφόπλακα στους αγρότες, στους οποίους, ενώ ζητάµε να παράγουν, πρωτογενώς τους αυξάνουµε το φόρο στα
καύσιµα, στο πετρέλαιο. Είναι το κλείσιµο των επιχειρήσεων και
των βιοµηχανιών.
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να δούµε το θέµα γεωστρατηγικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ιδίως του ΠΑΣΟΚ, κύριε καθηγητά, κύριε Κρεµαστινέ, ακούστε µόνο αυτό γιατί σας ενδιαφέρει. Διάβαζα προχθές την οµιλία του µακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή των Ελλήνων το 1992 κατά την είσοδο της Ελλάδας στο Μάαστριχτ. Λέει, λοιπόν: «Παραµένει, βέβαια, πάντα
το ερώτηµα σε όλη αυτήν την πορεία, εάν πορευόµαστε προς
µία ευρωπαϊκή Γερµανία ή προς µία γερµανική Ευρώπη». Επιβεβαιώθηκε, διότι οδηγούµαστε προς µία γερµανική Ευρώπη, όπου
η Γερµανία θα εξουσιάζει την Ευρώπη των λαών. Αυτή είναι η
αλήθεια και µην απορείτε που τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ
και ο λαός που ψήφιζε το ΠΑΣΟΚ µέχρι τώρα εγκαταλείπουν
αυτό το κόµµα. Το εγκαταλείπουν, γιατί ουσιαστικά έρχεται σε
αντίθεση µε τις ίδιες του τις αρχές. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Κύριε Σαµαρά, να είµαστε ξεκάθαροι. Αντί να κάνετε το κοµµατάκι της κ. Μέρκελ, αντί να λειτουργείτε ως βλαχοδήµαρχος
του κ. Σόιµπλε, αφήστε τον κ. Στουρνάρα να πάει αύριο στο Eurogroup και εσείς αλλάξτε το εισιτήριό σας. Αντί να παρακαλάτε
γονυπετής και να εξευτελίζετε ένα ολόκληρο έθνος, πηγαίνετε
στην Ουάσινγκτον, κύριε Σαµαρά, και δείτε την administration
του Προέδρου Οµπάµα που µίλησε για διαγραφή του χρέους.
Από εκεί, φύγετε και πηγαίνετε στη Μόσχα, στον Πρόεδρο Πούτιν. Κατεβείτε στην Ευρώπη και δείτε τον Κάµερον στην Αγγλία,
πηγαίνετε στη Λισσαβόνα, στη Ρώµη, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη,
γιατί αυτό το πρόβληµα είναι παγκόσµιο. Είναι το πρόβληµα της
νέας τάξης πραγµάτων.
Ζούµε σε µία εποχή, όπου σε παγκόσµιο επίπεδο γίνονται τεράστιες αλλαγές, πρωτοφανείς αλλαγές σε αυτόν τον αιώνα. Σε
αυτές τις κοσµογονικές εξελίξεις εµείς παραµένουµε θεατές,
ενώ η θέση της Ελλάδος θα µπορούσε να είναι στρατηγική και
σηµαντική. Ας µου επιτραπεί η έκφραση. Η Ελλάδα είναι «µαγαζί
γωνία». Η Ελλάδα είναι µία χώρα πετρελαιοπαραγωγός. Η Ελλάδα είναι µία χώρα που βρίσκεται στα όρια της Ασίας. Αυτή τη
γεωπολιτική θέση ενισχύστε την και µην λειτουργείτε ως Φιλιππινέζες των Γερµανών. Λειτουργήστε ως Έλληνες πολιτικοί και
εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ως Πρωθυπουργός των Ελλήνων και
όχι ως υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεµάτη προβλήµατα και οι ηγέτες
της ξέρουν καλά ότι εάν η Ελλάδα φύγει, άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Γερµανικές και άλλες µελέτες δείχνουν πως το κόστος θα ξεπεράσει τα 12 τρισεκατοµµύρια ευρώ εντός οκτώ
ετών. Αυτό είναι που προσπαθούν να σώσουν οι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι την Ελλάδα. Παίζουν πόκερ και καιρός είναι να
σταµατήσουµε να είµαστε τα θύµατα αυτής της µπλόφας. Ας
βγούµε ευθέως και ας δείξουµε τα χαρτιά της Ελλάδος, που είναι
ισχυρά, είναι χαρτιά ανίκητα.
Επειδή µιλάτε για την ισχυρή Γερµανία, για ποια ισχυρή Γερµανία λέτε; Γι’ αυτήν που η µελέτη της «Bank of International Set-
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tlements», δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας όλων των τραπεζών,
δείχνει πως το πραγµατικό της χρέος ξεπερνά το 300% του ΑΕΠ
της; Για ποια ισχυρή Κεντρική Τράπεζα µιλάµε; Για τη «Bundesbank», της οποίας οι υποχρεώσεις µέσω του προγράµµατος
«Target2» ξεπερνούν τα 700 δισεκατοµµύρια ευρώ; Όταν εµείς
πούµε, κύριοι, δεν συµµορφωνόµαστε προς τις υποδείξεις, γιατί
θεωρούµε οικονοµική αυτοκτονία και παραλογισµό την πολιτική
στην οποία µας στέλνετε, για ποιες ισχυρές γερµανικές τράπεζες
µιλούµε; Γι’ αυτές που έσωσε µε τρισεκατοµµύρια δολάρια η
Αµερική πριν από τέσσερα χρόνια;
Αλήθεια, τι έγιναν αυτά τα 2 τρισεκατοµµύρια, τα οποία έδωσαν σε γερµανικές τράπεζες οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής;
Μήπως τους έφταιγε και τότε πάλι η Ελλάδα, που πήραν οι γερµανικές τράπεζες τα 2 τρισεκατοµµύρια από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής;
Καλά, θα πει κάποιος, αυτά ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, σήµερα τι συµβαίνει; Σήµερα, η Αµερικανική Τράπεζα TAUNUS είναι
100% θυγατρική της DEUTSCHE BANK και έχει µόχλευση πάνω
από 70%. Η TAUNUS είναι η όγδοη µεγαλύτερη τράπεζα στην
Αµερική. Συγκριτικά σας λέω ότι η LEHMAN BROTHERS κατέρρευσε µε µόχλευση 30% και δηµιούργησε καταστροφή. Η
TAUNUS µπορεί να προκαλέσει πολύ χειρότερα. Φαίνεται, όµως,
ότι οι Γερµανοί ξέρουν να τα παίρνουν από παντού. Και όταν δεν
τους τα δίνουµε οικειοθελώς, τα παίρνουν µε συµβάσεις και µνηµόνια. Αλλιώς, τα παίρνουν µε τη βία. Δεν θα περάσει πλέον αυτή
η πολιτική εκβιασµού της Γερµανίας! Θα µιλήσουµε στα ίσια και
θα υπηρετήσουµε την Ελλάδα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Σας ερωτούµε ευθέως: Ο εισηγητής µας Νότης Μαριάς και ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Κώστας Μαρκόπουλος µε
την εισήγηση που σας καταθέσαµε στη Βουλή σας είπαν να εγγράψετε στον κρατικό προϋπολογισµό το γερµανικό δάνειο και
τις αποζηµιώσεις. Συγκεκριµένα ποσά είναι. Διαφορετικά, εκδώστε CDO. Γιατί δεν το κάνετε; Τα αµφισβητείτε; Λέτε πως όχι.
Τότε, για ποιο λόγο δεν περνάτε τουλάχιστον αυτά που ατόκως
είναι 50 δισεκατοµµύρια µόνο από το δάνειο; Δεν βάζω τις αποζηµιώσεις µέσα στον κρατικό προϋπολογισµό. Εγώ σας λέω,
φέρτε το προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, για να δούµε τι
απάντηση θα πάρετε από τους Έλληνες Βουλευτές.
Η ακολουθούµενη στρατηγική µοιάζει να εξυπηρετεί τα συµφέροντα αυτών που αφού ασφάλισαν το σπίτι µας, στη συνέχεια
το έκαψαν και τώρα ζητούν να εισπράξουν όχι µόνο την αποζηµίωση, αλλά και τα ασφάλιστρα τα οποία πλήρωσαν µέχρι τώρα.
Η υπερψήφιση αυτού του προϋπολογισµού αυτό κάνει. Επιστρέφει τα ασφάλιστρα σε αυτούς, αφού το έκαψαν και αφού µας
πήραν την αποζηµίωση.
Καιρός είναι να επαναλάβουµε στους προύχοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λόγια της Αντιγόνης: «Υπάρχουν και άλλα για
σπορά χωράφια». Υπάρχουν και άλλα νοµίσµατα, πολύ ισχυρότερα του ευρώ στα οποία µπορούµε να δέσουµε το άρµα της οικονοµικής µας ανάπτυξης. Ας τελειώσει πια το παραµύθι της
δραχµής και ο εκβιασµός προς τον ελληνικό λαό!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Ας ξεκινήσουµε εκείνες τις γεωπολιτικές κινήσεις που θα τους
βάλουν στη γωνία αυτούς που θέλουν αυτόν τον περήφανο λαό
να τον εξευτελίσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός έχει
µόνο µία «κόκκινη» γραµµή, ότι η δηµοσίευσή του έγινε στα ελληνικά αντί στη γερµανική γλώσσα, όπως σας υπεδείχθη. Αυτός
ο προϋπολογισµός έχει στην ουσία δύο στόχους. Ένα βραχυπρόθεσµο στόχο, που είναι η βίαια αναδιανοµή του εισοδήµατος
του ελληνικού λαού υπέρ του τραπεζικού συστήµατος και της
εγχώριας οικονοµικής ολιγαρχίας. Μεσοµακροπρόθεσµος στόχος είναι ο σύγχρονος αναδασµός της δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας, διανέµοντας τίτλους ιδιοκτησίας στους εγχώριους
και αλλοδαπούς δανειστές.
Τα στοιχεία και τα κονδύλια του προϋπολογισµού είναι οι αδιάψευστοι µάρτυρες της αποτυχίας των µνηµονίων και των αδιεξόδων των δηµοσιονοµικών πολιτικών της τρόικας και των δανει-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

στών. Η Κυβέρνηση µεταφέρει το βάρος στα συνήθη θύµατα,
στους εργαζόµενους και στους συνταξιούχους.
Σ’ αυτό το σηµείο ανοίξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη
σελίδα 69 της εισηγητικής έκθεσης και πηγαίνετε στις προβλέψεις για τις εγγυήσεις που πέφτουν. Είναι 1,27 δισεκατοµµύρια.
Κύριε Στουρνάρα, ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι οι εγγυήσεις των
τραπεζών που πέφτουν µέσα στο 2013 είναι 42 δισεκατοµµύρια;
Και εάν το ξέρετε, γιατί το αποκρύπτετε από τον προϋπολογισµό
ή µήπως υπολογίζετε σε µνηµόνιο 4; Μήπως έχετε προβλέψει ότι
θα υπάρχουν µνηµόνια 4, 5, 6 και 7; Γιατί εκεί οδηγείτε, στο
φαύλο κύκλο της οικονοµίας, όπως έλεγε και ο κύριος Πρωθυπουργός.
Όµως, το βασικότερο είναι η ανεργία. Προβλέπεται σε αυτόν
τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα λουκέτα θα πολλαπλασιαστούν. Θα εκτοξευθεί η ανεργία δέκα µονάδες πιο πάνω, όπως γράφει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
και θα φθάσει στο επίπεδο του 34%.
Πόσοι ακόµη Έλληνες πρέπει να µείνουν άνεργοι, κύριε Πρωθυπουργέ, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της τρόικας και
των αφεντικών σας; Είναι δυνατόν να συνεχίζουµε να δηµιουργούµε ανέργους σε αυτή τη χώρα, λέγοντας στην αρχή ότι πρέπει να είναι ένας σε κάθε οικογένεια και τώρα ένας στους τρεις
Έλληνες;
Είναι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το κράτος
έχει ρόλο. Αφήστε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και δείτε ότι
υποχρέωση του κράτους και του Κοινοβουλίου αντίστοιχα είναι
να προφυλάξει τον Έλληνα πολίτη. Ο δρόµος της εξόδου από
την κρίση δεν είναι στρωµένος µε ακόµα µεγαλύτερα χρέη από
εκείνους που ασφάλιζαν και µετά έκλεισαν το σπίτι, όπως σας
είπα.
Αρκετά µε την ειδωλολατρία του ευρώ και τις απειλές. Ζητάµε
να είµαστε στην Ευρώπη, ναι! Το πληρώσαµε το ευρώ, ναι!
Έχουµε δικαίωµα να µείνουµε στο ευρώ, ναι! Δεν µπορεί, όµως,
να συνεχίζει να απειλείται ο ελληνικός λαός.
Δεν είναι δυνατόν όταν οι «FINANCIAL TIMES» γράφουν ότι οι
ηγέτες της Ευρωζώνης δεν χάνουν την ευκαιρία να απογοητεύουν την υφήλιο κάθε φορά που συναντώνται, εµείς να λέµε:
«Αρκετά ως εδώ». Δεν χρειαζόµαστε ανεργία στο 35%. Δεν θέλουµε να πουλήσουµε τα ασηµικά της χώρας, γιατί τα ασηµικά
πουλάτε. Πουλάτε τα ασηµικά της χώρας και παράλληλα πουλάτε και τους τίτλους ιδιοκτησίας της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι αδύνατον να επιτύχει τους στόχους της Κυβέρνησης
και της Τρόικας για τα έσοδα και τις εισπράξεις. Ενώ η ανεργία,
η πιστωτική ασφυξία µε τη µείωση των µισθών και των συντάξεων
και των προνοιακών επιδοµάτων προχωρά, θα οδηγηθεί η κοινωνία σε έκρηξη και η αγορά σε µεγαλύτερη ύφεση και την οικονοµία την οδηγούν σε νέο φαύλο κύκλο νέων µέτρων.
Σ’ αυτό το µακροοικονοµικό πλαίσιο τα έσοδα -το γράφετε
εσείς- από την άµεση φορολογία προβλέπεται να εµφανίσουν
µείωση 4,6% έναντι των αντιστοίχων του 2012. Τα έσοδα από το
φόρο εισοδήµατος των φυσικών προσώπων θα εµφανίσουν σηµαντική µείωση 20,6%. Τα έσοδα από φόρο εισοδήµατος των νοµικών προσώπων µειώνονται 10,1%. Τα έσοδα από φόρους στα
ακίνητα σηµειώνουν αύξηση 15,5%. Και αυτό το χαράτσι στις ακίνητες περιουσίες είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ένα από
τα επονείδιστα µέτρα τα οποία πάρθηκαν µε 153 «ναι» είναι η αύξηση των αντικειµενικών αξιών.
Γιατί γίνεται αυτό; Αυτό γίνεται για έναν λόγο. Γίνεται για να
περάσει η είσπραξη των φόρων στις εισπρακτικές εταιρείες και
µαζί µε τις εγγυήσεις των τραπεζών που έχουν πάει στον EFSF
να περάσει και η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών, να έρχονται να
κατάσχουν τα σπίτια των Ελλήνων, να καταργήσουν αυτό που
έλεγαν οι παλιότεροι το «κεραµίδι».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ίδιο συµβαίνει µε τα έξοδα
από το ΦΠΑ, που αναµένεται να πέσουν. Και όλα αυτά πέφτουν
για έναν λόγο. Πέφτουν διότι δεν υπάρχει µετρητό στην αγορά.
Αποσύρονται 40 δισεκατοµµύρια, θα λείψουν από την αγορά που
δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή ρευστότητα. Και το πρόβληµα συνεχίζεται, γιατί κλείνετε συνέχεια εφορίες, κλείνετε ΔΟΥ.
Και εγώ σας ρωτάω: Τι θα γίνει στην επαρχία και στην ακριτική
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Ελλάδα; Θα είναι υποχρεωµένοι οι πολίτες να ταξιδεύουν επί
ώρες και να πληρώνουν ξενοδοχείο για την διανυκτέρευση τους
κάθε φόρα που θα επισκέπτονται µια εφορία; Μου µετέφεραν οι
δήµαρχοι των Κυκλάδων το εξής καταπληκτικό. Τους είπε, λέει,
ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, να πάρουν i-pad. Είναι απίστευτο.
Θα πάνε στην Δονούσα να πάρουν i-pad για να πληρώσουν το
φόρο τους. Αυτήν την λογική σας έχουν περάσει και τη δέχεστε;
Είναι δυνατόν να συνεχίζετε να λειτουργείτε µ’ αυτήν τη λογική;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοροϊδία των τελευταίων µέτρων τελειώνει εδώ, αφού µόνο το 2014 η επιβάρυνση θα είναι
13,5 δισεκατοµµύρια συν τα 9 δισεκατοµµύρια του 2013, σύνολο
22,5 δισεκατοµµύρια τα δύο χρόνια και µε συνολικό κόστος επιµήκυνσης που ξεπερνά τα 35 δισεκατοµµύρια.
Και το ερώτηµα είναι: Ποια άλλα µέτρα έχετε συµφωνήσει;
Έχετε συµφωνήσει ή όχι την αυτόµατη αναπροσαρµογή των µέτρων ανάλογα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα, δηλαδή την κατάργηση της Βουλής; Έχετε συµφωνήσει ή όχι σ’ άλλου είδους
µνηµόνια; Φοβόµαστε ότι τα έχετε συµφωνήσει.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, σας κάναµε προτάσεις. Σας
είπαµε ξεκάθαρα ποια είναι η θέση µας για την διαγραφή του
χρέους. Σας λέµε, λοιπόν, ότι έχετε επίσης υποχρέωση να προχωρήσετε στην τιτλοποίηση των κοιτασµάτων του ορυκτού πλούτου και στα έσοδα, τα οποία πρόκειται να πάρουµε. Και επειδή
αυτό το έχετε διακωµωδήσει, σας λέµε ότι θα πρέπει να προχωρήσει ήδη ο καθορισµός της ΕΟΖ, που είναι βασικά εκείνη η κίνηση, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να κοπούν οικόπεδα, να
συσταθεί και να λειτουργήσει η ΕΔΕΥ, όχι όµως µε την έννοια ότι
το Αιγαίο θα µοιραστεί σε γκρίζες και µη ζώνες. Ένα είναι το Αιγαίο και γκρίζες ζώνες δεν αναγνωρίζουµε πουθενά.
Θα πρέπει να προχωρήσουµε σε εταιρεία ειδικού σκοπού στο
εξωτερικό και τα έσοδα αυτά από τα κοιτάσµατα να µην πηγαίνουν στην µαύρη τρύπα του ειδικού λογαριασµού. Αλήθεια, ο ειδικός λογαριασµός θα είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Πρέπει να απαντήσετε, σας ρωτάει ο κ. Βενιζέλος. Έχετε υποχρέωση να απαντήσετε.
Όλα αυτά τα οποία εµείς σας προτείναµε µόνο και µόνο για το
Ιόνιο, για τον πατραϊκό κόλπο, είναι 300 εκατοµµύρια βαρέλια,
είναι περίπου 15 δισεκατοµµύρια για το 2013 η τιτλοποίηση. Και
επειδή µας λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυτά και δεν
υπάρχουν, ζητήσαµε από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης να µας
απαντήσει η έδρα που αναφέρεται στα CDO. Μας έστειλαν, λοιπόν, τη µελέτη για την τιτλοποίηση των µελλοντικών εσόδων, τις
προεισπράξεις και προεξοφλήσεις ογκοµετρικών παραγώγων και
πως θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει στην τιτλοποίηση αυτών
των συγκεκριµένων κοιτασµάτων για να µπορέσει να έχει µια
λύση πολιτική που θα κρατήσει την Ελλάδα εθνικά κυρίαρχη.
Σας την καταθέτουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε
της Κυβέρνησης που απουσιάζετε και κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, για να σταµατήσει αυτό το παραµύθι στους Έλληνες
ότι δήθεν πτωχεύουµε την επόµενη εβδοµάδα και ότι δεν έχει η
Ελλάδα καµµία ελπίδα. Η Ελλάδα έχει ελπίδα όσο υπάρχουν Έλληνες, οι οποίοι αρνούνται να υποταχθούν στα γερµανικά σχέδια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Η Ελλάδα έχει ελπίδα όσο Έλληνες Βουλευτές που δεν συµµετέχετε στις µαύρες λίστες Λαγκάρντ της «SIEMENS», όσοι δεν
συνδιαλεχθήκατε µε τα υποβρύχια, όσοι έχετε καθαρό το µέτωπο
σας σήµερα αποφασίσετε να καταψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισµό. Και όποιος θέλει να συνεχίσει να ακούει το ρέκβιεµ του
θανάτου, ας τον ψηφίσει τον προϋπολογισµό, όποιος θέλει όµως
ένα πρελούδιο µιας νέας συµφωνικής που θα βασίζεται σε παραγωγή και όχι σε χρέη σας βροντοφωνάξει µαζί µας: Όχι, αρκετά πήρατε κύριοι! Η Ελλάδα είναι µια εθνικά κυρίαρχη χώρα
που µπορεί να προχωρήσει µε γεωστρατηγικές συµφωνίες εκτός
από την µπότα της Γερµανίας και την πολιτική της κ. Μέρκελ και
του κ. Σόιµπλε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος, κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το
λόγο έχει ζητήσει ο κ. Αθανασίου, για ένα λεπτό. Παρακαλώ µόνο
για ένα λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι
δύο, ένα κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Με βάση την πρόσφατη διαγραφή πολλών συναδέλφων από τα κόµµατά τους και το ότι υποστήριξαν δηµόσια ότι
έχουν σύµφωνα µε το Σύνταγµα το απεριόριστο δικαίωµα στην
ψήφο και στην έκφραση γνώµης, έθεσα το ερώτηµα αν το άρθρο
60 του Συντάγµατος που καθιερώνει αυτό το δικαίωµα είναι
χωρίς περιορισµούς και είπα ότι υπάρχουν όρια εφαρµογής.
Υπάρχει διάταξη στο άρθρο 29 του Συντάγµατος, που χρονικά
είναι µεταγενέστερη, που καθιερώνεται ταυτόχρονα µε τα κοινοβουλευτικά συστήµατα, όταν καθιερώθηκαν, η οποία τι µας λέει;
Μας λέει ότι οι πολίτες µε τις ίδιες ιδέες, µε τις ίδιες αρχές µπορεί να οργανώνονται σε κόµµατα και -προσέξτε- η δράση και οργάνωση των κοµµάτων οφείλει να προστατεύει το πολίτευµα της
χώρας.
Ποιο είναι το πολίτευµα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 1
του Συντάγµατος; Η Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Πως επιλέγεται ο Αρχηγός σε µια Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία; Μας το λέει το άρθρο 37 του Συντάγµατος. Ο Αρχηγός του
πλειοψηφήσαντος κόµµατος, η αρχή της δεδηλωµένης.
Για παράδειγµα: Γίνονται εκλογές σήµερα και ένα κόµµα παίρνει 152 Βουλευτές. Έρχονται τρεις Βουλευτές και λένε: «Δεν ψηφίζω, δεν δίνω ψήφο εµπιστοσύνης στο κόµµα.»
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Συγγνώµη, να τελειώσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά σ’
αυτήν την Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είπε
την άποψή τους καταγράφηκε, ολοκληρώθηκε. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώσατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Να ολοκληρώσω θέλω. Γιατί ενοχλεί αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Βουλευτής κ. Αναστασιάδης Σάββας, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί να το πει αυτό;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έδωσα το λόγο στον κ. Αναστασιάδη, θα µιλήσετε µετά. Μη φάµε το
χρόνο τώρα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Καµµένος έχει το λόγο για ένα λεπτό και µετά ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Η παραδοχή από τη µεριά του Υπουργού Εσωτερικών ότι
πρότεινε την κατάργηση του άρθρου 60 για την κατά συνείδηση
ψήφο των Βουλευτών, δείχνει ποια είναι η λογική της Κυβέρνησης του κ. Σαµαρά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ολοκληρώσει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Είστε ο τελευταίος που θα έπρεπε να µιλάει για το άρθρο
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60, γιατί οι Βουλευτές που εκλέγονται πρέπει να έχουν και συνείδηση, ίσως για εκείνους που διορίζονται θα πρέπει να το µελετήσει κάποιος άλλος.
Κλείνω λέγοντας, αν ίσχυε η αλλαγή του Συντάγµατος, ο κ. Σαµαράς µε τις κολοτούµπες που έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια, θα έπρεπε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
συνάδελφε, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα τώρα, µην δηµιουργούµε
τεχνητή ένταση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): …να έχει αποµακρυνθεί τουλάχιστον πέντε φορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρερµηνεύθηκαν αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός. Θα του δώσω το λόγο µετά τους συναδέλφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ το
λόγο, για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Υπόσχεστε ότι θα τηρήσετε το χρόνο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα ζήτησα.
Τι να κάνουµε; Πρέπει να κάνουµε µία τοποθέτηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Πρέπει να ολοκληρώσω όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να ολοκληρώσετε; Αυτά τα
οποία µας είπατε, είναι πρωτοφανή και καταργούν την ιδιότητα
του Βουλευτή. Εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωµα…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δεν καταλάβατε τι είπα, επιστηµονικό προβληµατισµό
κατέθεσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λόγο τον έχω εγώ. Να πάρετε
το λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, καθίστε. Σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Παραποιείται η πραγµατικότητα, αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ µην δυναµιτίζουµε στα καλά καθούµενα τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωµα
να παρεµβαίνετε µε αυτόν τον τρόπο, να καταργείτε την ουσία,
την ανεξαρτησία και την υπόσταση του κάθε Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πέρασαν
τα τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε λίγο θα µας πείτε ότι η Κυβέρνηση θα αποφασίζει πώς θα ψηφίζει ο καθένας µας εδώ.
Παρακαλώ, επειδή κάνατε ένα πολύ µεγάλο ατόπηµα, να τοποθετηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πιστεύει αυτά τα οποία
λέτε; Τα ασπάζεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, δεν
τα είπε έτσι. Θα διευκρινίσει µετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς κύριε Πρόεδρε, έχετε
ευθύνη να προστατεύσετε το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Σάββας Αναστασιάδης έχει το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την ώρα που εσείς, κύριε Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
φυγοµαχείτε και επενδύετε στην αποτυχία της Κυβέρνησης για
ψηφοθηρικούς λόγους και µόνο, κάποιοι σ’ αυτήν την Αίθουσα
έχουν το σθένος και τη δύναµη να αναλαµβάνουν το βάρος για
να κρατήσουν όρθια τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Χωρίς λαϊκισµούς, µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, µε σύνεση, χωρίς κανέναν εκβιασµό, συνειδητά έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης και των ευθυνών µας, έχοντας πάντα σαν
στόχο και επιδίωξη τη σωτηρία της πατρίδας και το µέλλον της.
Ναι, λειτουργούµε, κύριε Καµµένε, ως υπεύθυνοι Έλληνες πολιτικοί, όχι ως ανεύθυνοι λαϊκιστές που ξεχνάµε το παρελθόν µας
–εσείς ήσασταν Υπουργός- χωρίς πατριδοκαπηλίες, αλλά µε
πραγµατικό πατριωτικό φρόνιµα. Δεν δεχόµαστε, κύριε Καµµένε,
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εµείς τέτοια µαθήµατα από εσάς, ούτε κοινωνικές ευαισθησίες,
εµείς που δουλέψαµε και δουλεύουµε, δεν δεχόµαστε από εσάς
που ζήσατε µέσα στη χλιδή και µέσα στην πολυτέλεια.
Αυτά ως απάντηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµώ ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα που περνάει η χώρα µας είναι τα κρισιµότερα που
έζησε µετά τη µεταπολιτευτική περίοδο.
Συζητήσαµε πριν από µερικές ηµέρες και ολοκληρώθηκε µε
την ψήφισή του το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Συζητάµε σήµερα και ολοκληρώνεται τα µεσάνυχτα η ψήφιση του προϋπολογισµού. Θεωρώ ότι και οι δύο πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης
είναι πολύ σηµαντικές και αποτελούν καµπή για την πορεία της
χώρας, γιατί θα είναι µία νέα αρχή, θα είναι η αρχή από την οποία
ξεκινά η χώρα να ξεπερνά τα προβλήµατά της και να µπαίνει σε
µία πορεία ανόδου.
Συµµετείχα σε όλες τις επιτροπές για τη συζήτηση και του µεσοπρόθεσµου και του προϋπολογισµού. Ένιωσα θλίψη, λύπη και
απογοήτευση –η οποία ενισχύεται σήµερα από τη στάση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- από τη συνολική στάση
της αντιπολίτευσης και τις επιλογές της: επιλογές που υπαγορεύουν µόνο το κοµµατικό κόστος µε όρους λαϊκισµού και ανευθυνότητας, µεµψιµοιρίας και κατατριβές µε χαµηλά, µε ασήµαντα, αφήνοντας στην άκρη το µεγάλο θέµα, το µεγάλο πρόβληµα, τη µεγάλη κρίση που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας,
την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, η κοινωνία αγωνιά, η κοινωνία
ζει µέσα σε µία σύγχυση από αυτά που ακούει, µέσα σε ένα κλίµα
αβεβαιότητας, σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας.
Αντί αυτήν τη στιγµή εµείς όλοι, όλοι οι χώροι που αποτελούµε
το πολιτικό σύστηµα και µας παρακολουθεί όλη η κοινωνία, να
σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να συζητήσουµε σοβαρά
µε απόψεις, µε θέσεις, µε σύνεση, να συνθέσουµε τις απόψεις
µας, αντιµετωπίζουµε µία αντιπολίτευση καταγγελτική, χωρίς
καµµία σοβαρή, επίσηµη και πειστική πρόταση.
Αντί γι’ αυτό τι ακούσαµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα τις προηγούµενες ηµέρες; Ακούσαµε κάποιους να µιλάνε για το τι είδους ρολόγια φοράνε οι Βουλευτές, ακούσαµε κάποιους άλλους
να µας απειλούν ότι θα µας εκτελέσουν, να µας απειλούν ότι θα
µας πάνε στο Ειδικό Δικαστήριο, ακούσαµε κάποιους άλλους να
έρχονται στο έδρανο της Βουλής µε µαγνητόφωνα, κάποιους άλλους να µιλούν για µνηµόσυνα, υποβαθµίζοντας έτσι τη συζήτηση, το κύρος και το επίπεδο της Βουλής, την ώρα που µας
παρακολουθεί εναγωνίως όλος ο ελληνικός λαός.
Ενώ παράλληλα από την άλλη πλευρά ακούµε τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αποτρέπει µέσα από ξένη εφηµερίδα δυνητικούς επενδυτές να έρθουν στη χώρα µας. Και µέσα
σε όλα αυτά µονοπωλούν πάντα την ευαισθησία για τα προβλήµατα του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αφήσουµε την υποκρισία, ας
κοιτάξουµε επιτέλους, κατάµατα την πραγµατικότητα, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να βοηθήσουµε τη χώρα, την
ώρα που η κοινωνία µαστίζεται, την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, να κερδίσουµε τον ιδιότυπο αυτό πόλεµο.
Χρειάζονται παρεµβάσεις, κύριοι Υπουργοί. Χρειάζονται παρεµβάσεις στη διοίκηση, χρειάζονται παρεµβάσεις στα επίπεδα
της φοροδιαφυγής, χτύπηµα στη ρίζα. Χρειάζεται γρήγορη
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, για να στηρίξουµε την οικονοµία µας, για να στηρίξουµε στη συνέχεια όταν
θα µπορούµε, τις αδύνατες τάξεις οι οποίες υποφέρουν από τα
σηµερινά προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να κερδίσουµε αυτή τη µάχη, να στηρίξουµε την ελπίδα, να
στηρίξουµε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, την τιτάνια προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός κι όλη η Κυβέρνηση.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, στηρίζουµε αυτήν την προσπάθεια. Αναλαµβάνουµε το πολιτικό κόστος, αναλαµβάνουµε την ευθύνη και το βάρος, αναλαµβάνουµε
και µπορούµε να αντέξουµε την πίεση της κοινωνίας. Πρέπει
όµως να πούµε αύριο και στους εταίρους µας, να τηρήσουν κι
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αυτοί τις δεσµεύσεις τους.
Ο ελληνικός λαός, η ελληνική Κυβέρνηση το ελληνικό Κοινοβούλιο έκαναν την υποχρέωσή τους. Είναι ώρα να τηρήσουν κι
αυτοί τις υποχρεώσεις τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ.
Γιώργος Πάντζας έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε τον προϋπολογισµό και γνωρίζετε όλοι εδώ, ότι αυτός ο προϋπολογισµός
είναι ψεύτικος, µη πραγµατοποιήσιµος, από τη στιγµή που έχετε
υπογράψει αυτά τα µνηµόνια, τα οποία τινάζουν την οικονοµία
και τον ελληνικό λαό στον αέρα.
Την προηγούµενη Τετάρτη που µας πέρασε, δώσατε µε την
ψήφο σας τη χαριστική βολή στην ελληνική οικογένεια. Τα µνηµόνια που υπογράψατε απαγορεύουν ρητά να λειτουργήσει η οικονοµία, η ανάπτυξη, η παιδεία, η υγεία, οι συγκοινωνίες, η
τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τ’ άλλα. Και αφού δολοφονήσατε
µε τα µνηµόνιά σας έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, σήµερα θα ψηφίσετε το µνηµόσυνο που εσείς ονοµάζετε «προϋπολογισµό».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Είναι γνωστό ότι ο κ. Άκερµαν, πρώην Πρόεδρος της DEUTSCHE BANK, σας είχε πει, όταν το ελληνικό χρέος ήταν 160%
του ΑΕΠ και όχι 184,1% που είναι σήµερα –και µε δική σας ευθύνη αυτό- ότι για να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της πρέπει το
160% να γίνει 60% και ότι χρειάζεται απαραίτητα ένα «κούρεµα»
180 διεσεκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, οι πιο καταξιωµένοι οικονοµολόγοι του κόσµου λένε
ότι το ελληνικό πρόβληµα πρέπει να λυθεί µε αυτόν τον τρόπο.
Το ξέρει η κ. Μέρκελ, οι τράπεζες, οι γκάνγκστερ τοκογλύφοι,
εσείς οι ίδιοι που κυβερνήσατε, το ξέρει ο κόσµος όλος, ότι
άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Έρχονται, δηλαδή, όλοι αυτοί στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οπωσδήποτε χρειάζεται καταγγελία της συµφωνίας που κάνατε και
επαναδιαπραγµάτευση των όρων των µνηµονίων που υπογράψατε, όπως ακριβώς, πιστεύει και ο κ. Άκερµαν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας είπε ότι το ίδιο πρόβληµα είχε και η Γερµανία
το 1953 και λύθηκε µε τη µείωση του χρέους και εφόσον βέβαια,
υπήρχε ανάπτυξη στη Γερµανία θα γινόταν η αποπληρωµή για
το υπόλοιπο. Δυστυχώς, εσείς αντί να διαπραγµατευτείτε προς
το συµφέρον του ελληνικού λαού, πηγαίνετε σαν υπάλληλοί τους
και ό,τι σας πουν σκύβετε το κεφάλι και εξυπηρετείτε τα δικά
τους συµφέροντα.
Είναι γνωστό, είναι πασίγνωστό ότι στη χρεοκοπία και στη πτώχευση φτάσαµε µε τις πολιτικές που ακολουθήσανε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίες διέλυσαν
τη Δηµόσια Διοίκηση φτιάχνοντας ένα κράτος, που θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε «ο κλέψας του κλέψαντος και ο εξαπατήσας του εξαπατήσαντος», µε δεκάδες οικονοµικά σκάνδαλα
γνωστά και άλλα τόσο που δεν έχουν βγει στη φόρα, γιατί τα κουκουλώσατε ακόµα και εδώ µέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Κανείς
από αυτούς που κλέψανε δεν πήγε φυλακή, δεν επέστρεψε τα
κλεµµένα. Ο µόνος που πήγε φυλακή –προσωρινά- είναι ο Τσοχατζόπουλος. Υπολείπονται ακόµη 999 που πρέπει να δώσουν
λόγο στη δικαιοσύνη. Ναι, αυτό πιστεύει ο ελληνικός λαός. Το
πιστεύει ο λαός µας και απαιτεί ότι όλοι αυτοί πρέπει να τιµωρηθούν και να επιστρέψουν τα κλεµµένα.
Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ τους λέµε ότι µόλις γίνουµε κυβέρνηση όλοι
αυτοί που έκλεψαν, µε νόµιµες διαδικασίες και µε τα απαραίτητα
στοιχεία θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είπαµε εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ:
«Θα σας τρελάνουµε στη νοµιµότητα». Ακόµη περιµένουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εξεταστική επιτροπή.
Και έρχεστε τώρα εσείς και µας λέτε –και τα «παπαγαλάκια»
σας, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης- ότι δεν είµαστε έτοιµοι να
κυβερνήσουµε. Αν εννοείτε να κυβερνήσουµε όπως κυβερνήσατε
εσείς και καταστρέψατε τη χώρα, όχι, κύριοι, δεν είµαστε έτοιµοι
και ούτε θα είµαστε ποτέ για να την ξανακαταστρέψουµε.
Γιατί εσείς κυβερνούσατε µε τους Χριστοφοράκους, τους
Τσουκάτους, τους Μαντέληδες, τους Τσοχατζόπουλους, τους
Βατοπεδινούς, τους κουµπάρους, τους παρακρατικούς και ένα
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σωρό άλλους. Τέτοια άτοµα, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ευδοκιµούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς δεν έχουµε αφεντικά, ούτε την κ. Μέρκελ
ούτε το σινάφι της. Δεν έχουµε πρόγραµµα κοινωνικού ολοκαυτώµατος, όπως έχετε εσείς.
Εσείς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία καταστρέψατε οικονοµικά,
πολιτικά, ηθικά, πατριωτικά και οικολογικά την πατρίδα µας.
Έχετε την απόλυτη ευθύνη.
Εµείς θα πούµε στην κ. Μέρκελ ότι πρέπει να δεχτεί τους
όρους µας, όπως ισχυρίζονται όλα τα σωστά µυαλά στην Ευρώπη, ότι είµαστε ισότιµα µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν µπορεί να µας βγάλει από την Ευρωζώνη και το ευρώ.
Και αν θελήσει να µας τιµωρήσει η κ. Μέρκελ γιατί είµαστε κακά
παιδιά και ανοίξαµε καινούργιος δρόµους για τους λαούς της
Ευρώπης, να ξέρει πρώτα η κ. Μέρκελ ότι θα τιµωρήσει τη Γερµανία οικονοµικά και ύστερα εµάς. Το ξέρετε όλοι: αυτό είναι το
ισχυρό διαπραγµατευτικό χαρτί µας.
Λογικά, λοιπόν, µετά τις στάχτες που έχετε αφήσει ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία, µία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ καλύτερη από τις κυβερνήσεις σας. Θα στραφεί προς την οικονοµική ανοικοδόµηση της χώρας, δίπλα στον εργαζόµενο λαό, τον
συνταξιούχο, το νεολαίο, τον ελεύθερο επαγγελµατία, τους οποίους έχετε κατακρεουργήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τρικοµµατική σας Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη διάσταση,
σε αντίθεση µε τον ελληνικό λαό τον οποίο προεκλογικά πρώτα
τροµοκρατήσατε και στη συνέχεια εξαπατήσατε µε τις υποσχέσεις σας περί διαπραγµάτευσης. Είπατε ότι δεν θα κόψετε µισθούς και συντάξεις, ότι δεν θα µπουν άλλες φορολογίες, ότι δεν
θα γίνουν απολύσεις και θα διατηρηθούν οι συλλογικές συµβάσεις. Είπατε 18 ψεύτικες υποσχέσεις, που είχε ισχυριστεί ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και τώρα µε τα µνηµόνια που υπογράψατε και τον προϋπολογισµό που προτείνετε βάζετε τον λαό µας
να καθίσει πάνω σε 18 ηλεκτρικές καρέκλες.
Να είστε σίγουροι, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να κυβερνήσει
πολύ καλύτερα από εσάς. Και τα χρήµατα θα βρούµε και θα δώσουµε προοπτική ανάπτυξης, ελπίδας και αξιοπρέπειας στο λαό
µας. Γι’ αυτό και ζητάµε εκλογές.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα λέτε ότι απαιτεί θυσίες. Γιατί άλλο οι θυσίες και άλλο οι ανθρωποθυσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το έχετε περάσει το ένα
λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Είστε µία Κυβέρνηση πλήρους απαξίωσης εντός και εκτός της Ελλάδος. Έχετε αποτύχει. Δεν έχετε το
δικαίωµα να κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. Γι’ αυτό ο ελληνικός
λαός µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σας επιτρέψουν να µας επιβάλλετε το βάρβαρο και ανθρωποφάγο καπιταλισµό σας. Ό,τι και να
ψηφίσετε εδώ µέσα, ο λαός είναι απέξω. Θα τα ανατρέψει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πάντζα, µας λέτε «λεφτά υπάρχουν», αλλά δεν µας λέτε το µυστικό πού θα τα βρείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Εκεί που δεν τα βρήκατε εσείς. Εκεί
που δεν µπορέσατε να τα βρείτε εσείς!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ειδικά αυτές τις κρίσιµες ηµέρες βλέπετε τον λαϊκισµό να
ξεχειλίζει, να κυριαρχεί η δηµαγωγία αλλά και οι απειλές προς
τη δηµοκρατία, γιατί αυτό κάνει όποιος απειλεί τους εκπροσώπους του λαού µε λιντσάρισµα ή µε ειδικά δικαστήρια.
Και επειδή δεν µασάω τα λόγια µου, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, αυτό δεν λέγεται αντιπολίτευση, λέγεται προσπάθεια δηµιουργίας έκρυθµης κατάστασης και εµφυλιοπολεµικού
κλίµατος.
Εσείς, ανεγκέφαλα και χωρίς καµµία λογική απειλείτε τους
Υπουργούς και τους Βουλευτές, όπως έκανε ο κ. Παναγούλης,
που µίλησε για λιντσάρισµα Βουλευτών. Και αυτό ειπώθηκε από
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το στόµα ποιού; Του αδερφού του Αλέκου Παναγούλη, που ήταν
πραγµατικά ένας άνθρωπος που πολέµησε για τη δηµοκρατία,
αγωνίστηκε για τη δηµοκρατία. Αυτό το συγκρουσιακό, εµφυλιοπολεµικό κλίµα για να ξεπεραστεί, αγωνίστηκαν πολλοί. Και είναι
ντροπή σας να προσπαθείτε να το επαναφέρετε, για να έχετε
κοµµατικά οφέλη πολώνοντας την πολιτική κατάσταση.
Απειλεί ο κ. Τσίπρας τους υποψηφίους επενδυτές ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Την ώρα που ψάχνουµε και το ένα ευρώ, να
επενδυθεί στην Ελλάδα, εσείς το διώχνετε. Λογοδοτήστε στους
πολίτες που περιµένουν επενδύσεις, να ανοίξουν δουλειές για
να δουλέψουν και να ταΐσουν την οικογένειά τους. Αλλά πότε
σκεφτήκατε τους εργαζόµενους; Όταν κλείνατε τα εργοστάσια
και έχαναν τη δουλειά τους χιλιάδες εργαζόµενοι; Όταν κλείνατε
τα εργοστάσια και έφευγαν αυτά και πήγαιναν σε γειτονικές
χώρες; Όταν πρόσφατα κάνατε το ίδιο και στη «Χαλυβουργική»;
Σαµποτάρετε την Ελλάδα. Βάζετε πάνω από την πατρίδα, δυστυχώς, το κόµµα σας.
Από την άλλη πλευρά η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να απαξιώσει
στα µάτια του κόσµου τους Βουλευτές µε ερωτήσεις του τύπου:
«Πώς µεγαλώσατε, πού σπουδάσατε, πού στέλνετε τα παιδιά
σας σχολείο;».
Τους απαντώ: Μεγάλωσα ορφανός από πατέρα, πήγα σε δηµόσια σχολεία, πήγα στη Νοµική Σχολή Αθηνών και το παιδί µου
πάει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Προτείνει µάλιστα κοροϊδευτικά ουσιαστικά, η Χρυσή Αυγή οι
Βουλευτές να παίρνουν –λες και θα υπάρχουν Βουλευτές, αν
γίνει εξουσία η Χρυσή Αυγή- 1.200 µε 1.500 ευρώ.
Κοροϊδεύετε, κύριοι της Χρυσής Αυγής, τους πολίτες. Κοροϊδεύετε τους πολίτες, γιατί εγώ δεν θα είµαι υποψήφιος Βουλευτής γιατί δεν είµαι πλούσιος. Φαίνεται ότι εσείς στη Χρυσή Αυγή
ή είστε πλούσιοι ή έχετε από πίσω σπόνσορες και σας τα ακουµπάνε.
Η Χρυσή Αυγή προσπαθεί δυστυχώς, να µηδενίσει και να
εξευτελίσει τη δηµοκρατία και το πολιτικό προσωπικό της χώρας
µε λόγια αλλά και µε πράξεις. Το πόσο σέβονται τη δηµοκρατία
µπορεί να το δει ο οποιοσδήποτε αυτήν τη στιγµή. Όποτε είναι
να µιλήσουν µπαίνουν στην Αίθουσα, από εκεί και πέρα τα
έδρανα τους είναι άδεια. Και φυσικά προσπαθούν να υποκαταστήσουν το κράτος και δείχνουν ως φταίχτες για την κρίση τους
ξένους. Μιλούν για εθνικοποίηση στην λογική του εθνικοσοσιαλισµού.
Μαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η Χρυσή Αυγή στην Χαλυβουργική ...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μην µπερδεύετε ανόµοια πράγµατα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ µε την πολιτική σας
πρακτική, τις φωνές, τις απειλές για λιντσαρίσµατα και την ανθελληνική τακτική να διώξετε τους επενδυτές, ρίχνετε νερό στο
µύλο της Χρυσής Αυγής. Συνέλθετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίβει τα χέρια της η Χρυσή Αυγή. Παίζετε µε τη φωτιά.
Κυριολεκτικά βοηθάτε στην εκκόλαψη του αυγού του φιδιού.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε και τους Ανεξάρτητους
Έλληνες. Ψάχνουν να βρουν την οικονοµική τους πρόταση, γιατί
το «όχι» στο µνηµόνιο δεν αποτελεί ούτε ιδεολογία και δεν αποτελεί φυσικά ούτε οικονοµικό πρόγραµµα.
Άκουσα πριν από λίγο τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων να µιλά για ένα άλλο νόµισµα στο οποίο θα συνδεθούµε. Τι
εννοεί; Θα συνδεθούµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για να έχουµε
δολάριο; Όχι, Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε, όπως βλέπετε- πράγµατι ο προϋπολογισµός του 2013
είναι πολύ δύσκολος γιατί είναι ρεαλιστικός. Όλα τα µέτρα που
αναγκαστικά πήραµε ίσως οδηγούνταν στην αποτυχία αν δεν συνοδεύονταν από ένα πακέτο αναπτυξιακών δράσεων και µεταρρυθµίσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να µπορεί να
επανεκκινήσει η εθνική µας οικονοµία.
Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η εκτέλεση 181 έργων προτεραιότητας ύψους 11,5 δισεκατοµµυρίων –και εδώ βεβαίως ελπίζουµε
να ενταχθεί επιτέλους, κύριε Υπουργέ, και το κοµµάτι Θεσσαλονίκης-Έδεσσας- η ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ για την ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η επανέναρξη των µεγάλων αυτοκινη-
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τοδρόµων είναι καθοριστικής σηµασίας για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες στις εκλογές ζήτησαν
µε την ψήφο τους να µείνουµε µέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ
και να βγάλουµε τη χώρα µας από την κρίση. Θέλουν αυτά να
είναι τα τελευταία µέτρα. Αυτό κάνουµε µε τον προϋπολογισµό:
Βάζουµε τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνηµα της Ελλάδας µας.
Σας καλώ, λοιπόν, όλους και εσάς που δεν ψηφίζετε να δείξετε
συναίνεση στη Κυβέρνηση για να µπορέσει η χώρα µε αυτόν τον
προϋπολογισµό που θα ψηφίσουµε να προχωρήσει µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Ξανθός
Ανδρέας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν εξαιρέσουµε ορισµένες εµπρηστικές τοποθετήσεις όπως του προηγούµενου συναδέλφου, αυτό που ακούµε τις τρεις τελευταίες
µέρες από την πλειοψηφία των Βουλευτών και των Υπουργών
της Συγκυβέρνησης είναι ότι κάνουν την καρδιά τους πέτρα και
ότι µε πόνο ψυχής ψηφίζουν µέτρα σκληρά, επώδυνα και άδικα
για να σώσουν τη χώρα κόντρα στο λαϊκισµό και τη δηµαγωγία
της Αριστεράς. Καλό το παραµύθι σας, κύριοι συνάδελφοι, αλλά
δεν έχει πια πέραση.
Γιατί πολύ απλά κανείς δεν πιστεύει ότι µπορεί πλέον να σωθεί
η χώρα ισοπεδώνοντας τους ανθρώπους της, ότι µπορεί να
υπάρξει δηµοσιονοµική σταθεροποίηση πάνω στα ερείπια της
κοινωνίας, ότι µπορεί να υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµίας σε
µία χώρα που έχει λεηλατηθεί το εισόδηµα, τα δικαιώµατα και η
αξιοπρέπεια των ανθρώπων της, σε µία χώρα χωρίς εργατικό δίκαιο, χωρίς κοινωνικό κράτος, χωρίς περιβαλλοντική προστασία,
χωρίς δηµόσιο πλούτο, χωρίς περηφάνια, σε µία χώρα πεδίο
βολής φθηνό.
Τα στοιχεία του προϋπολογισµού που αφορούν την υγεία είναι
τελείως στον αέρα γιατί υποτιµούν τη δυναµική της ύφεσης που
σαρώνει τα πάντα. Επιδεικνύετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µια εγκληµατική άγνοια κινδύνου για τις µη αναστρέψιµες
βλάβες στη δηµόσια υγεία εξαιτίας της χρηµατοδοτικής ασφυξίας του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκοµείων σε συνδυασµό βέβαια µε
την αυξανόµενη αδυναµία των πολιτών να καταβάλουν ιδιωτικές
δαπάνες υγείας.
Δεν µπορεί σε µία χώρα που έχει αυξηθεί 30% η ζήτηση δηµόσιων υπηρεσιών υγείας λόγω της κρίσης να µειώνεις όχι την σπατάλη, αλλά εντελώς απαραίτητες δαπάνες για τα φάρµακα και
την αξιοπρεπή περίθαλψη των πολιτών. Η φετινή µείωση είναι
9,5% σε σχέση µε το 2012 και η συνολική µείωση των δηµόσιων
δαπανών σε σχέση µε το 2009 είναι 46,1%, µε αποτέλεσµα βέβαια τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκοµεία, την ταλαιπωρία και
την οικονοµική επιβάρυνση των ασθενών.
Αυτό δεν είναι εξορθολογισµός, αλλά διάλυση. Η διάλυση του
ΕΣΥ δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη. Η δηµόσια περίθαλψη είναι η
µόνη περίθαλψη που µπορούν να έχουν οι οικονοµικά αδύναµοι
και οι φτωχοί. Γι’ αυτό και όταν η δηµόσια περίθαλψη κατεδαφίζεται συστηµατικά, αυξάνεται η κοινωνική ανισότητα και εντείνονται οι ταξικές αντιθέσεις.
Κοροϊδεύετε τον κόσµο διακηρύσσοντας ότι µπορεί µε τις χρηµατοδοτικές προϋποθέσεις αυτού του προϋπολογισµού να επιτευχθεί ο συνδυασµός της οικονοµικής αποδοτικότητας, της
ποιότητας και της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
Σε συνθήκες κατάρρευσης αυτά είναι τελείως ασύµβατα. Και
αποκλεισµός από το ΕΣΥ υπάρχει και το επίπεδο υποβαθµίζεται
και τα στάνταρς ασφαλείας υποχωρούνε επικίνδυνα.
Κοροϊδεύετε, επίσης, τον κόσµο ισχυριζόµενοι ότι όλη αυτή η
ανθυγιεινή πολιτική έχει στόχο την πάταξη της ρεµούλας και της
διαφθοράς. Λες και δεν ξέρουµε τι γίνεται, λες και δεν βλέπουµε
ποια συµφέροντα ευνοούνται από την υποβάθµιση του ΕΣΥ, από
την απελευθέρωση της αγοράς ιδιωτικών εταιρειών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, από το κλείσιµο των
εργαστηρίων του ΙΚΑ. Λες και δεν ξέρουµε τι κρύβεται πίσω από
τη δραστική ουσία, λες και δεν είναι γνωστό ότι όσοι συµµετείχαν
στο πάρτι της υγείας και γενικότερα των προµηθειών του δηµοσίου είχαν ισχυρότατες πολιτικές πλάτες.
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Γι’ αυτό δεν έχετε το δικαίωµα να επικαλείστε ως αιτιολόγηση
της µνηµονιακής σας ψήφου τις στρεβλώσεις του δικού σας κράτους, του δικού σας πελατειακού συστήµατος, της συνεταιροκρατίας, της αναξιοκρατίας, της διαπλοκής και της ατιµωρησίας
που εσείς εκθρέψατε. Με το ΕΣΥ ετοιµόρροπο, τον ΕΟΠΥΥ χρεοκοπηµένο και χωρίς προοπτική ανάκαµψης και µε τους ανασφάλιστους να αυξάνονται δραµατικά, σας το λέµε ευθέως: Σε λίγο
θα πεθαίνει κόσµος αβοήθητος.
Επειδή, ο συνδυασµός της φτώχιας, της αναξιοπρέπειας και
της ανασφάλειας µπροστά στην αρρώστια δεν αντέχεται, γι’
αυτό και το πεδίο της υγείας θα γίνει το Βατερλό αυτής της Κυβέρνησης.
Η µόνη ελπίδα σήµερα πηγάζει από τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα και από
την κοινωνική ευαισθησία των εργαζοµένων στο ΕΣΥ και των νοσοκοµειακών γιατρών που µε την εξευτελιστική µισθολογική µεταχείριση που τους επιφυλάσσετε, τιµωρείτε όσους επιµένουν
να εργάζονται έντιµα και να ζουν µε αξιοπρέπεια χωρίς συναλλαγή µε τις εταιρείες και χωρίς εκµετάλλευση του αρρώστου.
Σε αυτόν τον κόσµο της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και
της προσφοράς θα στηριχθούµε για να κρατήσουµε µε νύχια και
µε δόντια όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, είµαστε έτοιµοι και έχουµε σχέδιο για
να ανασυγκροτήσουµε και να καταστήσουµε βιώσιµο ένα πραγµατικά δηµόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστηµα υγείας για όλους
χωρίς καµµία εξαίρεση. Ένα σύστηµα που θα σέβεται την αξιοπρέπεια των λειτουργών της υγείας και τις ανάγκες των αρρώστων και δεν θα αφήνει ζωτικό χώρο στους κρατικοδίαιτους
εθνικούς εργολάβους της υγείας.
Δυστυχώς, κύριοι της Συγκυβέρνησης, το συµφέρον της κοινωνίας δεν ταυτίζεται µε τις δεσµεύσεις και τα σχέδια σας. Το
σύστηµα που υπερασπίζεστε, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός
παράγει ανισότητα, αδικία και τελικά ανελευθερία. Γι’ αυτό και
όσοι το υπερασπίζεστε αυτό το σύστηµα, ειδικά στην ακραία µνηµονιακή του εκδοχή ανεξάρτητα από την προσωπική ευαισθησία
του καθενός, υπηρετείτε µία κοινωνικά ανάλγητη και εγκληµατική
πολιτική. Δεν µπορείτε, δεν δικαιούστε µετά να κλαψουρίζετε και
να δηλώνετε ευαισθησία για την κοινωνία που υποφέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην πραγµατικότητα, κύριοι της πλειοψηφίας, δεν έχετε εµπιστοσύνη στον κόσµο, δεν σας ενδιαφέρει η γνώµη του, η κατάστασή του, η αγωνία του, γιατί έχετε αποφασίσει µε ποιους
είστε. Έχετε ξεκαθαρίσει ότι σας ενδιαφέρει µόνο η εύνοια των
ανθρώπων του χρήµατος, ο εξευµενισµός των αγορών, ότι µόνο
µε τη στήριξη των πλουσίων, των τραπεζιτών και των καναλαρχών µπορείτε να έχετε πολιτική προοπτική.
Εµείς, σε αντίθεση µε το δικό σας Θατσερικό ιδεολόγηµα ότι
δεν υπάρχει άλλη λύση, πιστεύουµε στην καταλυτική δύναµη των
πολιτικών και των κοινωνικών αγώνων. Είµαστε µε την ενεργοποίηση για την αυτοοργάνωση της κοινωνίας, µε τις συλλογικές
αντιστάσεις και την αλληλεγγύη. Θέλουµε να ενισχύσουµε τα κοινωνικά αντισώµατα κατά της µοιρολατρίας, του ατοµισµού, της
µισαλλοδοξίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε να µετατρέψουµε την απόγνωση της κοινωνίας σε
πολιτικό αγώνα ανατροπής της µνηµονιακής βαρβαρότητας
εντός και εναντίον της σηµερινής νεοφιλελεύθερης Ευρώπης.
Θέλουµε να ενθαρρύνουµε την ελπίδα κι όχι να εκµεταλλευτούµε
την απελπισία.
Γιατί δεν υπάρχει Αριστερά χωρίς ελπίδα, χωρίς σχέδιο επιβίωσης του λαού, χωρίς ριζικούς µετασχηµατισµούς στα πάντα,
χωρίς εναλλακτική πολιτική διέξοδο, χωρίς όραµα αλλαγής της
κοινωνίας, χωρίς τις αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης,
χωρίς µία οικονοµία των κοινωνικών αναγκών, των δικαιωµάτων
και του δηµοσίου συµφέροντος, χωρίς ουσιαστική δηµοκρατία
σε όλα τα επίπεδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο τέως
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου οι Αθηναίοι πίστεψαν
ότι δεν χρειάζονται τείχη στην πόλη τους και τα κατεδάφισαν,
πανηγύριζαν µάλιστα.
Εγώ ρωτώ τους συναδέλφους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία που έχει µείνει από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες –λείπουν οι της Χρυσής Αυγής- αλλά και της ΔΗΜΑΡ,
εάν ακολουθούσαµε το παράδειγµά τους την Τετάρτη το βράδυ
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και καταψηφίζαµε το νοµοσχέδιο, τι θα κάναµε την εποµένη στο Σύνταγµα, στις πλατείες, στα χωριά µας. Θα πανηγυρίζαµε, έτσι δεν
είναι; Έτσι είναι, αν κρίνω απ’ όλα όσα άκουγα την Τετάρτη. Παραλείπω όλα αυτά τα εµπρηστικά, τα υβριστικά, τα συκοφαντικά.
Δεν χρειάζονται, διότι ελπίζω στην πορεία η Βουλή των Ελλήνων
να δώσει µία καλύτερη εικόνα και στο λαό εδώ, αλλά και στους
λαούς της Ευρώπης.
Ξέρετε, υπάρχουν κι εκεί και αλλοπαρµένοι και φυλλάδες και
τσοντοκάναλα και λοµπίστες και κερδοσκόποι, πέρα από τους
επίσηµους που έχουν δεκαέξι Κοινοβούλια που πρέπει να συµφωνήσουν και για το τελευταίο ευρώ που θα πάρουµε. Μάλιστα
ο κ. Σόιµπλε είπε ότι αν δεν συµφωνήσει η γερµανική βουλή, δεν
κάνει ρούπι.
Θα ήθελα, κύριε Βρούτση, επειδή λείπει ο κύριος Πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ να του µεταφέρετε να πει στο οµόλογό σας κόµµα
του Linke να µην καταψηφίσουν κι αυτή τη φορά τη δόση που
θέλουµε να πάρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
Επίσης, ας του πει –εσείς οι νέοι µπορείτε να πείτε και µια κουβέντα παραπάνω, εµείς δεν δικαιολογούµεθα, εγώ και ο Μανώλης, λόγω ηλικίας- ότι «εντάξει, κι αυτά που είπα στη «DIE ZEIT»
δεν τα εννοούσα. Λέµε εκεί στην Ελλάδα και κάποιες κουβέντες
παραπάνω. Δεν το εννοούσα ότι οι επενδυτές, αν έρθουν στην
Ελλάδα –µακάρι να τους δούµε- δεν θα ξαναβρούν τα λεφτά
τους, γιατί η Κυβέρνηση θα πέσει». Είναι λάθος, αλλά να το πάρει
το ποτάµι και αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπε αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να το διαγράψω εγώ, δεν είπε
τίποτε απ’ αυτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά το είπατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µεταδίδουν
τα κανάλια τα δικά µας όλα αυτά που λέγονται εδώ. Τα µεταδίδουν όλα.
Και επαναλαµβάνω, σκεφτείτε ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν
και συνταξιούχοι και άνεργοι και µισθωτοί και λοµπίστες και κερδοσκόποι που περιµένουν να καταρρεύσει η Ελλάδα. Πώς θα το
κάνουµε; Κι έχουν κι αυτοί δεκαέξι Κοινοβούλια που πρέπει και
το τελευταίο να ψηφίσει και να µην πει ότι είπε το σλοβάκικο Κοινοβούλιο ότι εµείς έχουµε 200 ευρώ σύνταξη και 300 ευρώ µισθούς και δεν θα δίνουµε.
Διότι έτσι, δυστυχώς, έχουµε περάσει µία εικόνα ότι είµαστε
πράγµατι οι άνθρωποι που θέλουµε να ζούµε σε βάρος των
άλλων. Κι αυτό είναι και ψεύδος και συκοφαντία. Αυτή η εικόνα
που δίνουµε πολλές φορές δεν βοηθάει για το αντίθετο. Αλλά
βοηθούµε µε τον τρόπο όλους τους εχθρούς µας να περνάνε
αυτήν την εικόνα για την Ελλάδα και το λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είχα κι εγώ στον προηγούµενο νόµο και στο µεσοπρόθεσµο τούτο, πολλούς λόγους να καταψηφίσω τα αντεργατικά µέτρα, πιο πολλούς απ’ όσους έχει το
ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ. Γιατί; Γιατί ως Υπουργός Εργασίας,
όταν έφερνα εδώ τους φιλεργατικούς νόµους, τον 1264 –τον ξέρουν όλοι οι εργαζόµενοι- η τότε ηγεσία και των τριών κοµµάτων
σας και οι τότε Βουλευτές σας καταψήφιζαν. Τώρα κόπτεστε.
Καλό είναι αυτό που νοιάζεστε, αλλά µήπως είναι τώρα υπερβολή να µιλάµε, όπως ο νέος ο συνάδελφος, που ωραία µας τα
είπε για την υγεία;
Το πρόβληµά µας είναι τι θα µας πει ο λαός όταν θα πανηγυρίζουµε ότι καταψηφίσαµε και τον προϋπολογισµό, ρίξαµε την
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Κυβέρνηση, ελάτε όλοι να πανηγυρίσουµε. Αλλά, αφού πανηγύριζε κι αυτός και χόρευε και µας χειροκροτούσε, µετά τα ωσαννά
θα µας έλεγε: «Και τώρα τι γίνεται»; Θα του λέγαµε ότι έχουµε
τους κοινωνικούς µας αγώνες. Ωραία, αλλά µετά; Ή αυτό που
λέει και ξελέει –δεν έχω βρει άκρη- ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανοίξουµε
το Χολαργό, θα κόβουµε χρήµα. Το λένε πολλοί. «Γιατί να µην
πάµε στη δραχµή;» λένε.
Ναι, αλλά αυτή τη φορά η δραχµή θα είναι δισεκατοµµύρια και
τρισεκατοµµύρια που τα θυµάµαι µικρό παιδί απ’ την Κατοχή και
ανατριχιάζω. Θα µου πείτε: Γιατί να µπούµε στο ευρώ; Είµαστε
κι ξέρουµε όλοι γιατί είµαστε και κυρίως γιατί είµαστε στην Ευρώπη.
Ξέρουµε και για το χρέος. Μας το είχε πει ο επάρατος Ανδρέας Παπανδρέου της επάρατης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εγκαίρως, όταν παρέδωσε το ’89 χρέος 67%. Μας είχε πει ότι αν
το χρέος µας δεν εξαφανιστεί από το έθνος, το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, είµαστε αγκυλωµένοι σε ένα
χρέος που πρέπει να καταφέρουµε να περιορίσουµε τα ελλείµµατα –ναι, αγαπητέ συνάδελφε- και τις σπατάλες στα νοσοκοµεία. Είναι ψέµατα; Αλλά δεν ήσουνα εδώ να θυµάσαι που
φώναζα όταν έρχονταν ο τότε Υπουργός Οικονοµικών της Νέας
Δηµοκρατίας το 2004 και έλεγε «παραγράφονται τα πλαστά και
εικονικά τιµολόγια, διότι στη Θεσσαλονίκη οργίασαν» ή έλεγε ότι
«για όσους έχουν πάρε δώσε µε τα νοσοκοµεία, εντάξει θα τους
δοθεί κάτι, αλλά διαγράφονται όλα τα συµπαροµαρτούντα, δεν
χρειάζονται άλλες έρευνες για ευθύνες».
Αυτά όλα τα πληρώνουµε, µαζί και µε τα λάθη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Όποιος δεν κυβερνάει δεν κάνει λάθη. Νοµίζετε ότι εάν ποτέ κυβερνήσετε θα είστε αλάθητοι; Κάνετε λάθος
κι αν ξεκινάτε µε αυτή την αντίληψη, τότε θα κάνετε δυο φορές
λάθος.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τονίσω το εξής: Εγώ
πιστεύω ότι αυτήν την ώρα χρειάζεται αυτή η διαπάλη. Τι να πω;
Όπως θα θυµάται ο ιστορικός του µέλλοντος τα Ιουλιανά ή τα
Ευαγγελικά ή τα διάφορα στο παρελθόν που δίχαζαν αυτό το
λαό, θα θυµάται και τα µνηµονιακά και αντιµνηµονιακά. Αυτό πια
και εάν είναι! Βρίσκουµε πάντα οι Έλληνες κάποιες εικόνες, κάποια µορφώµατα για να µας διχάζουν.
Εγώ δεν αισθάνοµαι ούτε µνηµονιακός ούτε αντιµνηµονιακός.
Αισθάνοµαι Έλληνας και πάντως, αν όχι όσο η Χρυσή Αυγή,
αγαπώ την πατρίδα µου. Πρέπει κάποιος να τους πει µε καλό
τρόπο να σταµατήσουν αυτές τις εξορµήσεις από την Καβάλα
µε τα µηχανοκίνητα στα Ποµακοχώρια, όπου ο ψευτοµουφτής
εκεί τους λέει, να οργανωθείτε ή τα άλλα στην 28η Οκτωβρίου,
στα οµογενειακά χωριά εδώ δίπλα, που κατεβαίνουν κάποιοι Τσάµηδες και λένε: «Εντάξει, τώρα αγώνα θα κάνουµε». Αυτά είναι
επικίνδυνα πράγµατα.
Πρέπει να το καταλάβουµε, εκτός και εάν είµαστε τυφλοί. Τα
τ’ ώτα, τον τε νουν, τα τ’ όµµατ’ ει. Πρέπει να καταλάβουµε ότι
υπάρχει εκτός από το εσωτερικό µέτωπο, την πείνα, τη δυστυχία,
την ανεργία –εκπροσωπώ µία περιφέρεια δυόµισι εκατοµµυρίων
κατοίκων, που οι περισσότεροι κλαίνε και οδύρονται- και το εξωτερικό µέτωπο της χώρας, αγαπητοί συνάδελφοι. Από το Αιγαίο,
τη Θράκη έως το Κόσοβο και την Αδριατική, όπως διαγράφονται
τα σύνορά µας, πρέπει να ξέρουµε ότι αυτό είναι λόγος να µην
αποκοπούµε µε οποιοδήποτε κόστος, είτε µας αρέσει, είτε δεν
µας αρέσει. Εµένα κάποτε δεν µου άρεσε. Τώρα, θα µου αρέσει
και µάλιστα θέλω, δεν θέλω. Δυστυχώς, δεν µπορούµε να αποκοπούµε από την Ευρώπη. Και αυτό το πίστευε ο άλλος επάρατος Παπανδρέου, ο Γιώργος, µε όλα τα λάθη του, διότι ήθελε να
κάνει ανανέωση –σωστό- αλλά πρέπει να κοιτάζεις και µε τι ανανεώνεις τα κεραµίδια, όταν έρχεται ο χειµώνας που σέρνουµε τα
κεραµίδια για να µην πέσει η βροχή, και πως κάνεις την ανανέωση.
Όµως, τον έδιωξαν. Τον υποχρέωσαν σε παραίτηση. Γιατί;
Διότι είχε το θράσος να πει να ερωτηθεί ο λαός εάν θέλει να µείνουµε στην Ευρώπη ή να γυρίσουµε πίσω στη βαλκανική µας µιζέρια. Και έδρασαν και εκτός και εντός της χώρας. Και εκτός και
εντός και αυτού του Κοινοβουλίου.
Φίλες και φίλοι, είναι ώρα ευθύνης για όλους µας. Ας σκε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

φθούµε πώς και το κράτος θα σταθεί όρθιο. Γιατί, αν καταρρεύσει η οικονοµία, θα καταρρεύσουν τα πάντα και δεν θα µιλάµε
τότε, αγαπητέ και φίλτατε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, για τα νοσοκοµεία µας, για το ΕΣΥ, γιατί δεν θα υπάρχουν ούτε νοσοκοµεία
ούτε σχολεία ούτε τίποτε και θα περιµένουµε τη διεθνή βοήθεια,
όπως στις αφρικανικές χώρες, εκεί που σφάζονται οι Τούτσι µε
τους Ούτσι, για να µας φέρουν ένα πιάτο φαί, να τη βγάζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ καθηµαγµένο βγαίνει
απ’ αυτήν την προσπάθεια µόνο του. Μπράβο στον Σαµαρά που
είπε: «Ουδείς αναµάρτητος!». Πρέπει να το σκεφτείτε και εσείς,
µόνο εν τω Άδει ουκ έστι µετάνοια. Πρέπει να οµονοήσουµε, να
σκεφτούµε τι λάθη κάναµε όλοι και να προχωρήσουµε µπροστά.
Εµείς πιστεύουµε ότι θα σωθεί η Ελλάδα. Και εάν σωθεί η Ελλάδα, θα ανατείλει ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ, όσο και εάν κάποιοι θα
ήθελαν να βουλιάξει η Ελλάδα, αρκεί να βουλιάξει το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό δεν θα συµβεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Αξιότιµοι κύριοι
συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα τον προϋπολογισµό, εντός ενός
δύσκολου κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί τόσο για την εθνική,
όσο και για τη διεθνή οικονοµία, το οποίο και εµποδίζει συν τοις
άλλοις να ανακάµψει στο ρυθµό που θα θέλαµε.
Καλούµαστε εµµέσως τις τελευταίες ηµέρες να αποδείξουµε
διεθνώς ότι το ελληνικό δηµόσιο χρέος είναι βιώσιµο, ενώ γνωρίζουµε ότι οι παραδοσιακές διεθνείς οικονοµικές πολιτικές είναι
εκείνες, οι οποίες δεν είναι βιώσιµες. Ακόµα και εάν τώρα που το
χρέος µας είναι βιώσιµο, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα παραµείνει
πάντα ως τέτοιο. Χρειάζεται άµεσα να υιοθετήσουµε καινοτόµες
οικονοµικές πολιτικές, για να µην µας ξεπεράσουν τα γεγονότα
και για να µην µείνουµε πίσω από τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν όλα τα κράτη. Άρα,
πρέπει να επενδύσουµε άµεσα σε καινοτόµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, σε καινοτόµους τοµείς εµπορείου και υπηρεσιών και σε
καινοτόµες µεθόδους αξιοποίησης των εθνικών µας πόρων. Πρέπει να πετύχουµε το σύγχρονο αναπτυξιακό µοντέλο, δηλαδή µία
έξυπνη βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, µε υψηλό επίπεδο απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής
για τη χώρα µας.
Επίσης, θα πρέπει και το ελληνικό χρέος να αξιολογείται από
τους διεθνείς θεσµούς µε τα ίδια µέτρα και τα ίδια σταθµά, όπως
και τα χρέη άλλων κρατών. Δεν µπορεί, για παράδειγµα, µόνο
στην Ελλάδα να καταλογίζεται η επανακεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών τραπεζών ως τµήµα του δηµοσίου χρέους, ενώ στα άλλα
κράτη να µην συµβαίνει το ίδιο. Επίσης, στην αποπληρωµή του
χρέους, πρέπει να συµβάλλουµε όλοι. Να υπογραφεί άµεσα η
συµφωνία για τη φορολόγηση µεταξύ Ελλάδος-Ελβετίας και να
φορολογηθούν όλοι όσοι απέστειλαν παράνοµα χρήµατα σε τράπεζες του εξωτερικού.
Όσον αφορά στις τοµεακές πολιτικές, στην υγεία για παράδειγµα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ο προϋπολογισµός
στο σηµείο εκείνο που προβλέπονται τα κονδύλια για την πρόληψη. Χρειαζόµαστε περισσότερη ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής στη χώρα µας και στην περιβαλλοντική υγεία. Άµεσα
χρειαζόµαστε ακόµα, όπως προανέφερε και ο Υπουργός Υγείας,
την ανάπτυξη τοµέων, όπως ο ιατρικός τουρισµός, ο οποίος σε
συνδυασµό µε τον ιαµατικό τουρισµό, έχουν χαρακτηριστεί ανατέλλοντες αστέρες της οικονοµίας και µπορούν να κάνουν το σύστηµα υγείας εν µέρει αυτοχρηµατοδοτούµενο. Ως τότε,
χρειαζόµαστε, βέβαια, άµεση ενίσχυση των υπηρεσιών στην
υγεία και πρόσβαση για όλους, καθώς και περισσότερες προµήθειες σε µηχανήµατα και υλικά και ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό.
Στην αγροτική παραγωγή πρέπει να ενισχύσουµε το ισοζύγιο
εξαγωγών-εισαγωγών της χώρας µε συντονισµένη επιτέλους
προσπάθεια για την αύξηση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την απορρόφηση των κονδυλίων για τα αγροτοπεριβαλλοντικά µέτρα.
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Στη ναυτιλία µπορεί να γίνει η Ελλάδα κέντρο της ναυτικής διεθνούς διαιτησίας και της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και κέντρο για τη ναυπήγηση, µε άξονες την υψηλή περιβαλλοντική
τεχνολογία.
Μιλώντας για την περιβαλλοντική πολιτική στον προϋπολογισµό, ναι, υπάρχουν αυξηµένα κονδύλια για το περιβάλλον σε
σχέση µε πέρσι και προβλέψει για την ανάπτυξη καλών πολιτικών. Αλλά αυτά τα κονδύλια δεν είναι επαρκή. Υπάρχει δε και η
τάση να µειωθούν το 2014 και αυτό πρέπει να το προσέξουµε. Η
ίδια η προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να φέρει νέα εισοδήµατα.
Ήδη, από πέρσι έχω αναφέρει τη µέθοδο της διαγραφής χρέους µε τα λεγόµενα «αντικαταλλάγµατα» για τη φύση ή τη βιωσιµότητα, που χρησιµοποίησαν τα κράτη της Λατινικής Αµερικής
για να διαγράψουν τµήµα του χρέους τους, ενώ παράλληλα, διατηρούσαν ανέπαφη και τη βιοποικιλότητά τους. Εµείς γιατί δεν
το κάνουµε; Υπάρχει και το σύστηµα ανταλλαγής µονάδων βιοποικιλότητας, το οποίο συµφέρει την Ελλάδα που είναι η πλουσιότερη χώρα σε βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Αυτό είναι
αντίστοιχο του συστήµατος ανταλλαγής ρύπων για την αποφυγή
της κλιµατικής αλλαγής. Η χώρα µας, λοιπόν, πρέπει να επιδιώξει
την εύρεση νέων καινοτόµων πηγών χρηµατοδότησης για και
από το φυσικό περιβάλλον.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων, νέες προοπτικές µπορεί να δώσει και η υιοθέτηση των λεγόµενων οµολόγων έργων, η οποία συζητείται
τώρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις υποδοµές.
Σ’ αυτό το σηµείο, θα ήθελα να χαιρετίσω και την απόφαση
των Υπουργείων για την επανέναρξη της Ολυµπίας Οδού που
είναι έργο µε εθνική αναπτυξιακή σηµασία και το οποίο µπορεί
και πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε όλο το µήκος του Νοµού
Ηλείας και της Μεσσηνίας.
Για δε τους Νοµούς Ηλείας και Αχαΐας έχει γίνει στον προϋπολογισµό µία παράλειψη, την οποία θα παρακαλούσα τον αρµόδιο
Υπουργό να διευθετήσει.
Δεν προβλέφθηκε κωδικός για την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων από το σεισµό του 2008. Το Ταµείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων δεν έχει εδώ και καιρό χρήµατα. Ακόµη και σήµερα
δεν έχει δώσει το κράτος όλα τα κονδύλια µέσω της δωρεάν κρατικής αρωγής στους σεισµόπληκτους, οι οποίοι βρίσκονται σε
ενοικιαζόµενες κατοικίες. Έτσι, λοιπόν, θα παρακαλούσα τον αρµόδιο Υπουργό να προβεί σε ανάλογη διόρθωση.
Κλείνοντας θα ήθελα να δω µια θετική διευθέτηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα δάνεια των πυρόπληκτων,
τα οποία τους εδόθησαν χωρίς την εγγύηση του κράτους αλλά
µέσα από ειδικές, δυσµενείς συνθήκες της λαίλαπας της πυρκαγιάς του 2007. Αυτοί οι επαγγελµατίες έχουν ήδη δυσκολίες να
αποπληρώσουν ακόµη και τις εισφορές στα ταµεία τους.
Τέλος, ο προϋπολογισµός έπρεπε να περιέχει περισσότερα
κονδύλια για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών, για να σωθούν όχι µόνο ανθρώπινες ζωές και το
φυσικό περιβάλλον, αλλά και τα οικονοµικά µας, καθώς η πρόληψη είναι κατά πολύ φθηνότερη της εκ των υστέρων αποκατάστασης.
Συνοψίζοντας, στηρίζω τον παρόντα προϋπολογισµό. Προτρέπω σε νέες πολιτικές εξοικονόµησης δαπανών αλλά και στήριξης της κοινωνίας και εκφράζω την ελπίδα γρήγορα να επανέλθουν σε ικανοποιητικά επίπεδα τα οικονοµικά της χώρας και να
αποκατασταθούν κατά προτεραιότητα όσοι ως σήµερα έχουν
αδικηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μαρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζω έναν προϋπολογισµό πρόδηλα ταξικό, κατάφορα άδικο, απάνθρωπο και ανελέητο,
φοροµπηχτικό, αντιλαϊκό, αντεργατικό, ανάλγητο και γενοκτόνο.
Γιατί το µάρµαρο το πληρώνουν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα και
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η εργατική τάξη, αφού της υφαρπάζετε επτά δισεκατοµµύρια
ευρώ από ήδη πετσοκοµµένους µισθούς και συντάξεις και τα
υπόλοιπα τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ τα παίρνετε λεηλατώντας τα τελευταία ψίχουλα πρόνοιας.
Είναι άδικος ο προϋπολογισµός, αφού δεν προστατεύει τους
πιο αδύναµους, τους ανέργους, τους χαµηλοσυνταξιούχους,
τους χαµηλόµισθους και τους µισθοσυντήρητους.
Το µέτρο του πολιτισµού των κοινωνιών, αυτό που τις ξεχωρίζει από τον πρωτογονισµό, είναι η αγάπη και η φροντίδα για τον
άνθρωπο, κυρίως τον αδύναµο άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτό,
οι κοινωνίες εκπίπτουν στο δίκαιο του ισχυρότερου και του πονηρότερο, ό,τι δηλαδή ισχύει για το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο.
Εσείς εφαρµόζετε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωµάτων και στιγµή φοροµπηξία σε εργαζόµενους, σε αδύναµους
παίρνοντάς τους απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή τους.
Εσείς σκέφτεστε να πετσοκόψετε κι άλλο το επίδοµα ανεργίας
και µειώνετε την αγροτική σύνταξη, κόβοντας ταυτόχρονα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα. Αυτό λέγεται αδιαντροπιά και αναλγησία.
Είναι φοροµπηχτικός ο προϋπολογισµός και αντιαναπτυξιακός, αφού οδηγεί τις µικροεπιχειρήσεις σε πτώχευση και σε λουκέτο λόγω έλλειψης ρευστότητας και κυρίως λόγω φοροεπιδροµής.
Ο προϋπολογισµός οδηγεί σε απόγνωση πλήθος αγροτών από
τη µία, κατακρεουργώντας το µόχθο τους, παίρνοντας τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιµές και από την άλλη εµπαίζοντάς
τους κάθε φορά που επιχειρούν κάποιες επενδύσεις και µάλιστα
καθ’ υπόδειξή σας.
Μιλώ για τα φωτοβολταϊκά. Όλοι οι αγρότες όλης της χώρας
αλλά και του τόπου µου στην Αιτωλοακαρνανία έχουν να αντιµετωπίσουν εσχάτως, εκτός της αυξηµένης φορολόγησης, την αύξηση του ντίζελ, τη µείωση της επιστροφής φόρου και την
επιβολή χαρατσιού στα φωτοβολταϊκά. Να δω, τι θα τους πείτε
όσοι ψηφίσατε τις µνηµονιακές ρυθµίσεις; Να δω τι θα πείτε
στους σεισµόπληκτους της δυτικής Ελλάδας, για τους οποίους
οι κάνουλες χρηµατοδότησης στέρεψαν. Να δω τι θα πείτε στους
εργαζόµενους στις περιφερειακές ενότητες, αφού πριν στεγνώσει το µελάνι του µνηµονίου απαιτούνται απολύσεις εδώ και
τώρα. Είκοσι επτά χιλιάδες εργαζόµενοι µέχρι το τέλος του 2013
θα απολυθούν.
Μας λέτε, όµως, ότι όλα αυτά γίνονται για τη σωτηρία της
χώρας και την αξιοπιστία της. Αλήθεια, πόσο αξιόπιστοι νοµίζετε
ότι είστε στο λαό µας και στην Ευρώπη; Νοµίζετε ότι πράγµατι
αποκαταστήσατε την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό;
Ένα δηµοσίευµα –θα το έχετε δει- στο περιοδικό «SPIGGEL»
µας πληροφορεί ότι η τρόικα µας ζητάει απολύσεις µε ονόµατα,
θέλει ονόµατα και επώνυµα. «Η πολιτική, όµως, είναι να επιλέγεις
µεταξύ δυσχερειών», είπε ο Ντε Γκόλ. Αυτό µας το υπενθύµισε
χθες κάποιος Υπουργός. Νοµίζω ότι το είπε ο κ. Χατζηδάκης.
Εσείς επιλέξατε µέσα από δυσχέρειες –ναι- µε πόνο, µε εκβιαστικά, αβάσταχτα διλήµµατα για εσάς, επιλέξατε, όµως. Τι επιλέξατε; Επιλέξατε ο φτωχός από τη φτώχεια του, από το µόχθο
του να χρηµατοδοτεί το τραπεζικό σύστηµα. Θα πείτε «λαϊκισµός». Θα δούµε. Ωστόσο, δώστε καλού-κακού τα ονόµατα των
µελλοντικών απολυµένων ως άλλοι καταδότες, για να µη χαθεί η
αξιοπιστία σας που µε τόσο κόπο χτίσατε.
Πόσο αξιόπιστη µπορεί να είναι µια χώρα µε σαράντα χιλιάδες
αστέγους, τέσσερις χιλιάδες αυτοκτονίες, µε χειµώνα για τους
πολίτες της χωρίς θέρµανση, χωρίς φάρµακα και χωρίς περίθαλψη, χωρίς δηµόσια υγεία, µε µαθητές που δεν µπορούν πολλές φορές να εξασφαλίσουν µετακίνηση για να πάνε σχολείο, µε
σχολικά κτήρια ακατάλληλα χωρίς πετρέλαιο, µε πρόσθετα χαράτσια και φοροεπιδροµή, όταν το 50% του πληθυσµού της
χώρας είναι ήδη στα όρια της φτώχιας και το 25% είναι κάτω από
το όριο της εξαθλίωσης, όταν οι νέοι της οδηγούνται στη µετανάστευση µε υποσιτισµένα παιδιά, µε ανεργία επισήµως στο
25%, µε υποχρηµατοδότηση των ΟΤΑ, µε, µε ,µε..; Είναι µακρύς
ο κατάλογος.
Πόσο αξιόπιστη και ανεξάρτητη είναι η χώρα µας, όταν σήµερα το Αιγαίο βρίσκεται υπό πλήρη αµερικανονατοϊκό έλεγχο,
υπό διχοτόµηση, µε τις γκρίζες ζώνες, µε την αµφισβήτηση νη-
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σιών και το casus belli από την τουρκική πλευρά;
Η Ελλάδα δεν ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στα χωρικά
ύδατα και στον εναέριο χώρο µε βάση το Διεθνές Δίκαιο. Γιατί;
Επειδή ο αστισµός έχει συµφωνήσει στο µοίρασµα του Αιγαίου
µε βάση τον 25ο µεσηµβρινό.
Όταν στο ζήτηµα της ΑΟΖ κοντεύει να αποδεχθεί το σβήσιµο
του Καστελόριζου από το χάρτη, όταν η ίδια η εκµετάλλευση του
θαλάσσιου ορυκτού της πλούτου περνάει στα χέρια αµερικανοϊσραηλινών κοινοπραξιών, δεν θα µιλήσω καθόλου για τα ταµειακά
διαθέσιµα. Υπάρχουν µέχρι τις 16 Νοεµβρίου χρήµατα. Μετά τι
θα γίνει; Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί προηγούµενοι συνάδελφοι.
Να ξέρετε ότι η µπογιά σας δεν περνάει πια στον ελληνικό λαό.
Μέσα στην κοµπορρηµοσύνη που σας διακρίνει, την πλέρια απόσχιση σας από κάθε τι λαϊκό, την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύετε, δεν καταλάβατε κάτι: Ότι ο ελληνικός λαός αλλάζει, δεν
επικρατεί πλέον το µοντέλο ανάθεσης στον κάθε Βουλευτή, στον
κάθε Υπουργό για να διαχειριστεί τα προβλήµατά του. Οι Έλληνες αργά αλλά σταθερά µαθαίνουν να συµµετέχουν, να διεκδικούν και να αντιδρούν. Αυτό δεν το µαθαίνουν, αλλά το αναθυµούνται. Έχουν βαριά κληρονοµιά αγώνων και δηµοκρατίας.
Αφυπνίζεται σιγά, σιγά ο Έλληνας, παραβιάζοντας µια-µια και ξεκλειδώνοντας µια-µια τις κερκόπορτες που τον κρατούσαν εγκλωβισµένο και υπόχρεο ες αεί προς τον πολιτικό που του βρήκε
δουλειά. Είναι δικαίωµα κάθε πολίτη να έχει εργασία µε εργασιακά δικαιώµατα και περίθαλψη και δεν εκχωρείται σε κανέναν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Μη µας µιλάτε για λαϊκισµό. Ψάξτε
στα σπλάχνα σας να τον βρείτε και µη µας µιλάτε για καινούρια
αρχή και πάταξη της φοροδιαφυγής. Δε σας πιστεύει κανείς.
Είστε εκείνοι που διορίζατε για λόγους ψηφοθηρικούς και για πελατειακές σχέσεις και που υφαρπάζετε και διαµελίζατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια µέσω των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Είστε
εκείνοι που ακρωτηριάσατε τις παραγωγικές δοµές, που είστε
σφιχταγκαλιασµένοι µε το µεγάλο κεφάλαιο και τα µίντια. Νοιάζεστε µόνο για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Το λαό τον
έχετε γράψει τα παλαιότερα των υποδηµάτων σας και των ενοχοποιείται κι από πάνω.
Εσείς εγκαθιδρύσατε το κατοχικό καθεστώς στη χώρα και
εµείς, η αυριανή κυβέρνηση, θα καταγγείλουµε αυτόν το στυγνό
εκβιασµό του λαού από τη µνηµονιακή συγκυβέρνηση δεσµευόµενοι για την ακύρωση των µνηµονίων, την απαλλαγή από τη χρεοκοπία και την ανασυγκρότηση της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αργύρης
Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς ολοκληρώνετε η διαδικασία, αν ανατρέξουµε στις προηγούµενες ώρες και ηµέρες,
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούστηκαν απίθανα πράγµατα κι έγιναν απίθανες κινήσεις. Μέχρι και µαγνητοφωνάκι τοποθετήθηκε
µπροστά στα µικρόφωνα. Και µόλις πριν από λίγο ακούσαµε την
αγαπητή συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να µας λέει περίπου και καταδότες.
Πρώτη φορά είδα πολιτικό κόµµα –και µάλιστα, την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση- να επιχαίρει όταν δηµιουργούνται προβλήµατα
στη χώρα. Κάνατε σηµαία τη δήλωση του κ. Σόιµπλε. Και ερχόσασταν και λέγατε, µάλιστα είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος
µε τον οποίο το λέγατε: «Πού είναι η δόση που θα πάρετε;», λες
και τη δόση των 31,5 δισεκατοµµυρίων θα την πάρει ο Στουρνάρας, δε θα την πάρει η Ελλάδα, δε θα την πάρει η ελληνική κοινωνία.
Αποδειχτήκατε οι καλύτεροι «Σοϊµπλεριστές». Να τον χαίρεστε
και κάνατε σηµαία τη δήλωσή του.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με συγχωρείτε, µισό
λεπτό, κύριε Ντινόπουλε.
Δεν άκουσα διαµαρτυρίες προηγουµένως. Αντίστοιχα πράγ-
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µατα έλεγε και η συνάδελφός σας. Δεν άκουσα διαµαρτυρίες.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνατε σηµαία τη δήλωση του κ.
Σόιµπλε. Μπράβο, συγχαρητήρια!
Και επειδή µας είπατε πολλά, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
τώρα είπαµε για καταδότες, ακούσαµε για Φιλιππινέζες, για εθνικούς µειοδότες, για στρατοδικεία -και τι δεν είπατε- για να δούµε
και ποιοι είστε. Ποια είναι η Αριστερά σήµερα; Για να τη δούµε
λίγο. Και τι προτάσεις έχει;
Από τη µια µεριά έχουµε τη δογµατική Αριστερά -δεν θέλω να
πω τίποτα- είναι τουλάχιστον συνεπής σε αυτά τα οποία πιστεύει,
ασχέτως αν είναι, βεβαίως, εκτός όχι µόνο πραγµατικότητας ελληνικής αλλά και ιστορικής πραγµατικότητας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Αυτό να περιµένετε εσείς, ότι είναι
εκτός ιστορικής πραγµατικότητας. Έλεος! Πείτε ένα επιχείρηµα.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάτε, κύριε Χαλβατζή, τα έχουµε
πει. Σας ενοχλούν αυτά.
Από την άλλη µεριά έχουµε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, οι Γάλλοι, αν
το θέλετε, για το συγκεκριµένο είδος της Αριστεράς που πρεσβεύετε, έχουν µια ωραία έκφραση. Είναι, λέει, η Gauche de
Caviar, δηλαδή, η Αριστερά του χαβιαριού. Τι κάνουν; Εκµεταλλεύονται όλα τα καλά του καπιταλισµού, απολαµβάνουν τις πολυτέλειες του καπιταλισµού και ταυτόχρονα τον καταγγέλλουν
κιόλας. Είναι η Gauche de Caviar, είστε η Αριστερά του χαβιαριού.
Και θέλω παρεµπιπτόντως να σας πω, ότι αυτή η Αριστερά
πραγµατικά ευδοκίµησε και µάλιστα στα Μέσα Ενηµέρωσης στις
δεκαετίες του ’90 και του 2000. Αλλά από Αριστερά του χαβιαριού έχετε µετεξελιχθεί κιόλας. Με όλες αυτές τις φωνασκίες και
τις αµετροέπειες τις οποίες κάνατε σε αυτήν εδώ τη συζήτηση
για τον προϋπολογισµό και για τα µέτρα, µετατραπήκατε και σε
Αριστερά της υστερίας.
Και από την άλλη µεριά τί έχουµε. Έχουµε και την ουρά της
Αριστεράς. Ακούσαµε προηγουµένως το κόµµα του κ. Καµµένου.
Και τι δεν µας είπαν. Πάλι µας κατήγγειλαν περίπου ως εθνικούς
µειοδότες. Και πρότειναν, αν κατάλαβα καλά, να αντικαταστήσουµε το ευρώ µε το δολάριο. Αυτό δεν ήταν και πάρα πολύ
σαφές.
Εσείς, αγαπητοί φίλοι, ανακαλύψατε αργά τον κοµµουνισµό.
Αλλά θέλω να σας πω ότι, επειδή ταυτόχρονα µε τον κοµµουνισµό εκφράζετε και έναν ιδιότυπο εθνικισµό, είστε πραγµατικά
µέσα σε αυτό το ιδεολογικό αλαλούµ, είστε αυτό που παλιά έλεγαν, οι βασιλοκοµµουνιστές. Έτσι τους έλεγαν παλιά, βασιλοκοµµουνιστές. Είχαν και του κοµµουνισµού τις ιδέες, αλλά και
έναν εθνικισµό που µόνον εσείς τον καταλαβαίνετε.
Έρχοµαι, όµως, πάλι στην Αριστερά. Είστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, είστε εναντίον των αποκρατικοποιήσεων, είστε
εναντίον κάθε επένδυσης. Και προσέξτε τώρα τι κάνετε. Με το
να τα λέτε όλα αυτά, µε το να λέτε «όχι» στις ιδιωτικοποιήσεις,
µε το να βγαίνετε και να απειλείτε όποιον έρθει να βάλει κάποια
χρήµατα στην Ελλάδα, ότι θα χάσει τα λεφτά του και περίπου θα
πάει και φυλακή, διασύρετε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Όµως,
όπως λένε όλοι οι έγκυροι αναλυτές, για να µπορέσει να υπάρξει
περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που αυτήν τη
φορά θα είναι σε επίσηµους φορείς, είναι απαραίτητες αυτές
ακριβώς οι µεταρρυθµίσεις, τις οποίες εσείς εχθρεύεστε µε τόσο
έντονο τρόπο .
Αντ’ αυτού τι έρχεστε και µας λέτε; Λέτε να γίνουν κρατικές
επενδύσεις. Εγώ σας ρωτάω πόσες κρατικές επενδύσεις, πόσα
δηµόσια έργα δεν ήταν κοστολογηµένα τα τελευταία χρόνια;
Εσείς οι ίδιοι δεν καταγγέλλατε το µεγάλο πάρτι που πράγµατι
έγινε στην Ολυµπιάδα; Δηλαδή, θέλετε πάλι να δηµιουργήσετε
τους εθνικούς εργολάβους. Δεν θέλετε να έρθει κάποιος, όπως
γίνεται σε όλο τον κόσµο, να βάλει πέντε δραχµές, πέντε ευρώ,
πέντε φράγκα, έτσι ώστε να µπορέσει να βρει δουλειά και κανένας Έλληνας.
Και σας ρωτάω, τι λέτε εσείς στον άνεργο Έλληνα; Πού θα
βρει δουλειά; Προεκλογικά λέγατε να γίνουν εκατόν πενήντα χιλιάδες προσλήψεις και αυτό είναι πραγµατικά και το ιδεολογικό
σας λάβαρο, να µπουν όλοι οι Έλληνες στο δηµόσιο.
Θα φέρω λίγο στη µνήµη µας αυτά που λέγατε πριν από δύο
ηµέρες. Αν είχαν γίνει αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν δεν
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είχαν ψηφιστεί τα µέτρα και αν είχαµε πάει -αυτό που εσείς φωνάζετε, αλλά βέβαια στην ουσία δεν το θέλετε- σε µια εκλογική
αναµέτρηση, ποια θα ήταν η θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό;
Τι θα έλεγαν όλοι; Δεν θα έλεγαν ότι η Ελλάδα µέσα σε ένα
χρόνο έχει τρεις εκλογικές αναµετρήσεις και δεν είναι πια στο
χείλος του γκρεµού, αλλά έχει πέσει στον γκρεµό. Αυτοί είστε
και αυτήν την Ελλάδα θέλετε, την Ελλάδα της καταστροφής.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω προς τους αγαπητούς Υπουργούς,
ότι πράγµατι σε έναν πολύ δύσκολο προϋπολογισµό σας δίνουµε
ψήφο εµπιστοσύνης. Πρέπει, όµως, και από την πλευρά της Κυβέρνησης αυτήν την ψήφο εµπιστοσύνης, που είναι µε την καρδιά µας -που δεν είναι ψήφος ανοχής, αλλά είναι ψήφος εµπιστοσύνης- κι εσείς να τη δικαιώσετε, γιατί η ανοχή της κοινωνίας
έχει φθάσει πια στα όριά της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πριν από τέσσερις ηµέρες, την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου, ζήσαµε
εδώ στο ναό της δηµοκρατίας στιγµές τουλάχιστον θλιβερές. Ο
προβληµατισµός, όµως, και οι διαπιστώσεις δεν αρκούν. Απαιτείται από όλους µας, χωρίς εξαίρεση, εγρήγορση και κινητοποίηση, για να προστατεύσουµε το κύρος των θεσµών και να
διαφυλάξουµε την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Η τρίτη ελληνική δηµοκρατία, που λόγω της κρίσης βρίσκεται
στην κλίνη του Προκρούστη εδώ και δυόµιση χρόνια, είναι αναµφίβολα και κατά γενική οµολογία η καλύτερη περίοδος για την
πατρίδα µας, τουλάχιστον στη µεταπολεµική περίοδο. Είναι η περίοδος που σφραγίστηκε από την πολιτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ
και όσα ζήσαµε προχθές συνδέονται ευθέως και όχι έµµεσα µε
την αποµείωση των δυνάµεων του ΠΑΣΟΚ και της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης, γιατί αυτή η συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ
ήταν που έδωσε ζωτικό χώρο στις δυνάµεις της δηµαγωγίας και
του λαϊκισµού, της ισοπέδωσης και της µισαλλοδοξίας.
Η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και της δηµοκρατικής παράταξης,
όπως είπε και ο Πρόεδρος Απόστολος Κακλαµάνης, θα είναι η
τελική απάντηση σε αυτές τις δυνάµεις που στερούνται πολιτικού
λόγου και πρότασης και εξαντλούν τον πολιτικό τους λόγο, σε
ένα ιδιότυπο «τις πταίει» του 2012, που κατά τη γνώµη τους είναι
περίπου όπως το «Όλοι φταίνε εκτός από µας και κυρίως βέβαια
το ΠΑΣΟΚ». Δεν υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και το λέω για όλες τις δυνάµεις που υιοθετούν αυτές τις ανέξοδες και ισοπεδωτικές λογικές- ούτε έτος µηδέν στην πολιτική,
ούτε βέβαια παρθενογένεση.
Πριν από είκοσι χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα ο Ανδρέας Παπανδρέου σε µια ιστορική και δραµατικά επίκαιρη οµιλία του είπε
τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα έπρεπε η Ελλάδα και το Κοινοβούλιό της να πουν «ναι» στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τη Συνθήκη πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε η Ευρώπη του σήµερα, η
ΟΝΕ, το ευρώ και όλα όσα ακολούθησαν.
Μίλησε µεταξύ άλλων για τον άνισο αγώνα που είχε να δώσει
η πατρίδα µας, αφού ξεκινούσε τελευταία στην αφετηρία για τη
σύγκλιση. Μίλησε ευθέως για τα νούµερα που δεν έβγαιναν για
την Ιταλία και την Ισπανία και προκαλούσαν ίλιγγο, όπως είπε,
για την Ελλάδα και την Πορτογαλία πριν είκοσι χρόνια. Μίλησε
για το δραµατικό δίληµµα εάν πορευόµαστε σε µία ευρωπαϊκή
Γερµανία ή σε µία γερµανική Ευρώπη και έκλεισε την οµιλία του
λέγοντας πως το όραµα της Ενωµένης Ευρώπης δεν χωράει στη
Συνθήκη του Μάαστριχτ που είναι δηµιούργηµα των συντηρητικών δυνάµεων και των τραπεζιτών.
Η τρόικα, που επέβαλε το υφεσιακό πρόγραµµά εδώ και δυόµιση χρόνια, έχει τη λογική ακριβώς αυτών των δυνάµεων που
δηµιούργησαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την Ευρώπη του
σήµερα. Η Ευρώπη, όµως, δεν είναι a la carte.
Τα λέω αυτά, κύριοι συνάδελφοι, γιατί εκείνη τη συνθήκη την
καταψήφισε µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Όλοι οι άλλοι, καθώς και ο σηµερινός Συνασπισµός, την υπερψήφισαν. Όλοι την ψήφισαν αυτήν τη συνθήκη. Και σ’ αυτές τις
µεγάλες στιγµές για την πατρίδα και το Κοινοβούλιο ή λες «ναι»
ή λες «όχι». Μετά την αποµάκρυνση από το ταµείο, ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται. Είναι σαν αυτό που λένε στην αγγλικανική εκκλη-
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σία στους γάµους: «όποιος διαφωνεί µε το γάµο να το πει τώρα,
διαφορετικά να σιωπήσει για πάντα». Δεν ισχυρίζοµαι ότι πρέπει
να επικρατήσει η σιωπή των αµνών, αλλά όσοι θέλουν να καταλογίζουν µονοµερώς τις ευθύνες ας σκεφτούν τι, πως και γιατί
είπαν εκείνη τη στιγµή.
Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ πέρασε µια εικοσαετία. Δε θα
κάνω βέβαια απολογισµό µιας εικοσαετίας. Καλό είναι όµως να
θυµηθούµε από εκείνη την ηµέρα µε τίτλους ποια µεγάλα γεγονότα συνθέτουν την Ελλάδα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και
µετά: Χρηµατιστήριο, Ολυµπιάδα, ευρώ µε ό,τι σήµαινε για την
ανταγωνιστικότητα, τράπεζες, Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, απόκρουση της µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού του 2001 και
τέλος 5 χρόνια η Ελλάδα στην ευωχία του Μπαϊρακτάρη απ’
όπου έγινε και η «διαπραγµάτευση» για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κάπως έτσι φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Υπάρχει όµως ένα καταλυτικό γεγονός τη δεκαετία του 1990,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και πρέπει να το αναφέρω. Αποφασίσαµε τότε χωρίς κανέναν αντίλογο να γίνουµε µια χώρα παροχής υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα αυτής της επιλογής αποτυπώνονται µε δραµατικό τρόπο σε δυο µεγέθη αλληλένδετα µεταξύ τους: την κατάρρευση της γεωργίας και κτηνοτροφίας ως
ποσοστό του ΑΕΠ και των εξαγωγών και την υπερσυγκέντρωση
πλούτου, δύναµης και ανθρώπων στην Αθήνα. Αυτή είναι η Ελλάδα που χρεοκόπησε και δεν ξέρω πολλούς στην Αίθουσα που
να διαφωνούσαν µ’ αυτήν τη θεµελιώδη επιλογή.
Γι’ αυτό και η απάντηση στην κρίση είναι το σύγχρονο κράτος.
Αν µάλιστα το εννοήσουµε, όπως το όρισε ο αείµνηστος Νίκος
Πουλαντζάς, ως ένα πεδίο δηλαδή συσχετισµού δυνάµεων, αυτή
η επιλογή τα περιλαµβάνει όλα. Όχι µόνο µια γενναία αποκέντρωση για τις δοµές διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά πολλά
περισσότερο όπως το µοντέλο ανάπτυξης και οι νοοτροπίες.
Θέλω να ολοκληρώσω ζητώντας από τον παριστάµενο
Υπουργό Οικονοµικών να δώσει στο κλείσιµο της σηµερινής συνεδρίασης µια απάντηση σε όλα όσα φοβερά και τροµερά διαβάζουµε το τελευταίο διήµερο στον Τύπο. Κύριε Υπουργέ δεν
είναι δυνατόν να διαβάζουµε χθες και σήµερα ότι η τρόικα θέτει
ζήτηµα να αλλάξει την απόφασή της η Βουλή σε ό,τι αφορά τις
αποκρατικοποιήσεις. Δεν γίνεται. Η Δηµοκρατία είναι αδιαπραγµάτευτη.
Μάλιστα θέλω να επαναφέρω µια πρόταση που έκανα και το
2010, ότι και οι επικαιροποιήσεις των Μνηµονίων πρέπει να περνάνε από τη Βουλή αν θέλουµε να βάλουµε τα πράγµατα στη
θέση τους. Απορρίφθηκε τότε αυτή η πρόταση και ό,τι ακολούθησε δεν είναι καλός οδηγός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
µε τη βασική αιτιολόγηση κατά την άποψή µου που θεµελιώνει
το γιατί ψηφίζω τον Προϋπολογισµό. Ψηφίζω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον Προϋπολογισµό, όπως ψήφισα µαζί µε 152 συναδέλφους προχθές το νοµοσχέδιο που είχε σχέση µε τα µέτρα
που ουσιαστικά που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισµό, γιατί
θέλω να πάει ο Πρωθυπουργός ισχυρός και να δώσει ένα µήνυµα
στην Ευρώπη, ότι η πραγµατική οικονοµία απειλείται µε κατάρρευση, η κοινωνία βιώνει ένα δράµα και το πολιτικό σύστηµα,
όπως έδειξε το 153 που είναι η εξέλιξη του 179 δεν µπορεί να
πάρει άλλες αποφάσεις. Πρέπει να υπάρξει σεβασµός στις θυσίες του ελληνικού λαού. Και επιτέλους θα πρέπει και αυτοί να
αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλή
υπερψήφισε την Τετάρτη το σκληρό και δύσκολο πακέτο των δηµοσιονοµικών µέτρων. Οι 153 θετικές ψήφοι επιβεβαίωσαν τη δεδηλωµένη εµπιστοσύνη της Βουλής προς την Κυβέρνηση και
δίνουν στη χώρα τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις µέρες αυτές
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την πολιτική διαπραγµάτευση που ήταν και είναι αναγκαία, ώστε
να φτάσουµε σε µια εφαρµόσιµη και αξιόπιστη διεθνώς συµφωνία µε τους εταίρους και πιστωτές µας.
Στην ουσία πρέπει να κατακτήσουµε ξανά αυτά που είχαµε
κερδίσει το Φεβρουάριο, Μάρτιο και τέθηκαν δυστυχώς σε αµφιβολία λόγω της µακράς εκκρεµότητας που άνοιξε η διπλή
εκλογική αναµέτρηση του Μαΐου-Ιουνίου και το µακρύ µετεκλογικό τετράµηνο των συζητήσεων µε την τρόικα.
Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά και τιµή σε όλους τους Βουλευτές
και ιδίως στους νεότερους που ψήφισαν χωρίς καµµία προσωπική ευθύνη για τα λάθη του παρελθόντος τα δύσκολα µέτρα. Η
στήριξη της Κυβέρνησης αυτής και από συναδέλφους Βουλευτές, που δίνουν θετική ψήφο στον προϋπολογισµό, για να εφαρµόσει η Κυβέρνηση τα µέτρα, που οι ίδιοι δεν ψήφισαν την
Τετάρτη, είναι ευπρόσδεκτη, γιατί η βάση υποστήριξης της Κυβέρνησης πρέπει να είναι η ευρύτερη δυνατή. Αλλά αυτή η συµπεριφορά είναι τουλάχιστον αντιφατική. Ενίοτε και προσχηµατική.
Δεν θα θυµίσω ξανά τις θέσεις και τις προτάσεις µας. Μίλησα
πολλές φορές για τη βοήθεια που µπορεί να προσφέρει ακόµα
και τώρα η εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, για το πόσο σηµαντικό είναι να προβάλουµε τις µεγάλες θυσίες του λαού και τα επιτεύγµατα της χώρας στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά και
τις διαρθρωτικές αλλαγές τα δυόµιση τελευταία χρόνια.
Παρά τις επιµέρους διαφωνίες µας, παρά τις διαφορετική µας
προσέγγιση ως προς τη διαπραγµάτευση, στηρίξαµε και στηρίζουµε την Κυβέρνηση καταβάλλοντας και πάλι δυσανάλογα µεγάλο κόστος ως παράταξη.
Είπα και προχθές, το επανέλαβαν και αρκετοί συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ ότι ξέρουµε τη µοίρα µας και περιµένουµε να ανέβουµε
µαζί µε τη χώρα αφού βιώνουµε την κάθοδό της. Αυτά που συµβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι µια εσωκοµµατική υπόθεση. Είναι
η συµπύκνωση των προβληµάτων της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας και του κυρίαρχου µεταπολιτευτικού µοντέλου. Η ελληνική
κοινωνία ξαναγνωρίζεται µε τον εαυτό της και τα κόµµατα ξαναγνωρίζονται µαζί της. Η εικόνα είναι κακή, η ένταση µεγάλη, οι
ρόλοι των προσώπων αµφίβολη. Όµως έχουµε τη δύναµη της
αλήθειας, της καθαρότητας, της συνέπειας και της υπευθυνότητας των επιλογών µας.
Προσωπικά, θα µου επιτρέψετε να πω ότι είµαι απόλυτα απελευθερωµένος από οποιαδήποτε σκοπιµότητα. Έχω κάνει την
επιλογή µου τον Ιούνιο του 2011. Και η επιλογή της παράταξης,
όπως και η προσωπική µου, είναι εθνική. Αυτή θα κρατήσει την
παράταξη όρθια σε πείσµα κάθε ανιστόρητης, αντιφατικής, προσχηµατικής και ασύµµετρης συµπεριφοράς. Όταν κάποιος έχει
την αίσθηση του καθήκοντος και όχι την απόλαυση της κυβερνητικής ή της κοµµατικής εξουσίας, µπροστά του είναι, σας διαβεβαιώ, πολύ ισχυρός και ως άτοµο και ως οµάδα.
Λίγες φορές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία η κυβερνητική
σταθερότητα είχε τόση σηµασία όση την περίοδο αυτή. Όλοι
αυτοί που επενδύουν στην αστάθεια, την ανασφάλεια, το αδιέξοδο, το χάος, την ανεξέλεγκτη κοινωνική έκρηξη, ευτυχώς για
τη χώρα, θα διαψευστούν.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική έφοδος του Ιουνίου
απέτυχε. Και δε θα ξαναβρεθεί αυτή η ευκαιρία. Οι δυνάµεις της
οπισθοφυλακής και του δήθεν αριστερού συντηρητισµού απέτυχαν τη στιγµή που κυριαρχούσαν στην ελληνική κοινωνία η απόγνωση και η αµφιβολία. Μετά την οριστική στροφή το momentum
αυτό δεν θα το ξαναβρείτε. Δεν είστε καν της µόδας τώρα. Είναι
η Χρυσή Αυγή. Διαβάστε σωστά τις έρευνες της κοινής γνώµης.
Δεν έχετε συµµάχους, δεν έχετε πραγµατική στρατηγική.
Δείξαµε την Τετάρτη ότι ως χώρα και θέλουµε και µπορούµε
να ολοκληρώσουµε ένα πολύ δύσκολο πρόγραµµα που δεν είναι
ελεύθερη επιλογή µας, αλλά απορρέει από την ανάγκη επιβίωσης της χώρας µέσα σε αρνητικούς και συντηρητικούς ευρωπαϊκούς συσχετισµούς.
Αυτό, όµως, είναι το καλύτερο ή, για την ακρίβεια, το µόνο
πλαίσιο αναφοράς που έχει στη διάθεσή της η χώρα.
Στην παρέµβασή µου την Παρασκευή το βράδυ έστειλα δύο
καθαρά µηνύµατα και προς την Κυβέρνηση, που στηρίζουµε
ενεργητικά και αποφασιστικά, και προς την Ευρώπη µε την οποία
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συνοµιλούµε: Δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης. Ο τυχόν
αργός θάνατος της Ελλάδας θα είναι η οριστική υπονόµευση της
Ευρωζώνης συνολικά.
Εµείς κάναµε όλα όσα µπορούσαµε. Η Ελλάδα έφτασε στα
όρια της αντοχής της. Δεν µπορεί να κάνει τίποτα άλλο από πλευράς δηµοσιονοµικών µέτρων. Οι αποφάσεις των εταίρων µας
πρέπει να είναι γρήγορες, άµεσες, ολοκληρωµένες.
Το ζήτηµα δεν είναι οι ταµειακές ανάγκες της Ελλάδας τη 16η
Νοεµβρίου, ούτε η εξυπηρέτηση των οµολόγων που έχει στα
χέρια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι για επενδυτικούς
ή κερδοσκοπικούς λόγους, αλλά στο πλαίσιο του θεσµικού της
ρόλου και της υποχρέωσής της να στηρίζει τα κράτη – µέλη. Το
ζήτηµα είναι να αρθεί η εκκρεµότητα, να αλλάξει το κλίµα και
µέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε την Ελλάδα. Να
στηριχθεί, επιτέλους, η πραγµατική οικονοµία. Να σταµατήσει η
αδράνεια και η απραξία.
Αυτό πρέπει να συµβεί τώρα, τις επόµενες ηµέρες. Κάθε δισταγµός µετά τις αποφάσεις που έλαβε η Βουλή των Ελλήνων,
υπονοµεύει την αξιοπιστία της Ευρώπης συνολικά, θέτει σε κίνδυνο όλες τις άλλες χώρες που βρίσκονται σε πρόγραµµα ή σχεδόν σε πρόγραµµα. Και αυτές είναι παραπάνω από τις µισές
χώρες της ευρωζώνης.
Οι εταίροι µας και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µπορούν και
πρέπει να λύσουν όλα τα τεχνικά ζητήµατα που είναι πολύ µικρά
και εύκολα, όταν υπάρχει η αίσθηση της πολιτικής, κοινωνικής
και οικονοµικής πραγµατικότητας, όταν υπάρχει στοιχειώδης φιλοευρωπαϊκή συνείδηση. Αυτό αφορά και τη βιωσιµότητα του
χρέους που είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να λυθεί µεταξύ ευρωζώνης και Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε τρόπους που
έχουµε υποδείξει και οι οποίοι δεν δηµιουργούν κανένα πρόβληµα για καµµία ευρωπαϊκή χώρα, για κανένα Κοινοβούλιο, για
κανέναν θεσµό. Οι τεχνικές λύσεις υπάρχουν, έχουν υποδειχθεί,
είναι εύκολες, είναι εφικτές.
Για εµάς, για τους Έλληνες, ήρθε τώρα η ώρα µιας νέας εθνικής αφήγησης, που αφήνει πίσω της την απαισιοδοξία, τη µιζέρια, το φόβο και ανοίγει ξανά την προοπτική της ανάκαµψης.
Την Τετάρτη, στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο, παρουσίασα
το ιστορικό πλαίσιο της εµφάνισης και της διαχείρισης της κρίσης και την εθνική στρατηγική εξόδου από αυτή. Σήµερα είναι
υποχρέωσή µου να παρουσιάσω τις προϋποθέσεις της εθνικής
ανάκαµψης, όπως αντιλαµβανόµαστε ως ΠΑΣΟΚ και όπως θέλουµε να τις ενστερνιστεί ως εθνική πολιτική η Κυβέρνηση, η
Βουλή, ο ελληνικός λαός.
Οι προϋποθέσεις της εθνικής ανάκαµψης είναι αφενός, µεν,
εξωτερικές, αφετέρου, δε, εσωτερικές.
Για τις εξωτερικές µίλησα ήδη. Είναι αυτές που πρέπει να διαµορφωθούν τις επόµενες µέρες. Επαναλαµβάνω γρήγορα:
Πρώτη προϋπόθεση, µια άµεση, καθαρή, πολιτική απόφαση
των εταίρων µας για το ελληνικό ζήτηµα, που δεν θα επιτρέπει
άλλο την παράταση της εκκρεµότητας.
Δεύτερη προϋπόθεση, η άµεση και πλήρης εκταµίευση όλων
των δόσεων που υπολείπονται έως το τέλος του 2012, δηλαδή
31,5 συν 5 συν 8,2 δισεκατοµµύρια.
Τρίτη προϋπόθεση, η διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους για την οποία µίλησα.
Τέταρτη προϋπόθεση, η ουσιαστική επιµήκυνση της περιόδου
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δηλαδή η διασφάλιση πως η Ελλάδα έχει τη στήριξη των εταίρων της µέχρι την επάνοδό της στις
αγορές. Αυτό έχει ήδη περιληφθεί ρητά σε σειρά αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Eurogroup ως δέσµευση
της ευρωζώνης από τον Ιούλιο του 2011 και µετά. Ζητούµε επανάληψη ενός κεκτηµένου.
Πέµπτη προϋπόθεση, ένα νέο, ριζικά διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο που αντιστρέφει τα αρνητικά και θανατηφόρα στερεότυπα εναντίον της Ελλάδας. Αρκεί εµείς οι ίδιοι να µην τα
αναπαράγουµε για λόγους µικροκοµµατικούς, µιλώντας, µάλιστα, στο διεθνές ακροατήριο.
Έκτη προϋπόθεση, το αναπτυξιακό και κοινωνικό πακέτο µε
τη θεσµική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε τη διµερή στήριξη των κρατών
– µελών της ευρωζώνης για επενδύσεις και για συµµετοχή στις
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ιδιωτικοποιήσεις, για αξιοποίηση προς όφελος της Ελλάδας του
νέου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που αφορά και την
ΚΑΠ και το νέο ΕΣΠΑ και τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προς το οποίο πρέπει να µεταφερθούν
οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταµεία για να οργανώσουµε το δίκτυο κοινωνικής προστασίας.
Ακόµα, όµως, σηµαντικότερες είναι οι εσωτερικές προϋποθέσεις, αυτές που εξαρτώνται από εµάς τους ίδιους. Και πρέπει να
ξεκινήσουµε από αύριο, µε αισιοδοξία και επιµονή την εθνική
αυτή προσπάθεια.
Πρώτον, η αυτονόητη, η δηµοσιονοµική προϋπόθεση, η κανονική εκτέλεση του προϋπολογισµού και του µεσοπροθέσµου
προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Η επίτευξη των
στόχων στα δηµόσια έσοδα, φορολογικά και ασφαλιστικά. Το
πρόβληµα δεν είναι η εκτέλεση του προϋπολογισµού της κεντρικής κυβέρνησης. Το πρόβληµα είναι πάντα η εκτέλεση του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης. Και τα προβλήµατα
υστερήσεων δεν είναι στα φορολογικά έσοδα, αλλά στα ασφαλιστικά έσοδα.
Το ίδιο ισχύει και για τις δηµόσιες δαπάνες, για τη µείωσή τους
στα µεγάλα µέτωπα των σπαταλών στην Υγεία, στη Δηµόσια Διοίκηση και όλα τα άλλα, η διαµόρφωση του νέου εθνικού φορολογικού συστήµατος. Δεν είναι τα µέτρα που πήραµε το εθνικό
φορολογικό σύστηµα. Το εθνικό φορολογικό σύστηµα πρέπει να
εµπεριέχει άλλου είδους ισορροπίες αναπτυξιακές και κοινωνικές, για να νιώσει η ελληνική κοινωνία ότι συντελείται µία ουσιαστική αλλαγή στις σχέσεις Κράτους, οικονοµίας και κοινωνίας.
Τα προγεφυρώµατα, όµως, είναι όλα ψηφισµένα. Ισχύουν και
πρέπει να εφαρµοστούν.
Δεύτερη οµάδα προϋποθέσεων, οι χρηµατοοικονοµικές. Το
λέω για πολλοστή φορά. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών δεν
είναι προστασία των τραπεζιτών, ούτε προστασία απλά και µόνο
των καταθέσεων. Είναι προστασία των καταθέσεων, ώστε να
υπάρχουν χορηγήσεις, να υπάρχει ρευστότητα, να υπάρχει
πραγµατική οικονοµία, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Και να προσθέσουµε τα άλλα εργαλεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, όπως το ΕΤΕΑΝ.
Το κράτος, όµως, πρέπει να δείξει ότι ασκεί, πράγµατι, το
στρατηγικό έλεγχο επί των τραπεζών, συνάπτοντας µε αυτές
τρία σύµφωνα -σύµφωνο ρευστότητας, σύµφωνο ανασυγκρότησης και σύµφωνο σταδιακής ανάκτησης της αξίας τους- ώστε να
µειωθεί το βάρος που κουβαλά το δηµόσιο χρέος, παρ’ ότι
πρώτη µας προσδοκία είναι η ανακεφαλαιοποίηση να µεταφερθεί
ολόκληρη στο EFSF αντί του ελληνικού δηµοσίου χρέους.
Εδώ εντάσσονται οι ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει νοµοθετική πρωτοβουλία τις επόµενες ηµέρες, αύριο, που περιλαµβάνει όσα είχαµε συµφωνήσει
µε την τρόικα πριν τις εκλογές. Μόνο έτσι µπορούν να στηριχθούν επιχειρήσεις, νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι στη
ζωή τους στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού µοντέλου που θέλουµε να προωθηθεί.
Οι τράπεζες, υπό το στρατηγικό έλεγχο του κράτους, µε τα
τρία σύµφωνα που προανέφερα, είναι ο µοχλός που µπορεί να
µετατρέψει σε πράξη την εθνική στρατηγική για την έξοδο από
την κρίση.
Τρίτη κατηγορία προϋποθέσεων είναι οι θεσµικές:
Πρώτον, η ριζική αλλαγή της νοοτροπίας της Δηµόσιας Διοίκησης στα θέµατα επενδύσεων, επιχειρηµατικότητας, ανάπτυξης. Δεν µας λείπουν οι νόµοι. Μας λείπει η αντίληψη των πραγµάτων. Χρειαζόµαστε πραγµατική στήριξη από τις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολλές φορές θέτει ανυπέρβλητα
εµπόδια σε ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις.
Η επίλυση των µεγάλων θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία
της δικαιοσύνης και τη στάση της σε αυτό που λέγεται «ανάπτυξη» και «επένδυση». Χρειαζόµαστε φιλοεπενδυτική και φιλοαναπτυξιακή δικαιοσύνη.
Οριστική αντιµετώπιση των θεµάτων του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε µε απόλυτο σεβασµό στην αειφορία και τις
επόµενες γενιές, η Ελλάδα να γίνει πεδίο επενδύσεων και όχι
απωθητικός προορισµός.
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Υπάρχουν, όµως, και τα µεγάλα ανοικτά θέµατα, ζητήµατα
ασφάλειας, µεταναστευτικής πολιτικής, λειτουργίας των πόλεων
αλλά και τα µεγάλα ζητήµατα του εκλογικού συστήµατος, της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κι εν τέλει, το 2013, της Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ώστε να ανανεωθεί η κοινοβουλευτική
δηµοκρατία, υιοθετώντας τις αρχές της µετααντιπροσωπευτικής
δηµοκρατίας για την οποία µιλώ εδώ και χρόνια.
Η τέταρτη κατηγορία είναι ακόµη πιο κρίσιµη. Είναι οι πολιτικές
προϋποθέσεις, η διαµόρφωση των προϋποθέσεων της πολιτικής
διεύθυνσης της χώρας. Δεν αρκεί η κυβερνητική σταθερότητα.
Δεν αρκεί να σηκώνουµε το βάρος κάποιοι και κάποιοι άλλοι να
οχυρώνονται πίσω από τον εύκολο ρόλο της αντιπολίτευσης.
Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης υπό συνθήκες κρίσης δεν είναι ο
εύκολος συνδικαλιστικός ρόλος του παρελθόντος. Τώρα υπάρχει
εθνική ευθύνη, η οποία δεν ανήκει µόνο στη µία πλευρά του πολιτικού φάσµατος. Μόνον υπ’ αυτές τις πολιτικές προϋποθέσεις
µπορούµε να µετατρέψουµε σε βούληση του τόπου το εθνικό
σχέδιο ανασυγκρότησης.
Η πέµπτη κατηγορία προϋποθέσεων είναι οι κοινωνικές, η
ανάγκη να υπάρξει µέσα στην κοινωνία των πολιτών η µεταρρυθµιστική πανστρατιά που είναι αναγκαία.
Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να απαντήσουν σε πολύ κρίσιµα διλήµµατα. Δεν αρκεί η συµµετοχή στις συζητήσεις για τις
συλλογικές συµβάσεις. Το ίδιο το µοντέλο ανάπτυξης, η υπόσταση της χώρας είναι αντικείµενο ευθύνης και των κοινωνικών
εταίρων σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
µέσα από τα σύµφωνα ανάπτυξης.
Η κοινωνική συνοχή δεν είναι έννοια, είναι κατάσταση. Αυτή
προϋποθέτει µέτρα κατά της απόλυτης φτώχειας, µέτρα για τους
αναπήρους -και είµαστε ευτυχείς που έγινε θετικό βήµα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου- µέτρα για τον έλεγχο των τιµών. Όλα
αυτά, όµως, προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών.
Προϋποθέτουν πως η κοινωνία θα πάρει τις δικές της πρωτοβουλίες, θα αξιοποιήσει το τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο που υπάρχει, που είναι µεγάλος συντελεστής της ανάπτυξης της χώρας.
Βέβαια, η έκτη κατηγορία προϋποθέσεων είναι οι ψυχολογικές,
η πίστη πως µπορούµε να πετύχουµε, η συµµετοχή στην προσπάθεια, η αισιοδοξία, η αίσθηση εθνικής αλληλεγγύης, που είναι
σε τελική ανάλυση καθήκον όλων, η οποία απορρέει από το Σύνταγµα. Μπορούµε έτσι να φανταστούµε πως µπορεί να είναι και
θα είναι η Ελλάδα σε τρία χρόνια, να διαµορφώσουµε έναν οδικό
χάρτη εξόδου από την κρίση.
Θεµελιώδης προϋπόθεση είναι –το επαναλαµβάνω- να είναι
πραγµατική και όχι αυτοακυρούµενη η βοήθεια των εταίρων µας,
δηλαδή να αποτρέψουµε µια ύφεση βαθύτερη της προβλεπόµενης. Το ζήσαµε πολλές φορές αυτό, δεν µπορούµε να το ξαναζήσουµε. Πρέπει να σεβαστούµε και εµείς και αυτοί το µακροοικονοµικό πλαίσιο και τις πολιτικές αποφάσεις που το στηρίζουν.
Ναι, πρωτογενές πλεόνασµα αλλά µαζί µε θετικό ρυθµό ανάπτυξης, για να έχουµε βιώσιµο χρέος, βιώσιµη χώρα, βιώσιµο σχέδιο.
Η Ελλάδα µπορεί, πράγµατι, πολύ σύντοµα -γιατί έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό- να µετατραπεί από
αποδιοποµπαίο τράγο σε παράδειγµα σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονοµίας, σε υπόδειγµα µετάβασης από µία ιδιόρρυθµη σε
µία κανονική κατάσταση. Μόνον έτσι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα πετύχουµε την απελευθέρωση από το µνηµόνιο και τη µετάβαση στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Αυτός είναι ο
εθνικός στόχος, η ουσιαστική και όχι η δηµαγωγική απελευθέρωση από το µνηµόνιο. Απελευθέρωση, επειδή δεν θα το έχουµε
πλέον ανάγκη και όχι επειδή θα το καταγγέλλουµε µε πάθος ρητορικά, χωρίς υπεύθυνη αντιπρόταση.
Η ελληνική κοινωνία θέλει να αλλάξει και θέλει να ξανακερδίσει. Θέλει να είναι συνεκτική, µε δοµές, µε δίκτυα ασφάλειας, µε
ενεργό τοπική αυτοδιοίκηση, µε µη κυβερνητικές οργανώσεις
που δεν λειτουργούν µόνο περιστασιακά αλλά έχουν συνολική
αντίληψη για το πού πηγαίνει ο τόπος. Μόνον έτσι µπορούµε να
κάνουµε ξανά την Ελλάδα µία χώρα µε ισχύ στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και Μεσόγειο.
Οι στόχοι που αποτυπώνονται αριθµητικά στον οδικό αυτό
χάρτη είναι, συνεπώς, εφικτοί µέσα από το συνδυασµό όλων
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αυτών των προϋποθέσεων.
Δηµοσιονοµικά, πράγµατι, υπ’ αυτούς τους όρους το 2013
µπορεί να είναι η χρονιά του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Το
δεύτερο εξάµηνο του 2013 µπορεί να είναι το εξάµηνο της µετάβασης από την εξαετή βαθιά σωρευτική ύφεση σε έστω µικρούς
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Οι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι που
αφορούν τις τράπεζες και όλη τη ρευστότητα της οικονοµίας
είναι εφικτοί.
Η ελληνική οικονοµία –ας το προσέξουµε αυτό- εύκολα σταµατά, εύκολα ξεκινά, εύκολα στρίβει. Πρέπει να αξιοποιήσουµε
στο µέγιστο δυνατό βαθµό το µεγάλο πλεονέκτηµα της ευελιξίας
και της προσαρµοστικότητας, που αφορά και τις υποδοµές και
τους ανθρώπους. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι το κράτος θα
γίνει, όπως είπα, φιλοεπενδυτικό, ότι η κοινωνία θα γίνει φιλοεπενδυτική. Και αυτό αφορά το κράτος σε όλες τις όψεις του. Διοίκηση, δικαιοσύνη, αυτοδιοίκηση κ.ο.κ..
Αν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναζητήσουµε τον κοινό παρονοµαστή όλων των µελετών των τελευταίων ετών που ασχολούνται µε το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και το νέο
µοντέλο ανάπτυξης, θα δούµε ότι τα πράγµατα είναι σχεδόν προφανή. Πάρτε όποια µελέτη θέλετε, του ΚΕΠΕ, του ΙΟΒΕ, του
ΟΟΣΑ, της McKinsey, όποια µελέτη θέλετε, να δείτε ότι τα πράγµατα είναι σχεδόν προφανή και αυτονόητα.
Έχουµε τον πρωτογενή τοµέα, όπου πρέπει να µεταβούµε από
τη φυτική στη ζωική παραγωγή, να επενδύσουµε στην ποιότητα,
την επωνυµία, την τυποποίηση, να θέσουµε ως στόχο τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, να ωθήσουµε τους νέους στην
αγροτική παραγωγή, να εξυγιάνουµε τα δίκτυα εµπορίας και τις
σχέσεις παραγωγού και καταναλωτή, να εισαχθούν θεσµοί, όπως
τα δηµοπρατήρια και οι αγορές παραγωγών.
Μεταποίηση. Όλοι συζητούν για τις τεράστιες δυνατότητες
της βιοµηχανίας τροφίµων, για θύλακες αριστείας, όπως για παράδειγµα η παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων, για το ντιζάιν και
τα κλάστερς, για τη σηµασία που έχει η καινοτοµία.
Στον τουρισµό, που είναι η µεγάλη βιοµηχανία της χώρας,
υπάρχουν τεράστια περιθώρια για νέα επώνυµα προϊόντα, πιο
σύνθετα, για διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας, για αλλαγή του
µοντέλου του θερινού µαζικού τουρισµού.
Ναυτιλία, λιµάνια, ενέργεια, απορρίµµατα, µεταφορές, µεγάλες επενδύσεις στις υποδοµές, ορυκτός πλούτος, επίγειος, υπόγειος, υποθαλάσσιος, ΑΟΖ, έρευνες που αφορούν την ενέργεια,
όπως αυτές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης για την άντληση καθαρού υδρογόνου από το νερό,
όπου είµαστε παγκοσµίως πρωτοπόροι.
Δεν µας λείπουν, συνεπώς, ούτε οι ιδέες ούτε οι µελέτες. Μας
λείπουν, όµως, η συστράτευση, η συνέπεια, η συναίνεση, η συστηµατικότητα, η επιµονή γύρω από προφανείς στόχους που
συνδέονται µε τη γη και τους ανθρώπους, µε τους ενδογενείς
πόρους ανάπτυξης, µε τα δοκιµασµένα στην ιστορία και τη γεωγραφία πλεονεκτήµατα της χώρας.
Από αυτήν την οπτική γωνία, του νέου παραγωγικού µοντέλου
και της ανάπτυξης, µπορεί να γίνει κατανοητή η τεράστια σηµασία των διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται αυτήν την περίοδο.
Όλες, όµως, αυτές οι αλλαγές, οι δύσκολες και επώδυνες,
είναι πρωτοβουλίες του κράτους. Το πολιτικό σύστηµα, παρά τη
φθορά, την απαξίωση και την αµφισβήτηση είναι αυτό που αναλαµβάνει το βάρος δύσκολων αποφάσεων και µεγάλων αλλαγών.
Το κράτος µικραίνει παραγωγικά και διοικητικά, αλλά µεγαλώνει
ρυθµιστικά και χρηµατοοικονοµικά. Όχι µόνον οι διαρθρωτικές
αλλαγές αλλά και οι σύνθετοι δείκτες καινοτοµίας οφείλονται κυρίως στο κράτος και όχι δυστυχώς στον ιδιωτικό τοµέα και την
επιχειρηµατικότητα. Το ερώτηµα, συνεπώς, είναι: Τι κάνουν τώρα
πια οι άλλοι παράγοντες;
Μίλησα για τις τράπεζες που τελούν υπό το στρατηγικό έλεγχο
του κράτους. Υπάρχουν, όµως, επίµονα ερωτήµατα για τους κοινωνικούς εταίρους, για τις τοπικές κοινωνίες, για τον κόσµο της
διανόησης και της επικοινωνίας, φυσικά για τον κόσµο της επιχειρηµατικότητας. Όλοι αυτοί πρέπει να συµβάλλουν. Δεν αρκεί
να είναι επικριτικοί απέναντι στον πολιτικό κόσµο. Έχουν τις
δικές τους ευθύνες και πρέπει να τις αναλάβουν επί του συγκε-
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κριµένου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο στόχος µας είναι δεδοµένος.
Είναι να γίνει η Ελλάδα µια κανονική χώρα, ένα κανονικό κράτος,
µια κανονική οικονοµία, µια κανονική κοινωνία. Η κανονικότητα
είναι αυτή που θα κάνει την Ελλάδα ξανά ανταγωνιστική και αυτοδύναµη, ξανά ουσιαστικά ισότιµη µέσα στην Ευρώπη, ξανά
υπερήφανη.
Η ανάκτηση της εθνικής υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης
περνά µέσα απ’ αυτόν το δρόµο. Αυτή είναι η µεγάλη αφήγηση,
αυτή είναι η εθνική στοχοθεσία.
Τα τρία τελευταία χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχασαν
τη γη κάτω από τα πόδια τους. Κατέρρευσαν οι βεβαιότητες τεσσάρων δεκαετιών. Τέθηκε σε αµφισβήτηση η γραµµική εξέλιξη
της ιστορίας, πάντα προς το καλύτερο, προς την ανάπτυξη, προς
τις περισσότερες δυνατότητες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ).
Για πρώτη φορά µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το ρολόι γύρισε προς τα πίσω. Με ύφεση, µειωµένα εισοδήµατα, ανατροπή
κεκτηµένων αναδείχτηκε η κρυµµένη έλλειψη αλληλεγγύης των
γενεών που αποτυπώνεται στη λειτουργία του δηµοσίου χρέους
ως µηχανισµού άνισης κατανοµής των πόρων και των ευκαιριών
µεταξύ γενεών. Η χρυσή εποχή της Μεταπολίτευσης, η καλύτερη, πράγµατι, της πατρίδας µας, αποδείχτηκε επίχρυση. Οι ευθύνες είναι πρωτίστως πολιτικές αλλά και κοινωνικές, επιχειρηµατικές, πνευµατικές. Μεγάλωσαν η φτώχεια, η ανασφάλεια, η
ανισότητα.
Πρέπει συνεπώς να ξαναγράψουµε τους όρους λειτουργίας
του κράτους, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τη σχέση µας µε την Ευρώπη, που δεν είναι
µια οντότητα που προσφέρει απλώς επιχορηγήσεις και ασφάλεια
αλλά ένας δύσκολος και απαιτητικός εταίρος που ξέρει να υπαγορεύει όρους και κινείται µε βάση επίµονους διακρατικούς συσχετισµούς.
Η Ελλάδα της κρίσης είναι µια Ελλάδα που έχασε ιστορικό
χρόνο αλλά διατηρεί πάντοτε την ταυτότητά της, την εθνική της
ιδιοσυστασία, το µεγάλο πλούτο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Αυτήν την Ελλάδα πρέπει να εκφράσουµε. Την Ελλάδα που
έχει δικαίωµα στο µέλλον, που δεν εκλιπαρεί, δεν αγωνιά για τη
δόση, δεν εξαρτάται από φίλους που λειτουργούν συχνά ως εχθροί.
Αυτός ο στόχος έχει υψηλό πολιτικό, κοινωνικό και συναισθηµατικό κόστος. Το πληρώσαµε. Το πληρώνουµε. Το αντάλλαγµα,
όµως, είναι πολύ πιο σηµαντικό και για τα παιδιά µας και γι’ εµάς
τους ίδιους. Αυτά που λέω δεν είναι ούτε εξωραϊσµός, ούτε ευχολόγιο. Είναι ένα ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο, ένας εφικτός
στόχος που φυσικά δεν βολεύει στη δηµαγωγία, τη συνωµοσιολογία, την κινδυνολογία, δεν βολεύει όσους επενδύουν πολιτικά
στην καταστροφή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα που αγωνίζεται, η Ελλάδα που ελπίζει, η Ελλάδα που κερδίζει είναι η δική µας πατρίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε τον τρίτο και
σκληρότερο µνηµονιακό προϋπολογισµό σ’ αυτά τα δυόµισι χρόνια της εφαρµογής του ευρωπαϊκού µνηµονιακού πειράµατος
στην πατρίδα µας.
Το οξύµωρο σήµερα δεν είναι ο προϋπολογισµός και τα νούµερά του. Το οξύµωρα σήµερα είναι ότι δεν έχει καν νόηµα να
συζητάµε για τον προϋπολογισµό, γιατί όλα είναι στον αέρα. Όχι
µόνο γιατί τα νούµερα και οι εκτιµήσεις για τα δηµόσια έσοδα
είναι βέβαιο ότι γι’ άλλη µια φορά, όπως έγινε και στους δύο προηγούµενους προϋπολογισµούς, θα αποδειχθούν εκτός πραγµα-
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τικότητας εξαιτίας της ύφεσης, αλλά κυρίως, γιατί όλος ο κόσµος πια ακόµα και οι πιστωτές µας καταλαβαίνουν ότι το πρόγραµµα αυτό δεν βγαίνει και το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο.
Όλοι το καταλαβαίνουν και όλοι το λένε, εκτός βέβαια από την
κ. Μέρκελ, που έχει το δικό της σχέδιο για τη γερµανική Ευρώπη
και θέλει την Ελλάδα αποικία χρέους και τον ευρωπαϊκό Νότο Ειδική Οικονοµική Ζώνη φθηνής και ανασφάλιστης εργασίας. Αλλά
-και αυτό είναι το πολύ παράξενο- πέρα από την κ. Μέρκελ, αυτοί
που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν είναι και η τρικοµµατική κυβέρνηση του κ. Σαµαρά, που αφού τροµοκράτησε, εκβίασε και
εξαπάτησε το λαό προεκλογικά µε τα περί επαναδιαπραγµάτευσης, εδώ και πέντε µήνες πέταξε στα σκουπίδια ακόµα και την
ίδια την προγραµµατική συµφωνία που έκανε αµέσως µετά τις
εκλογές για να βγάλει από το συρτάρι το κρυφό της πρόγραµµα
που είναι οι απαιτήσεις των δανειστών, υιοθετώντας την περίφηµη στρατηγική του καλού και υπάκουου µαθητή, που θα τηρήσει ό,τι του ζητηθεί και µε το παραπάνω περιµένοντας στο
τέλος την επιβράβευση.
Ξεκινήσατε να κουβεντιάζετε τον Ιούλιο για µέτρα 11 δισεκατοµµύρια και από τη σκληρή σας διαπραγµάτευση στο τέλος τα
µέτρα έφτασαν 19 δισ. και επιπρόσθετα και νέα µέτρα διάλυσης
εργασιακών σχέσεων µόνο και µόνο για να κάνετε το χατίρι των
τραπεζιτών που τα ζητάνε επιτακτικά. Και όλα αυτά ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική του καλού και υπάκουου µαθητή. Δεν
πέρασαν, όµως, λίγες ώρες από την υπερψήφιση του πιο σκληρού πακέτου στην µεταπολιτευτική ιστορία και ο καλός µαθητής
δεν παίρνει τη βάση. Ο καλός µαθητής έµεινε µετεξεταστέος για
το Δεκέµβριο και βλέπουµε.
Ψηφίσατε τα µέτρα και µε το παραπάνω, τη δόση όµως δεν
την πήρατε. Τη δόση για την οποία µας λέγατε ότι αν δεν εκταµιευτεί µέχρι τις 16 Νοέµβρη θα καταρρεύσουµε και δεν θα
έχουµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις -και ο κ. Σαµαράς
και ο κ. Στουρνάρας, έλεγαν ότι θα πεινάσουµε στις 16 Νοέµβρηδεν φαίνεται ότι θα την πάρουµε. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, το µόνο
που θα καταρρεύσει στις 16 Νοεµβρίου θα είναι ό,τι έχει αποµείνει πια από την αξιοπιστία σας. Διότι τώρα ήρθε η ώρα να λουστείτε αυτά που εσείς δηµιουργήσατε, να λουστείτε εσείς αυτό
το κλίµα του εκφοβισµού και της ανασφάλειας που δηµιουργήσατε, γιατί η στρατηγική σας έγινε κοµµάτια και θρύψαλα επειδή
ήταν µια ανόητη στρατηγική.
Τι επινοήσατε; Αφού είµαστε αδύνατοι, ας πάµε δίπλα στον
ισχυρό, να τα έχουµε καλά, να έχουµε την εύνοια του ισχυρού,
να φτιάξουµε το κλίµα µε την κ. Μέρκελ, να της ζητήσουµε
άφεση αµαρτιών και να της υποσχεθούµε αιώνια πίστη σ’ ό,τι µας
ζητήσει και προπαντός να µην αφήσουµε κανένα περιθώριο να
φτιαχτεί άξονας των χωρών του Νότου.
Γι’ αυτό και απουσιάζατε από τη συνάντηση της Μάλτας των
Πρωθυπουργών των χωρών του Νότου µε το Γάλλο Πρόεδρο,
ενώ λίγες ηµέρες µετά στρώσατε τα κόκκινα χαλιά για να έρθει
η κ. Μέρκελ, επισηµοποιώντας έτσι την αντίληψη ότι ο απευθείας
άξονας Αθήνας – Βερολίνου θα είναι η λύση στο πρόβληµά µας,
αφού έτσι θα µας συµπαθήσει το Βερολίνο και θα µας βοηθήσει
να σωθούµε.
Δεν υπάρχει πιο ανόητη αντίληψη, όχι γιατί είναι αναξιοπρεπής
ή ηττοπαθής, αλλά γιατί είναι πλήρως αναποτελεσµατική, δεν
βλέπει το πραγµατικό πρόβληµα και τα πραγµατικά δεδοµένα
στην Ευρώπη. Δεν κατανοεί αυτό που εµείς λέµε από την αρχή
της κρίσης: Ότι το πρόβληµα δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό
και άρα, η λύση του δεν µπορεί να είναι ξεχωριστή για την Ελλάδα αλλά συνολική για τον ευρωπαϊκό Νότο.
Γιατί ακόµα και αν, πραγµατικά, σας αγαπούσε η κ. Μέρκελ,
κύριε Σαµαρά, δεν θα µπορούσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο γι’ εσάς
που δεν θα το ζητούσε την εποµένη η καταρρέουσα Ισπανία και
η Ιταλία που έχει χρέος 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ. Τόσο ανόητη
ήταν αυτή η στρατηγική.
Τώρα βλέπω ότι θυµώνετε µε τους εταίρους. Τα βάζετε µαζί
τους, τους ρίχνετε την ευθύνη. Γιατί; Διαβάζω και κάποιες
ακραίες τοποθετήσεις ορισµένων που τους αποκαλούν «ανέντιµους», «ξεφτιλισµένους». Γιατί αλήθεια τα ρίχνετε σ’ αυτούς;
Όταν τους επαναλαµβάνατε σ’ όλους τους τόνους ότι θα τηρήσετε στο ακέραιο τις δεσµεύσεις που σας ζήτησαν, δεν ξέρατε
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τι σας είχαν ζητήσει; Λέτε ότι σας εκβιάζουν. Σε τι ακριβώς σας
εκβιάζουν; Όλα τα έχουν πει και όλα τα έχετε συµφωνήσει και τα
έχουν πει και δηµόσια.
Όταν η καγκελάριος δήλωνε προχθές, ότι χώρες µε πάνω από
80%-90% του ΑΕΠ δηµόσιο χρέος, δεν µπορούν να έχουν εθνική
ανεξαρτησία, τι νοµίζατε; Ότι δεν το εννοούσε, ότι το είπε κατά
λάθος, ότι της ξέφυγε;
Η χώρα µας όχι 90%, αλλά 190% θα φτάσει. Έχει 170% και
οδεύει για 190% δηµόσιου χρέους µε το πρόγραµµά σας αλλά
δεν σας είδα να αντιδράτε. Τώρα γιατί πανικοβάλλεστε; Τον ειδικό λογαριασµό, όπου θα τοποθετούνται όλα τα δηµόσια έσοδα,
για να αποπληρώνονται κατά προτεραιότητα οι δανειστές γραπτώς και εγκαίρως, δεν σας το ζήτησε ο κ. Σόιµπλε µέσω του
Υφυπουργού του;
Ζήτησα µε αίτηση κατάθεσης εγγράφου να µου στείλει ο κ.
Στουρνάρας την επίσηµη απάντηση της ελληνικής πλευράς.
Απάντηση δεν πήρα, προφανώς γιατί δεν υπήρξε απάντηση. Αν
υπήρχε, φαντάζοµαι δεν θα µου έκρυβε το γραπτό κείµενο που
ζήτησα ο κ. Στουρνάρας. Συνεπώς, τώρα γιατί δυσανασχετείτε;
Γιατί σας φταίνε οι άλλοι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της τρικοµµατικής Κυβέρνησης
δεν είναι στραβός ο γιαλός, εσείς στραβά αρµενίζετε και υποθηκεύετε το παρόν και το µέλλον, την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του λαού και του τόπου µ’ αυτήν την αποτυχηµένη στρατηγική.
Κύριε Πρωθυπουργέ, φαντάζοµαι. Βεβαίως, ότι θα έχετε ήδη
ετοιµάσει την οµιλία σας και θα είναι γι άλλη µία φορά διανθισµένη µε αφορισµούς για την ανεύθυνη και επικίνδυνη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπονοµεύει την εθνική σας προσπάθεια
να σώσετε για µία ακόµα φορά τη χώρα, καταστρέφοντας όµως
τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτήν τη χώρα. Σκέφτοµαι όµως
αυτήν τη φορά να σας προσκαλέσω, αξιολογώντας την οριακή
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, να µη χρησιµοποιείτε
αφορισµούς αλλά επιχειρήµατα και ειλικρινά είµαι έτοιµος να
δεχθώ επιχειρήµατα, ακόµα κι αν διαφωνώ, αρκεί να έχουν αρχή,
µέση και τέλος, να αντέχουν στον έλεγχο της πρόσφατης οικονοµικής και πολιτικής εµπειρίας.
Και να σας ζητήσω, έξω από το κείµενο της οµιλίας σας, να
µου πείτε ειλικρινά, µε το χέρι στην καρδιά, τι απ’ όλα αυτά που
έχουµε πει εµείς από την αρχή της κρίσης και λέγατε κι εσείς
τόσο καιρό, κύριε Πρωθυπουργέ -πριν από δύο χρόνια τα λέγατε
κι εσείς, πριν από ένα χρόνο τα λέγατε κι εσείς από διαφορετική
σκοπιά, τα λέγατε όµως, µετά είπατε ότι αυτά ήταν αµαρτίες και
δεν ξέρω ειλικρινά αν αξίζει το τίµηµα να αλλάζει κανείς άποψη,
προκειµένου να διεκδικήσει την εξουσία- δεν ήταν σωστό.
Είπαµε για την ύφεση, η οποία προκαλείται εξαιτίας των σκληρών δηµοσιονοµικών περιορισµών. Μιλήσαµε για τα κλειστά µαγαζιά, για τους νέους που µεταναστεύουν, για τους ανθρώπους
που δεν θα έχουν να βάλουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες
φέτος. Αλήθεια πώς θα ζεσταθούν φέτος οι άνθρωποι στη βόρεια
Ελλάδα, στην Κοζάνη, στη Φλώρινα; Μιλήσαµε για τους αγρότες,
που δεν µπορούν να αγοράσουν πρώτες ύλες, για την αδυναµία
του κράτους να εισπράξει αυτά που χρειάζονται από µία οικονοµία σε ασφυξία, ώστε να ισοσκελίσει προϋπολογισµούς, για την
εκτίναξη του χρέους σε µη βιώσιµα επίπεδα, για την ολοένα αυξανόµενη απόκλιση από τους στόχους.
Τώρα τελευταία µιλήσαµε και για την πιθανότητα µη καταβολής της δόσης. Δεν χρειαζόταν κάποιος να έχει µαντικές ικανότητες, για να καταλάβει ότι θα έχουµε πρόβληµα. Η απροθυµία
των εταίρων µας να καταβάλουν τη δόση είχε εκφραστεί ανοιχτά,
τόσο από τις δηµόσιες αξιώσεις του κ. Σόιµπλε, όσο όµως κι από
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που επίµονα ζητά αναδιάρθρωση του χρέους γιατί το πρόγραµµα δεν βγαίνει. Οι µόνοι που
δεν το λέτε, είστε εσείς. Εσείς εδώ παριστάνατε τους αφελείς.
Δεν επιχειρήσατε καν να διαπραγµατευτείτε όταν αρχές Ιουνίου -µετά την παταγώδη απουσία της Ελλάδας στην κρίσιµη Σύνοδο Κορυφής- σας ζήτησα να µην ξεκινήσετε διάλογο µε τους
υπάλληλους της τρόικας στην Αθήνα αλλά να διεκδικήσετε πολιτική λύση, προκαλώντας ακόµα και έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.
Μας αγνοήσατε κι επιµένατε να συµπεριφέρεστε µετά τις εκλογές, σαν να βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο, να ρίχνετε το
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ανάθεµα στο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίζετε στα ίδια εκβιαστικά διλήµµατα.
Συνεχίζατε να χρησιµοποιείτε την απαράδεκτη και ανιστόρητη
θεωρία των δύο άκρων, εξισώνοντας την Αριστερά και τους αγώνες της σ’ αυτόν τον τόπο µε το φασιστικό φαινόµενο και τους
νεοναζί, να βαδίζετε στα βήµατα του κ. Γιώργου Παπανδρέου,
χρησιµοποιώντας τα ίδια επιχειρήµατα, τις ίδιες µεθόδους, τα
ίδια διλήµµατα, ότι δήθεν θα πληρώσουµε µέχρι το τελευταίο
ευρώ, παρ’ όλο που ήδη έχουµε κάνει δύο κουρέµατα χρέους,
για το περιβόητο λόµπι της δραχµής. Θυµηθείτε, κύριε Σαµαρά,
πως σας έλεγε ο κ. Παπανδρέου, «Πρωθυπουργό της δραχµής»,
σας έλεγε πριν ενάµιση χρόνο, αλλά αυτό το λόµπι ούτε το αποκαλύψατε ούτε το κατονοµάσατε. Για τη δόση που αν δεν ψηφίζαµε τα µέτρα κι αν δεν την παίρναµε, θα χρεοκοπούσαµε και
κυρίως για το µεγάλο κίνδυνο που θα έβρισκε τη χώρα αν ο λαός
ασκήσει το δηµοκρατικό του δικαίωµα και αποφασίσει να βγάλει
µία κυβέρνηση όχι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
Τότε µας είπατε, δεν θα έχουµε φάρµακα, δεν θα είχαµε καταθέσεις, θα κόβονταν οι µισθοί και οι συντάξεις, θα έφευγαν οι
επιχειρήσεις και σας ζητώ µε το χέρι στην καρδιά ειλικρινά να
κοιτάξετε γύρω σας και να µου πείτε. Τι απ’ όλα αυτά, για τα
οποία εκφοβίσατε το λαό τον Ιούνιο δεν συµβαίνει σήµερα; Οι µισθοί για τους περισσότερους εξανεµίζονται, ενώ για το 1/3 περίπου του ενεργού πληθυσµού εξαφανίζονται, αφού η ανεργία έχει
σπάσει όλα τα ρεκόρ. Οι καταθέσεις το ίδιο, εξαντλούνται, όχι
γι’ αυτούς που τις έχουν στην Ελβετία αλλά για το µέσο Έλληνα
που δυόµισι χρόνια τώρα τσοντάρει από τα έτοιµα για να τα βγάλει πέρα.
Το µεγάλο δράµα της ελληνικής κοινωνίας, είναι το δράµα των
συµπολιτών µε προβλήµατα υγείας που δεν βρίσκουν τα φάρµακά τους διότι έχει χρεοκοπήσει ο ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα των
καρκινοπαθών, που αναγκάζονται να σπάνε τον κύκλο της θεραπείας τους.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις φεύγουν, αλλά δεν τις διώχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η «COCA COLA», η «3Ε», η «ΦΑΓΕ» φεύγουν από τη χώρα
εξαιτίας της δικής σας καταστροφικής πολιτικής. Οι µικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη γονατίσει. Με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να έχει πέσει κατά είκοσι πέντε µονάδες και το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων στο µισό, είναι µεγάλο θράσος να λέει
κανείς ότι φταίει η Αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει
επενδύσεις.
Όµως από τη συνέντευξη µου στη γερµανική εφηµερίδα, που
τόσο πολύ συζητάτε τις τελευταίες δύο ηµέρες, δεν σας ενόχλησε φυσικά ότι για µία ακόµα φορά, είπα ότι δεν δικαιούστε να
προχωρήσετε στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτό το ξέρατε. Αυτό το έχουµε πει, το έχουµε ξαναπεί και θα
το ξαναπούµε, διότι αυτά είναι τα εργαλεία της ανάπτυξης, τα
εργαλεία που θα χρειαστούµε για να ανοικοδοµήσουµε τη χώρα.
Δεν θα ξεπουλήσετε τον ΟΠΑΠ που είναι κερδοφόρος, την
ΕΥΔΑΠ που θα αυξηθούν τα τιµολόγια στους πολίτες έως και
τέσσερις φορές, τη ΔΕΗ που είναι στρατηγικής σηµασίας έναντι
πινακίου φακής.
Αυτό όµως που σας ενόχλησε, δεν είναι αυτή η θέση µας. Αυτό
που σας ενόχλησε είναι ότι είπα στο γερµανικό κοινό την αλήθεια. Ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει, ότι ο χρόνος της Κυβέρνησης σας τελειώνει, ότι είστε αναξιόπιστοι κι ότι το πλιάτσικο αυτό
θα αποτραπεί.
Εδώ, ειλικρινά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή διαρκώς αµφισβητείτε το σχέδιο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Το δικό σας
σχέδιο αλήθεια ποιο είναι; Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο; Ίσως
να είναι ότι κάποια στιγµή µπορεί, αν πέσετε στα πόδια των Ευρωπαίων, της κ. Μέρκελ κάτι να κάνουν και για εµάς. Ότι κάποια
στιγµή µπορεί να µας δώσουν την περιβόητη δόση για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες.
Αλήθεια όµως τί άλλες εναλλακτικές λύσεις έχετε να προτείνετε στον ελληνικό λαό, που δοκιµάζεται, που θα κρυώνει το χειµώνα, που θα δεν θα έχει να φάει το χειµώνα, που δεν θα έχει
φάρµακα το χειµώνα; Είστε οι µόνοι στην Ευρώπη που δεν συζητάτε για διαγραφή χρέους.
Με χρέος 180% θέλετε να µας πείτε και να µας πείσετε ότι
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µπορεί να υπάρξει προοπτική εξόδου από την κρίση και ότι µπορεί να είναι βιώσιµο. Ακόµα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
ο Όλι Ρεν, µέχρι και ο κ. Σηµίτης -µην τον χρεώσετε και τον κ.
Σηµίτη σε εµάς- βγήκαν να πουν ότι δεν γίνεται χωρίς διαγραφή
χρέος. Ξέχασε βέβαια -ως συνήθως, τα φόρτωσε όλα στους άλλους- να πει ότι αυξήθηκε το χρέος κατά 80% επί της δικής του
θητείας. Αλλά, όλοι λένε ότι «Το χρέος δεν είναι βιώσιµο». Εσείς
τι λέτε, κύριε Σαµαρά; Η Κυβέρνησή σας τι λέει;
Το χρέος δεν βγαίνει. Ούτε ένα µικρό παιδί δεν µπορεί να πιστέψει ότι δεν θα έχουµε ένα νέο «κούρεµα». Το ζήτηµα είναι ότι
µε εσάς στην Κυβέρνηση, νέο κούρεµα θα σηµαίνει ένα ακόµα
µνηµόνιο και ακόµα περισσότερα µέτρα. Δεν θα σηµαίνει ούτε
ελάφρυνση από το χρέος ούτε ρήτρα ανάπτυξης ούτε αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό κι εµείς λέµε ότι είστε επικίνδυνοι για τα συµφέροντα του τόπου, γιατί είστε οι πλέον ακατάλληλοι να διαπραγµατευθείτε.
Προσέξτε, εµείς δεν θα πούµε εδώ κορόνες, δεν θα διχάσουµε
λέγοντας ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι περισσότερο ή και λιγότερο
πατριώτες. Όχι. Εµείς λέµε ότι είστε επικίνδυνοι, διότι είστε ακατάλληλοι να διαπραγµατευθείτε, διότι στο ενεργητικό σας έχετε
ήδη δύο επώδυνα µνηµόνια, γιατί είστε κι εσείς που υπογράψατε
τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε τη «SIEMENS», διότι είστε εσείς
που έχετε σκοπό να θυσιάσετε το λαό µας, ως άλλη Ιφιγένεια,
για να πνεύσει ούριος άνεµος στα πανιά της κ. Μέρκελ. Και κυρίως, γιατί είστε χρεοκοπηµένοι πολιτικά και γι’ αυτό είστε αναξιόπιστοι, τόσο στο εσωτερικό, όσο όµως και στο εξωτερικό της
χώρας.
Το µόνο επιχείρηµα που σας έχει µείνει -άκουσα για κάποιον
συνάδελφο της Συµπολίτευσης- να λέει: «Το σχέδιο σας ποιο
είναι;» Αυτό είναι το µόνο επιχείρηµα. Το µόνο που σας έχει µείνει
είναι να λέτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι µονόδροµος αυτό
θα ζούµε και άρα δεν υπάρχει εναλλακτική.
Ακούστε, λοιπόν, να σας πω ποια είναι η εναλλακτική λύση.
Μας λέτε ότι θα καταγγείλετε µονοµερώς το µνηµόνιο χωρίς
τη συναίνεση των εταίρων; Και τώρα που οι εταίροι το καταγγέλλουν µονοµερώς, χωρίς τη συναίνεση τη δική µας, τι έχετε να
πείτε; Που δεν αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά απαιτούν από εµάς να το εφαρµόζουµε µονοµερώς; Και εσείς τώρα
αυτό το έχετε αποδεχθεί αδιαµαρτύρητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ακούστε, λοιπόν, ποια είναι η µόνη ρεαλιστική και σωτηρία
εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουµε φτάσει. Η µόνη
εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση µε ένα νοµό και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε
προχθές, όλων των µέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν σε ακόµη µεγαλύτερη ύφεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Η µόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να
σταµατήσουµε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουµε
τους µνηµονιακούς νόµους και τότε να κάτσουµε επί ίσοις όροις
στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Γιατί, ναι, θα υπάρξει διαπραγµάτευση για την αναθεώρηση
της δανειακής σύµβασης, για µια συνολική ευρωπαϊκή λύση διαγραφής µεγάλου µέρους του δηµόσιου χρέους, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά όλων των χώρων του ευρωπαϊκού Νότου και για την
αποπληρωµή του εναποµείναντος χρέους µε ρήτρα ανάπτυξης,
όπως ακριβώς συνέβη για τη Γερµανία το 1953 στη Διεθνή Διάσκεψη του Λονδίνου.
Μας λέτε, όµως, «Και τι θα κάνετε αν δεν σας δώσουν τη
δόση», µας κουνούσατε το δάχτυλο µε ύφος εισαγγελέα προεκλογικά.
Εσείς τώρα, κύριε Σαµαρά, τι θα κάνετε αν δεν σας δώσουν
τη δόση; Ποιο είναι το σχέδιό σας;»
Εµείς προεκλογικά ακόµα και σε αυτό απαντήσαµε. Μιλήσαµε
για µια σειρά από αλλαγές στη φορολογία που θα ισοσκελίσουν
σε υψηλότερο επίπεδο δηµόσια έσοδα και δαπάνες, αλλά ακόµα
και αν δεν προλαβαίναµε, ακόµα κι αν αιφνιδιαζόµασταν, τα
µέτρα για πρωτογενές πλεόνασµα είναι 2.500.000.000 και όχι
13.500.000.000, που πήρατε τώρα εσείς δίχως κανένα αντίκρισµα.
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Αλλά µια τέτοια µονοµερής από την πλευρά των δανειστών
απαίτηση της δανειακής σύµβασης από µια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µείνει αναπάντητη.
Εµείς, δεν θα παρακαλούσαµε. Οι δανειστές που ξεπληρώνουν
τα οµόλογα τους µε λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούµενων, τα
οποία εγγραφούν στο ελληνικό χρέος, να ξέρουν ότι σε µια τέτοια επιθετική ενέργεια θα πρέπει να κάνουν τα κουµάντα τους.
Γιατί για µας προτεραιότητα είναι οι κοινωνικές ανάγκες, προτεραιότητα είναι οι µισθοί και συντάξεις, προτεραιότητα είναι τα
φάρµακα των αρρώστων και όχι τα χρέη στους πιστωτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτό για µας θα πει ισχυρή και αποφασιστική διαπραγµάτευση, αυτό θα πει προτεραιότητα προστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος.
Και µη µου πείτε ότι αυτό αποτελεί πιστωτικό γεγονός. Το καταστροφικό για τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, για τους µικροοµολογιούχους και τους δηµόσιους οργανισµούς PSI, που
ενεργοποίησε τα CDS, ήταν ένας υγιεινός ανοιξιάτικος περίπατος, δεν ήταν πιστωτικό γεγονός.
Τα επιχειρήµατά σας, βέβαια, είναι τόσο τετριµµένα, που δεν
οδηγούν παρά στο γνωστό και χιλιοειπωµένο πια επιχείρηµα της
εξόδου του ευρώ. Μόνο που αυτήν τη φορά το επιχείρηµα αυτό
το έκαψε ο ίδιος ο κ.Σόιµπλε από τη Σιγκαπούρη. Και ξέρετε γιατί
είχε πάει στη Σιγκαπούρη ο κ. Σόιµπλε; Πληροφορήθηκε ότι φοροφυγάδες Γερµανοί έχουν βγάλει τα λεφτά τους στην Σιγκαπούρη και αµέσως έσπευσε εκεί για να προχωρήσει σε συµβιβασµό εξωδικαστικό, κάτι το οποίο εµείς µε τις τράπεζες της Ελβετίας δεν κάναµε ποτέ. Να και κάτι που πρέπει να αντιγράψουµε
τους Γερµανούς.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Σόιµπλε από τη Σιγκαπούρη µε δύο λόγια,
ότι το κόστος εξόδου µιας χώρας είναι ανυπολόγιστο, γιατί θα
προκαλέσει ντόµινο διάλυσης του ευρώ και µε δύο λόγια είπε ότι
αυτό είναι αβάσταχτο για την παγκόσµια οικονοµία, άρα δεν
υπάρχει έξοδος µιας χώρας, υπάρχει διάλυση του νοµίσµατος.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η ανακεφαλαιοποίηση µε τους
όρους που γίνεται -ξέρετε την άποψή µας- δεν γίνεται για να
σωθεί η ελληνική οικονοµία αλλά πρωτίστως για να σωθεί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα. Τα χρήµατα της ανακεφαλαιοποίησης δεν µας τα δίνουν από πόνο για τις ελληνικές τράπεζες
ούτε βεβαίως µας τα χαρίζουν, όπως µε ελάχιστη αξιοπρέπεια
λένε ορισµένοι ότι τα χαρίζουν στον ελληνικό λαό. Τα δανείζουν.
Τα δανείζουν, γιατί φοβούνται ότι µια αναταραχή στις ελληνικές
τράπεζες θα συµπαρασύρει ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστέψτε µε, οι εταίροι µας δεν θα αυτοκτονούσαν για να τιµωρήσουν την Ελλάδα.
Οι τράπεζες, λοιπόν, πρέπει πρώτα να περάσουν στο Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Στήριξης µε τις µετοχές του δηµοσίου µε δικαίωµα ψήφου, πρώτα να εξασφαλίσουν τα επισφαλή δάνεια
προς υπερχρεωµένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και µετά βεβαίως πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν, µε µια διαδικασία, όµως,
οι όροι της οποίας πρέπει να αποτελέσουν µέρος της ευρύτερης
διαπραγµάτευσης για συνολική ευρωπαϊκή λύση στο πρόβληµα
του χρέους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µετά τους χειρισµούς
των τριών τελευταίων µνηµονιακών κυβερνήσεων έχασε σπουδαίες δυνατότητες και βρίσκεται αναµφίβολα σε δεινή θέση.
Έχει, όµως, ακόµα ισχυρά χαρτιά. Μπορεί να ανακτήσει διαπραγµατευτικές δυνατότητες. Και τώρα είναι η πιο κρίσιµη στιγµή,
διότι «ο κόµπος φτάνει στο χτένι» όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά
σε όλη την Ευρώπη. Τώρα είναι η στιγµή που ξεσηκώνονται οι
λαοί στο ευρωπαϊκό Νότο ενάντια στη λιτότητα. Και τώρα είναι η
ώρα από πειραµατόζωο της κρίσης να γίνουµε εµβρυουλκός
προοδευτικών εξελίξεων στην όλη Ευρώπη, σε συµµαχία µε τις
χώρες του Νότου και σε αντιστοιχία µε τους λαούς που αντιδρούν, ώστε να αντικατασταθεί η αποτυχηµένη λιτότητα από ένα
νέο σχέδιο επενδυτικό, ανασυγκρότησης, από ένα νέο «σχέδιο
Μάρσαλ» για την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι το κλειδί
για να βγούµε από την κρίση. Εµείς έχουµε καταθέσει αναλυτικά
το σχέδιο µας για την παραγωγική ανασυγκρότηση στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγ-
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κρότηση και για διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος, τις οποίες
εσείς είστε και απρόθυµοι και ανίκανοι και κατάλληλοι να πραγµατοποιήσετε.
Δεν µπορεί το ίδιο πολιτικό προσωπικό, που έφτιαξε αυτό το
πελατειακό κράτος, οι ίδιες πολιτικές δυνάµεις που εγκαθίδρυσαν αυτό το καθεστώς της διαπλοκής και της διαφθοράς να καµώνονται τώρα ότι θα µας σώσουν από το πρόβληµα που οι ίδιες
δηµιούργησαν.
Είστε αναπόσπαστο κοµµάτι του χθες που µας οδήγησε στην
καταστροφή. Είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι του αύριο που θα
µας οδηγήσει ξανά στη δηµιουργία, όσο και αν δυσκολεύεστε να
το πιστέψετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν υπάρχει τρόπος για να σταµατήσετε αυτό το ρεύµα λαϊκής
χειραφέτησης, αυτήν τη βαθιά λαϊκή επιθυµία να ξεριζωθεί από
την πολιτική ζωή του τόπου, το παλιό, το διεφθαρµένο, το άδικο.
Κυβερνήσατε τριάντα οχτώ χρόνια µε τα καλά και τα άσχηµα,
χωρίς όµως να δικαιώσετε τον κοινωνικό ριζοσπαστισµό και το
αίτηµα για κοινωνική δικαιοσύνη που βγήκε από την κατάρρευση
της χούντας και τη Μεταπολίτευση. Την τελευταία δεκαετία οι
πολιτικές σας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, έγιναν καρµπόν,
τα κόµµατά σας ταυτόσηµα των σάπιων δοµών της εξουσίας. Οι
δοµές παρέµεναν, τα πρόσωπα σταδιακά εναλλάσσονταν.
Φτιάξατε ένα κράτος αναποτελεσµατικό που δυσκολεύει και
πιέζει τους ανίσχυρους, ενώ διευκολύνει τους ισχυρούς. Σπαταλήσατε δυνατότητες την περίοδο της ανάπτυξης. Δεν αφήσατε
πίσω καµµία υποδοµή για να µπορεί να προστατευθεί σήµερα η
κοινωνία σε αυτή την κρίσιµη στιγµή. Φουσκωµένοι λογαριασµοί
στην Ελβετία, φούσκες χρηµατιστηριακές και αδηφάγες τράπεζες, τα χρέη των οποίων τα φορτώσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Διαχειριστήκατε την πιο κρίσιµη καµπή της νεώτερης ιστορίας
του τόπου και ρίξατε την Ελλάδα στα βράχια και αυτό δεν µπορεί
να σας το συγχωρέσει ο ελληνικός λαός.
Πριν πέντε µήνες καταφέρατε στο παρά πέντε να αποσοβήσετε µία µεγάλη πολιτική αλλαγή. Ίσως αυτό να ήταν το µοιραίο
σας λάθος. Στην προσπάθεια σας να γαντζωθείτε στην εξουσία
τροµοκρατήσατε, εκβιάσατε, είπατε ψέµατα –ψέµατα που συνεχίζουν µέχρι σήµερα- ότι θα έρθουν καλύτερες µέρες, ότι θα διαπραγµατευτείτε για πρώτη φορά, ότι δεν θα πάρουµε τη δόση
εάν έρθουµε εµείς.
Αυτό ήταν το µοιραίο σας λάθος, διότι το ψέµα έχει ένα όριο.
Και εσείς το όριο το έχετε προ πολλού ξεπεράσει. Προκειµένου
να γαντζωθείτε στην εξουσία, ξεσκεπάσατε το πραγµατικό σας
πρόσωπο. Και τώρα τίποτα πια δεν µπορεί να σταµατήσει τη µοιραία εξέλιξη των πραγµάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει µε µία
οριακή πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια ένα κόµµα συνιστωσών της Αριστεράς. Είναι ο βασικός µοχλός της µεγάλης λαϊκής
πλειοψηφίας που απαιτεί δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Είναι η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη της Αριστεράς. Και
σύντοµα, πολύ σύντοµα θα αποτελέσει τον κορµό µιας νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Η µνηµονιακή
παρτίδα δεν σώζεται. Κάνετε φιλότιµες προσπάθειες να τη σώσετε, ακόµα και αν αναδιατάξετε το πολιτικό σκηνικό, ακόµα και
αν φτιάξετε µια νέα µνηµονιακή παράταξη µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία στην οποία συνιστώσα θα γίνει ένα ιστορικό κόµµα, το
ΠΑΣΟΚ. Δεν σώζεται.
Το έχουν καταλάβει αυτό και οι πιστωτές µας. Έκαναν και
αυτοί τον Ιούνιο ό,τι περισσότερο µπορούσαν για να εκλεγείτε
εσείς, οι εκλεκτοί τους. Τώρα καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος σας
τελειώνει. Για αυτό και πασχίζουν να περάσουν ό,τι περισσότερο
µπορούν τώρα που είστε ακόµα εσείς, ώστε να καταστήσουν δυσχερέστερη την επαναδιαπραγµάτευση και την αλλαγή πορείας
όταν θα έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τους προειδοποιούµε, όµως, ότι µάταιος ο κόπος, θα διαψευστούν. Η λαϊκή αξίωση για δηµοκρατική ανατροπή, πολύ σύντοµα
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θα γίνει ποτάµι που θα µαταιώσει όχι τα δικά σας σχέδια -αυτά
είναι ήδη µαταιωµένα- αλλά τα σχέδια των πιστωτών. Η λαϊκή
ετυµηγορία δεν θα αργήσει. Οι εκλογές θα έρθουν πολύ σύντοµα
και η µεγάλη πλειοψηφία του λαού µας θα δώσει λύση, λύση δηµοκρατίας, λύση δικαιοσύνης, λύση κυριαρχίας, λύση αξιοπρέπειας για να ξαναχτίσουµε την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ως Υπουργός Οικονοµικών θα ήθελα να
είχα καταθέσει στην ελληνική Βουλή έναν διαφορετικό προϋπολογισµό για το 2013. Έναν προϋπολογισµό λιγότερο επαχθή µε
περισσότερες κοινωνικές παροχές, όπως ζήτησαν µε τις παρεµβάσεις τους οι αξιότιµοι Βουλευτές σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Αλλά, ένας τέτοιος προϋπολογισµός δεν θα ανταποκρίνονταν
στη δύσκολη κατάσταση της χώρας, δεν θα αποκαθιστούσε τις
ευθύνες της δικής µας γενιάς προς τις επόµενες γενιές αυτού
του τόπου και το κυριότερο δεν θα περιόριζε ούτε στο ελάχιστο
την εξάρτηση µας από δανειακά κεφάλαια.
Απόψε ψηφίζουµε προϋπολογισµό, για να µηδενίσουµε το
πρωτογενές έλλειµµα, να αρχίσει να γίνεται βιώσιµο το χρέος και
για να ανοίξει ο δρόµος της βιώσιµης ανάπτυξης.
Τόσο στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων όσο και εδώ
στην Ολοµέλεια, πραγµατοποιήθηκε ένας πολύ γόνιµος διάλογος για το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου θα ήθελα να συνοψίσω τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν εδώ, που απασχολούν τους συµπολίτες µας και να προσπαθήσω να τα απαντήσω παρουσιάζοντας στοιχεία και δεδοµένα µε βάση τα οποία καταρτίστηκε ο
προϋπολογισµός.
Ερώτηµα πρώτο. Υπάρχει άλλος δρόµος από αυτόν που ακολουθούµε εµείς και που πρότεινε η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης,
δηλαδή µε µέσα αυτό που ψηφίσαµε την προηγούµενη Τετάρτη
και τον σηµερινό προϋπολογισµό;
Κύριε Τσίπρα, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και αναρωτιέµαι, πού ζείτε; Πραγµατικά τα πιστεύετε αυτά που λέτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή, έχετε καλούς οικονοµολόγους είναι δυνατόν να σας
έχουν πει αυτά τα πράγµατα; Πού θα βρούµε τα λεφτά; Δεν παρουσιάστηκε καµµιά ρεαλιστική αντιπρόταση από την αντιπολίτευση. Η κ. Παπαρήγα, παρ’ όλο που διαφωνώ µε αυτά που λέει,
είχε ένα συνεπή εσωτερικά λόγο. Ίσως να το κουβεντιάσουµε µια
άλλη φορά. Διαφωνώ, όµως. Πάντως ο λόγος σας ήταν συνεπής.
Αλλά, από την υπόλοιπη Αντιπολίτευση δεν άκουσα τίποτα που
να µηδενίζει το πρωτογενές έλλειµµα, να καθιστά βιώσιµο το
χρέος, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και να θέτει τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη.
Οι εναλλακτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν πέρα από έναν
ακραίο λαϊκισµό από ορισµένα κόµµατα, προτείνουν ένα ταξίδι
στο άγνωστο. Και προσέξτε ο λαϊκισµός είναι πολύ επικίνδυνος
την περίοδο αυτή. Δεν πρέπει να λέµε στον κόσµο ψέµατα. Στην
ουσία πολλές από τις προτάσεις αυτές οδηγούν σε άτακτη χρεοκοπία.
Δεν υποστηρίζουµε ότι ο δρόµος της υπευθυνότητας είναι εύκολος. Αντιθέτως είναι ένας δύσκολος δρόµος µε πολλά βάρη.
Οι Έλληνες τον περπάτησαν µέχρι τώρα µε µόχθο και κόπο, πετυχαίνοντας τα τελευταία τρία χρόνια όσα δεν πέτυχε ποτέ κανένα έθνος σε δηµοκρατία στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία σε
ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Μέσα σε τρία χρόνια διανύσαµε τα 2/3 του δρόµου που απαιτείται για να αποκαταστήσουµε την τάξη στα δηµοσιονοµικά µας,
ενώ καλύψαµε και τα 2/3 του δρόµου που απαιτείται για να αντισταθµίσουµε τις απώλειες ανταγωνιστικότητας από τη δηµιουργία του ευρώ µέχρι το 2009. Καταρρακώθηκε η αξιοπιστία µας
αλλά την αποκαθιστούµε κάνοντας κάθε µέρα και ένα βήµα.
Αµφισβητήθηκε η αποφασιστικότητά µας. Αποδεικνύουµε,
όµως, ότι οι Έλληνες είµαστε φτιαγµένοι για δύσκολα. Μας χρησιµοποίησαν ως παράδειγµα προς αποφυγή. Σύντοµα, όµως, θα
αποτελούµε παράδειγµα προς µίµηση.
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Ερώτηµα δεύτερο. Χρειάζεται η χώρα την επόµενη δόση, και
πότε θα τη λάβουµε; Εδώ, κύριε Τσίπρα, πραγµατικά δεν κατάλαβα. Θέλετε να πάρουµε τη δόση ή δεν θέλετε; Τη χρειαζόµαστε τη δόση ή δεν τη χρειαζόµαστε; Πείτε µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ασφαλώς, λοιπόν, και τη χρειαζόµαστε τη δόση γιατί τα ταµειακά διαθέσιµα του κράτους είναι οριακά, αν και καλύτερα του
αναµενοµένου. Γιατί; Διότι, ο προϋπολογισµός του 2012 εκτελείται πολύ ικανοποιητικά, καλύτερα του αναµενοµένου.
Πράγµατι, όµως, στις 16 Νοεµβρίου πρέπει να εξοφλήσουµε
έντοκα γραµµάτια αξίας περίπου πέντε δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Χωρίς την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η
αναχρηµατοδότηση αυτών των εντόκων γραµµατίων από το τραπεζικό σύστηµα θα οδηγούσε τον ιδιωτικό τοµέα σε πλήρη ασφυξία είτε σε γρήγορο θάνατο είτε σε αργό θάνατο. Πράγµατι,
λοιπόν, στις 16 του µηνός τελειώνουµε, εάν δεν πάρουµε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Χρειαζόµαστε την επόµενη δόση, διότι –κι εδώ, κύριε Τσίπρα
φεύγετε, θα µου επιτρέψετε να σας κάνω κι ένα µάθηµα- πρώτον
η δόση δεν είναι µόνο για να καλύψουµε το πρωτογενές έλλειµµα
του προϋπολογισµού, το οποίο ακόµα είναι έλλειµµα. Το 1,5%
του ΑΕΠ φέτος είναι έλλειµµα. Άρα, λοιπόν, χρειαζόµαστε τη
δόση για να καλύψουµε το πρωτογενές έλλειµµα του προϋπολογισµού, δηλαδή, να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις.
Δεύτερον -που το αγνοείτε- να καλύψουµε το πρωτογενές έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, ακόµα
κι αν ξεχάσουµε τους τόκους, δεν τους πληρώσουµε έτσι επειδή
µας ήρθε, θα έχουµε ένα έλλειµµα εκεί 7%, το οποίο είναι φάρµακα, καύσιµα, τρόφιµα, µηχανολογικός εξοπλισµός. Πώς θα
πληρωθούν αυτά; Με τι συνάλλαγµα;
Τρίτον, να ανακεφαλαιοποιήσουµε το τραπεζικό σύστηµα προκειµένου να επιβιώσει, να δηµιουργήσει εκ νέου κλίµα εµπιστοσύνης στους καταθέτες και να αρχίσει να χορηγεί δάνεια στην
οικονοµία.
Τέταρτον, να πληρώσουµε τα τοκοχρεολύσια των δανείων που
έχουµε λάβει για να µη γίνουµε Βόρεια Κορέα, για να µη γίνουµε
παρίας του διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος.
Κάποιοι, λοιπόν, θέλουνε τη δόση χωρίς τις υποχρεώσεις που
τη συνοδεύουν. Αυταπατώνται και δυστυχώς παρασύρουν τους
άλλους και λένε ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Η δόση θα εκταµιευθεί το συντοµότερο δυνατό και δεν θα µας
δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα χρεοκοπίας. Δεν µπορώ να καταλάβω τη χαιρεκακία µε την οποία η Αντιπολίτευση µιλάει για
υποτιθέµενη καθυστέρηση. Ικανοποιείται µήπως µε την αγωνία
του ελληνικού λαού; Μέχρι πρόσφατα περιφρονούσατε τη δόση,
λέγατε ότι η χώρα δεν τη χρειάζεται. Τώρα ξαφνικά πώς έγινε
τόσο απαραίτητη;
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η χώρα µας είναι ακόµα
αποκοµµένη από τις αγορές. Δεν είµαστε χώρα που έχουµε πλεονάσµατα ούτε στον προϋπολογισµό ούτε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Η χρηµατοδοτική στήριξη του προγράµµατος, λοιπόν, είναι
αναγκαία, µέχρι να αποκαταστήσουµε πλήρως την αξιοπιστία
µας. Πρωταρχικός σκοπός αυτής της Κυβέρνησης είναι αυτό να
γίνει το συντοµότερο δυνατό. Προσέξτε, όµως, κοινοβούλια
χωρών θα αποφασίσουν για τη δόση σε τελευταία ανάλυση. Για
ποιο λόγο; Διότι το πρόγραµµα έχει επιµήκυνση, άρα πολλές
χώρες το θεωρούν ως νέο πρόγραµµα και πρέπει να το περάσουν από τα κοινοβούλιά τους.
Ερώτηµα τρίτο, ετέθη ξανά και ξανά. Μπορούµε να διαγράψουµε µονοµερώς το χρέος;
Τι σηµαίνει µονοµερής διαγραφή του χρέους; Σηµαίνει άµεση
αποµόνωση από το εξωτερικό. Διότι «ουδείς» σηµαίνει θα µας
δανείσει ξανά στο µέλλον έστω κι 1 ευρώ. Η χώρα θα βρεθεί αντιµέτωπη µε διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, πλοίων για παράδειγµα, όπως έγινε
πρόσφατα µε την Αργεντινή µε ένα εµπορικό της πλοίο σε λιµάνι
της Αφρικής πριν από µερικές ηµέρες. Θα γίνουµε παρίες του
διεθνούς συστήµατος και θα αντιµετωπίσουµε αδυναµία εισαγωγής βασικών αγαθών, όπως φάρµακα, καύσιµα, τρόφιµα, µηχανολογικό εξοπλισµό.
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Ακόµα, όπως είπα και πριν, και να διαγράψουµε τους τόκους
του εξωτερικού χρέους, επειδή έτσι µας αρέσει, παραµένει πρωτογενές έλλειµµα στο εξωτερικό ισοζύγιο 7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Αυτό κανένας δεν θα το χρηµατοδοτήσει. Εποµένως, θα
αναγκαστούµε να σταµατήσουµε τις εισαγωγές αυτών των βασικών ειδών. Θα αναγκαστούµε, τελικά, έτσι να βγούµε απ’ το
ευρώ.
Εδώ θέλω να απαντήσω στο επιχείρηµα όσον λένε ότι δεν προβλέπεται διαδικασία στη συνθήκη. Κι όµως, η αποχώρηση θα
είναι αναπόφευκτη και οικειοθελής.
Κάποιοι ίσως νοµίζουν ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ανατρέψουν
το παγκόσµιο οικονοµικό status quo. Αυταπατώνται. Το µόνο που
θα ανατρέψουν καθολικά και καθοριστικά είναι το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και την προσπάθειά τους να παραµείνουν στο
ευρωπαϊκό και διεθνές προσκήνιο. Θα γυρίσουµε εξήντα χρόνια
πίσω, εάν γίνει αυτό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχετε κάνει ήδη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Κωνσταντοπούλου, εξήντα χρόνια πίσω!
Τυπώνοντας δραχµές, πολλοί νοµίζουν ότι λύνεται αυτό το
πρόβληµα. Αυταπατώνται. Δεν µπορείς, διότι δεν µπορείς όταν
είσαι χρεοκοπηµένος να πληρώσεις µε δραχµές τις εισαγωγές
βασικών αγαθών είτε αυτά είναι φάρµακα είτε καύσιµα είτε τρόφιµα. Επιπλέον, η εκτύπωση δραχµής σε µία χρεοκοπηµένη οικονοµία θα οδηγήσει σε υπερπληθωρισµό, σε δραµατική υποτίµηση, σε χάος, σε µαφίες που θα λυµαίνονται τη χώρα.
Ερώτηµα τέταρτο. Μπορούµε να καταργήσουµε το µνηµόνιο
και να πάρουµε τη δόση;
Τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών ενέκριναν τα δάνεια
προς τη χώρας µας κι αυτά τελικά θα το κρίνουν ξανά, υπό την
προϋπόθεση ότι κι εµείς θα συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση της
κρίσης χρέους µέσω των µέτρων που λαµβάνουµε. Τα µέτρα που
λαµβάνουµε είναι η δική µας συµβολή µαζί µε τη συµβολή των
ξένων και αποτυπώνονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό µε
µειώσεις δαπανών και αυξήσεις εσόδων.
Τα µνηµόνια όµως φυσικά και δεν είναι γραµµένα σε πέτρα.
Αποτελούν δυναµικά κείµενα δεσµεύσεων, τα οποία επικαιροποιούνται κάθε τρεις µήνες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας. Από την εποµένη της οριστικοποίησής
τους µε την έναρξη εφαρµογής τους αρχίζει και µία διαδικασία
ενδελεχούς παρακολούθησης των επιδράσεών τους στην ελληνική οικονοµία.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι µπορούν να κάνουν καλύτερα αυτή
τη διαπραγµάτευση απ’ ό,τι την κάναµε εµείς. Πιθανόν. Επιτρέψτε, όµως να σας πω –απ’ ό,τι άκουσα εδώ µέχρι σήµερα- ότι
το πιο πιθανόν είναι ότι αν οι κύριοι αυτοί κάνουν τη διαπραγµάτευση, θα καταλήξουν στην άµεση διακοπή της, στη διακοπή των
δόσεων, στην άµεση χρεοκοπία και στη δυστυχία του ελληνικού
λαού.
Ερώτηµα πέµπτο. Είναι βιώσιµο το ελληνικό χρέος;
Το χρέος της χώρας µας ήταν υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα πριν από το ξέσπασµα της κρίσης. Λόγω της παρατεταµένης ύφεσης και παρά το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής πολιτικής,
κινείται ακόµα σε υψηλά επίπεδα. Έχει τεθεί ο στόχος από την
Ευρωζώνη και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι για να καταστεί βιώσιµο το χρέος το 2020 δεν πρέπει να ξεπερνάει το
120% του ΑΕΠ. Κατά την άποψή µου αυτό είναι εφικτό. Χρειάζεται κυρίως υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, δηλαδή ο
παρονοµαστής να είναι µεγάλος, διότι µιλάµε για λόγο χρέους
προς ΑΕΠ.
Χρειάζεται, βέβαια, ένα σύνθετο µείγµα πολιτικής. Πρώτα απ’
όλα, πρέπει να επιδιώξει υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης δεύτερον, επαρκή έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις -δεν είναι
πολύ ευχάριστο να ακούµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλάει για πλιάτσικο σε ξένες εφηµερίδες. Και τρίτον,
τοκοχρεολύσια που να εξυπηρετούνται από τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Αυτές οι τρεις, είναι συνθήκες επαρκείς για να µπορούµε το ελληνικό χρέος να το κάνουµε βιώσιµο το 2020.
Ο στόχος αυτός κρίνεται από πολλούς ως ανέφικτος. Και µάλιστα προτείνουµε, όπως ακούσαµε εδώ, τη µονοµερή διαγραφή
του ως τρόπο αντιµετώπισής του. Το τι σηµαίνει αυτό το ανέλυσα
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ήδη, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, κυρίως όµως σηµαίνει δραµατική υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του λαού. Θα το πω
δύο φορές για να το ακούσει ο κόσµος. Σηµαίνει δραµατική υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού!
Το αν η επιτάχυνση της διαδικασίας ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο δηµοσιονοµικό και τραπεζικό θα συµβάλει θετικά στην προσπάθεια επίτευξης της βιωσιµότητας του
ελληνικού χρέους, προϋποθέτει ότι θα είµαστε ακόµα µέλη
αυτής της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνησή µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσει τις δεσµεύσεις
της απέναντι στους εταίρους της και να υλοποιήσει τους στόχους που προβλέπει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης
της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης
µε τη στήριξη και των τριών κοµµάτων, δίνει ένα, πράγµατι, δύσκολο αγώνα για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία µας, που αποτελεί και το µεγαλύτερο διαπραγµατευτικό µας όπλο. Δροµολογούνται σήµερα πολύ σηµαντικές αποφάσεις για το µέλλον όχι
µόνο του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος αλλά και ολόκληρης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εβδοµάδα ξεκινάει µε µία σηµαντική συνεδρίαση αύριο στο
Eurogroup. Σε αυτήν την εκπροσώπηση της χώρας δεν θα είµαι
µόνος. Θα φέρω µαζί µου την εκπλήρωση των δεσµεύσεων της
χώρας, τα πολύ δύσκολα µέτρα που ψήφισε την Τετάρτη η ελληνική Βουλή και µε τη θετική σας ψήφο απόψε, θα έχω µαζί µου
και τον πιο σηµαντικό νόµο για το 2013, τον προϋπολογισµό του
κράτους.
Αυτή η εθνική προσπάθεια αναγνωρίζεται απ’ όλους. Ο δε επικεφαλής του Eurogroup ο κ. Γιούνκερ έδωσε προχθές τα εύσηµα
στη χώρα µας για τις αποφάσεις που έχουµε λάβει. Πλέον κανείς
δεν µπορεί να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσµεύσεις της. Τις τηρούµε και µε το παραπάνω.
Στην οικονοµία, οι διάφορες φήµες µπορούν να επηρεάσουν
θετικά ή αρνητικά τις προσδοκίες, άλλοτε µε λιγότερο κόστος
και άλλοτε µε πολύ µεγάλο. Θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα
κόµµατα κι από όλους όσους τοποθετούνται µε δηµόσιες δηλώσεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και αίσθηµα ευθύνης.
Ως Υπουργός Οικονοµικών που τιµήθηκα και κλήθηκα να υπηρετήσω σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή τη χώρα, έπρεπε να λάβω
υπ’ όψιν µου τρεις συνιστώσες κατά τη διαπραγµάτευση.
Πρώτον, τις καλές συµβουλές των τριών πολιτικών Αρχηγών,
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, οι οποίοι αντανακλούν τις πλειοψηφούσες κοινωνικές δυνάµεις σ’ αυτόν τον
τόπο.
Δεύτερον, τις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα.
Τρίτον, τη συνείδησή µου ως Υπουργού Οικονοµικών.
Πιστεύω ότι δούλεψα σκληρά. Θα δείξει αν πέτυχα ή όχι. Από
τη θέση του Έλληνα Υπουργού Οικονοµικών, µε συνείδηση των
λόγων µου απέναντι σε όλους τους πολίτες που µας ακούνε
αυτήν τη στιγµή, θα ήθελα να διαβεβαιώσω µε τον πιο επίσηµο
και κατηγορηµατικό τρόπο ότι η δόση θα εκταµιευτεί και το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της χώρας θα συνεχιστεί µε τους
καλύτερους δυνατούς όρους που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής µας οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας ευχαριστώ για τη στήριξη
και την εµπιστοσύνη σας και σας καλώ να εγκρίνετε τον προϋπολογισµό του έτους 2013.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Μιχαλάκης έχει το λόγο. Απών.
Ο κ. Παναγιώτης Μελάς έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάµε τον προϋπολογισµό του 2013. Αυτό που
θέλω να τονίσω από την αρχή, είναι ότι η υλοποίηση αυτού του
προϋπολογισµού που ταυτίζεται µε την υλοποίηση των µνηµονίων θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη εξόντωση, σε ακόµη µεγαλύτερη εξαθλίωση τον ελληνικό λαό.
Το έχω πει και άλλη φορά, το να κόβονται µισθοί και συντάξεις,
να επιβάλλονται φόροι και χαράτσια, είναι το ευκολότερο αλλά
και το χειρότερο για τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς, δεν έχετε αγ-
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γίξει, κύριοι της Κυβέρνησης, καµµία άλλη πηγή χρηµάτων. Δεν
έχετε αγγίξει τους µεγαλοφοροφυγάδες, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχετε αγγίξει τη λίστα Λαγκάρντ, αυτούς που µετέφεραν µαύρο χρήµα στο εξωτερικό. Αν είχαν ελεγχθεί και
φορολογηθεί οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχε οδηγηθεί η Ελλάδα
σε αυτήν την κατάσταση.
Κι ερωτώ, δεν ευθύνεται κανείς; Δυστυχώς, δεν λέγεται η αλήθεια στον ελληνικό λαό και γι’ αυτό το θέµα και για πολλά άλλα.
Σήµερα, όµως, επιβάλλεται να λέγεται η αλήθεια. Επιβάλλεται οι
υποσχέσεις των κυβερνώντων να υλοποιούνται µε πράξεις για το
καλό των πολιτών και όχι να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα και
οι σκοπιµότητες.
Ο κύριος Πρωθυπουργός στο τέλος του Μαΐου είχε καταθέσει
δεκαοκτώ προτάσεις και µεταξύ άλλων υποσχόταν αποκατάσταση των πολύ χαµηλών συντάξεων και των πολυτεκνικών επιδοµάτων, σταδιακή άνοδο του αφορολόγητου και πολλά άλλα.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν υλοποιήθηκε, τίποτα δεν συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό.
Προχθές πάλι, µιλώντας από το Βήµα αυτό για το τρίτο µνηµόνιο, είπε ότι δεν θα ληφθούν άλλα επώδυνα µέτρα. Αλήθεια,
ειλικρινά το λέω, ποιος το πιστεύει αυτό; Είµαι βέβαιος ότι σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα ληφθούν και άλλα µέτρα σε
βάρος του ελληνικού λαού. Και αυτό, διότι η οικονοµική πολιτική
που ακολουθεί η Κυβέρνηση ευθυγραµµίζεται µε τις έξωθεν εντολές και είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.
Επίσης, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα έχουµε ανάπτυξη. Εγώ το τονίζω και το λέω, µακάρι να έχουµε ανάπτυξη.
Και το λέω αυτό, γιατί βάζω πάνω απ’ όλα τον ελληνικό λαό. Να
έχουµε ανάπτυξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όµως, πώς θα
έρθει η ανάπτυξη; Μήπως υπάρχουν µαγικά κουµπιά που θα τα
πατήσετε και θα δηµιουργήσετε ανάπτυξη; Μαγικά κουµπιά δεν
υπάρχουν και η κοινή λογική λέει ότι µε τα µέτρα που θα εφαρµοστούν, θα οδηγηθούµε σε µεγαλύτερη ύφεση. Με τα µέτρα
που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα, η ανεργία έχει φτάσει στο 25%
µε ενάµισι εκατοµµύριο περίπου ανέργους. Οι άνεργοι αυξάνονται κατά χίλιους την ηµέρα και εκτιµάται ότι το 2013 η ανεργία
θα φτάσει περίπου το 30%.
Συγχρόνως, πάτε να ξεπουλήσετε τη δηµόσια περιουσία και
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Άλλο αποκρατικοποίηση και άλλο
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Είναι δυνατόν να πωλείται
παραδείγµατος χάριν ο ΟΠΑΠ 450 περίπου εκατοµµύρια ευρώ,
όταν αυτό είναι το ετήσιο κέρδος του; Θα έπρεπε να πουληθεί
τουλάχιστον 3, 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ερωτώ, µήπως µε την
τακτική αυτή εξυπηρετούνται συµφέροντα και σκοπιµότητες εις
βάρος του ελληνικού λαού;
Επίσης, συνεχώς τροµοκρατεί η Κυβέρνηση τον ελληνικό λαό,
ότι εάν δεν πάρουµε το δάνειο δεν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις. Αυτό είναι ένα µεγάλο ψέµα, διότι τα 31,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που θα πάρουµε, δεν θα πάνε σε µισθούς και συντάξεις.
Τα 25 δισεκατοµµύρια θα πάνε σε τράπεζες και τα υπόλοιπα σε
οµόλογα, τοκογλυφικά επιτόκια κ.λπ., εφόσον φυσικά τα καταβάλλουν οι δανειστές µας, διότι αρχίζουν να προβάλλουν προσκόµµατα.
Με τις περικοπές που γίνονται εξοντώνονται όλοι οι Έλληνες.
Όλοι οι ένστολοι οι οποίοι πολλές φορές εργάζονται κάτω από
δύσκολες, αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, υφίστανται µεγάλες περικοπές. Πώς θα µπορέσουν µε τις περικοπές αυτές να
εκτελέσουν το καθήκον τους για την προστασία των πολιτών, µε
τον ίδιο ζήλο, όταν δεν µπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους
και την οικογένειά τους; Το ίδιο χτύπηµα υφίστανται και όλοι οι
άλλοι εργαζόµενοι, εκπαιδευτικοί, ιατροί, δικαστικοί και γενικά οι
εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Πέραν της µείωσης των µισθών και των συντάξεων έρχεται και
µεγάλη φορολόγηση. Αυτό είναι το θλιβερό αποτέλεσµα της υλοποίησης του µνηµονίου. Μεγάλο πλήγµα υφίστανται και οι πολύτεκνοι. Κόβονται επιδόµατα και καταργείται το αφορολόγητο για
τα παιδιά. Επίσης, ελαττώνονται επιδόµατα σε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και πολλά άλλα βοηθήµατα σε ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Γι’ αυτό µιλάω για εξαθλίωση του λαού.
Έρχοµαι τώρα στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας. Οι παρεχό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

µενες υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης έχουν υποβαθµιστεί πάρα πολύ, κάτι που δεν έπρεπε
να έχει συµβεί. Όλοι οι εργαζόµενοι, ιατροί, νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό, έχουν υποστεί µεγάλη µείωση στο µισθό τους.
Οι ασθενείς, µισθωτοί και συνταξιούχοι, αναγκάζονται να βάζουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη για να πληρώσουν ιατρούς, εξετάσεις, φάρµακα αλλά
ακόµη και τα τηλεφωνήµατα όταν η τσέπη τους είναι άδεια.
Όλα τα νοσοκοµεία υπολειτουργούν είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω έλλειψης αναλώσιµων υλικών. Τα ίδια και
ακόµη χειρότερα ισχύουν και για τα κέντρα υγείας. Μιλάνε για
συνένωση νοσοκοµείων και για µετατροπή των κέντρων υγείας
σε αγροτικά ιατρεία, προκειµένου να ελαττωθεί η κρατική σπατάλη, όταν αυτό θα φέρει ακόµη µεγαλύτερη ταλαιπωρία, ακόµη
µεγαλύτερη εξαθλίωση στους ασθενείς, µε δυσάρεστα αποτελέσµατα.
Την ίδια ώρα που αποφασίζονται αυτά, εξακολουθείτε να κατασπαταλάτε δηµόσιο χρήµα στο χώρο της υγείας. Κατασπαταλώνται αρκετά εκατοµµύρια ευρώ λόγω της µη σωστής
λειτουργίας των µικροβιολογικών εργαστηρίων του πρώην ΙΚΑ
και σήµερα ΕΟΠΥΥ και αυτό πιστεύω ότι γίνεται για λόγους σκοπιµότητας και εξυπηρέτησης συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να
σκύβει το κεφάλι στην τρόικα και το ΔΝΤ και να εφαρµόζει αυτήν
την οικονοµική πολιτική που εξοντώνει τον ελληνικό λαό. Τέτοια
πολιτική δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό την καταψηφίζω. Την καταψηφίζω για το καλό του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Μεϊµαράκης): Η κ. Γκερέκου έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέσσερις µήνες πριν το εγχείρηµα της Συγκυβέρνησης δηµιουργήθηκε µία ελπίδα ότι θα
υπάρξει η απαιτούµενη συναίνεση για το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα στον πολύ δύσκολο δρόµο που έχει µπροστά της,
συνθετικά, αποφασιστικά, δυναµικά.
Η συναίνεση αυτή αποτυπώθηκε και οικοδοµήθηκε σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Να γίνουν πράξη αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές. Να υπάρξει πιο δίκαιη κατανοµή των βαρών, να προστατευτούν τα χαµηλά εισοδήµατα, να αναθεωρηθούν όροι της
δανειακής σύµβασης χωρίς να αµφισβητηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η ανάγκη να µηδενιστεί το έλλειµµα. Να παραχθεί πλούτος από την ίδια τη χώρα.
Τέσσερις µήνες µετά, αυτές οι προγραµµατικές δεσµεύσεις
µοιάζουν να έχουν τεθεί στο περιθώριο. Αυτό µαρτυρά τουλάχιστον η διαδικασία διαµόρφωσης και η σύνθεση των µέτρων που
ψηφίστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα. Η δικαιότερη κατανοµή των βαρών παραµένει ζητούµενο. Η διαπραγµάτευση κατέληξε σε διευθέτηση απαιτήσεων της τρόικας. Έχουµε δηλαδή
µία τρόικα που διαπιστώνει την κατάσταση, ορίζει το πρόβληµα
και δίνει, αν δεν επιβάλλει, τη λύση.
Μεταρρυθµίσεις που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, συµφωνούνται αλλά είτε δεν γίνονται πράξη είτε προχωρούν ασθµαίνοντας. Άλλες µεταρρυθµίσεις εισάγονται µε τρόπο
µεσοβέζικο και διφορούµενο και άτολµο, ως αποτέλεσµα συµβιβασµών µε οµάδες που πιέζουν να µην αλλάξει τίποτε.
Παρεµβάσεις χαµηλού ή µηδενικού κόστους µένουν στα συρτάρια. Γιατί; Όπως διαπιστώνεται στο κείµενο του προϋπολογισµού, ακόµη εξαγγέλλονται θεσµικά πλαίσια για τον εναλλακτικό
και τον πράσινο τουρισµό. Ακόµη επεξεργαζόµαστε οργανωτικές
παρεµβάσεις για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Και ο κατάλογος, βέβαια, συνεχίζεται.
Οι αλλαγές δεν προχωράνε. Οι αλλαγές δεν προχωράνε, γιατί
ακόµη δεν τις αντιλαµβανόµαστε ως µέρος ενός εθνικού σχεδίου
ανασυγκρότησης που πρέπει, ούτως ή άλλως, να εφαρµόσουµε,
παρά µόνο ως υποχρέωση που µας επιβάλλεται.
Και όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η ελπίδα που
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γέννησε η Κυβέρνηση συνεργασίας τον περασµένο Ιούνιο, πρέπει να παραµείνει ζωντανή. Ωστόσο, για να το πετύχουµε αυτό,
θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η τυπική χρεοκοπία δεν θα
έρθει µόνο από τη µη αναγκαία εκταµίευση των δόσεων. Χρειάζεται να δώσουµε τη µάχη και στο ψυχολογικό µέτωπο. Αυτή
είναι η µάχη της αξιοπιστίας.
Όσο αναγκαίο είναι να τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας προς
τους εταίρους µας, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να είµαστε συνεπείς και αξιόπιστοι απέναντι σε εκείνους που µας έστειλαν σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Για το λόγο αυτό σε ό,τι µε αφορά, θέλω να παραµείνω συνεπής στις προγραµµατικές δεσµεύσεις της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Αυτή θέλω να είναι η πολιτική µου πυξίδα και όχι η
ισοπεδωτική άρνηση, απόρριψη κάθε αλλαγής και ανέξοδες υποσχέσεις που τη συνοδεύουν.
Για το λόγο αυτό, ζητάω από την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει
τις προτεραιότητές της, να κάνει κτήµα τις αλλαγές που πρέπει
να προχωρήσουν προς όφελος των πολλών, την καλύτερη απόδοση των κοινωνικών µεταβιβάσεων, ώστε να κατευθύνονται σε
αυτούς που, πράγµατι, τις έχουν ανάγκη, την ουσιαστική αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης, την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας κατά τρόπο που να διασφαλίζει πρώτα απ’ όλα,
τη διάχυση των οφελών της προς την κοινωνία, την ορθή στήριξη
της υγιούς επιχειρηµατικότητας κυρίως για τη ραχοκοκαλιά της
οικονοµίας µας, που είναι οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Εάν η Κυβέρνηση σπαταλήσει και άλλο χρόνο –που δεν υπάρχει- θα εξακολουθεί να τρέχει κάθε φορά πίσω από τις πιέσεις
της τρόικας. Και στον επόµενο προϋπολογισµό θα συζητάµε πάλι
για επώδυνες περικοπές και ευχολόγιο µεταρρυθµίσεων.
Ζητάω από το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει πιο αποφασιστικό, πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής. Η
πρόταση του Προέδρου και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ για εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, για έξοδο από την
κρίση, παραµένει επίκαιρη. Ωστόσο, η πρόταση αυτή προϋποθέτει ότι θα χαραχτεί µία υπερασπιστική γραµµή που θα αναδεικνύει τη συνυπευθυνότητα των χωρών-πιστωτών και των
ευρωπαϊκών θεσµών στη χρεοκοπία µας. Και αυτό, όχι για να
αποφύγουµε αυτά που πρέπει να γίνουν αλλά για να αποδώσει
ουσιαστικά η επώδυνη προσπάθεια της χώρας µας.
Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστέψουµε οι ίδιοι στις αλλαγές και πείσουµε ότι µπορούµε να τις διαµορφώσουµε, τότε
µπορούµε να ελπίζουµε ότι η απαξίωση της πολιτικής και του κοινοβουλευτισµού είναι µία υπόθεση αναστρέψιµη.
Η κοινωνία συχνά µας ζητάει να κολακεύσουµε τις ψευδαισθήσεις που εµείς, κατά ένα τρόπο, τις δηµιουργούµε σε αυτήν, κόντρα όµως στα πραγµατικά της συµφέροντα. Πρέπει να
αποφύγουµε τον πειρασµό αυτό. Από την άλλη, όµως, δεν µπορούµε να αποξενωθούµε από τις πραγµατικές ανάγκες.
Είναι πρωταρχικό µας καθήκον –τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαµβάνοµαι- από τη µία, να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε
τη ζωή των συµπολιτών µας, και από την άλλη, να µην υποθηκεύσουµε για άλλη µία φορά το µέλλον των επόµενων γενιών. Αυτή
είναι η πιο δύσκολη εξίσωση που πρέπει, όµως, να λύσουµε. Και
µπορούµε να τη λύσουµε αυτήν την εξίσωση, αρκεί να µας δοθούν τα δεδοµένα ξεκάθαρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και εµείς
ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα
ήθελα να πω δύο λόγια για τον αγαπητό µου κ. Τσίπρα.
Δεν είστε το αύριο, κύριε Τσίπρα. Δεν είστε ούτε το σήµερα,
ούτε το χθες. Είστε τα υπολείµµατα της οπισθοδρόµησης και των
συντεχνιών που καταρρέουν, κύριε Τσίπρα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η ελληνική κοινωνία δεν σας γεννάει. Δικαιολογηµένα την τροµάζετε και σας αποβάλλει η ελληνική κοινωνία, κύριε Τσίπρα. Και
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όποιος δεν συµφωνεί µαζί σας δεν είναι ούτε καλός, ούτε κακός
κατ’ ανάγκη µαθητής. Είναι απλά υπεύθυνος πολιτικός.
Λυπάµαι για τον τρόπο µε τον οποίο σήµερα αξιοποιήσατε
αυτόν το χρόνο στη Βουλή σε τέτοια κρίσιµη στιγµή. Δεν φέρατε
άνεµο αλλαγής. Φέρατε παλαιοκοµµατισµό από ένα κόµµα ασύντακτο, γεµάτο διαιρέσεις, χωρίς κανένα πρόγραµµα, χωρίς καµµία απολύτως λύση. Αλλαγή και µπουλούκ ασκέρ δεν πηγαίνουν
µαζί.
Μας ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας απόψε τη µεγάλη λύση, που
όλοι περιµέναµε κάτι το νέο. Ανέµενα ότι θα έδινε τη µεγάλη οικονοµική λύση για το πρόβληµα της χώρας. Τι µας ανακοίνωσε;
Μας ανακοίνωσε ότι απλά βρήκε τη λύση. Θα καταργήσει ό,τι
έχει ψηφίσει αυτή η Βουλή. Αυτό είναι, πραγµατικά, κάτι το καταπληκτικό.
Θα πρέπει, κύριε Τσίπρα, πραγµατικά να βγείτε από το κουτάκι
µε τα στερεότυπα και τις ιδεοληψίες σας. Ευτυχώς, που ο κόσµος σας άκουσε. Ευτυχώς, που κατάλαβε ο κόσµος ποιο είναι
το πρόγραµµά σας.
Θα το πω µε δύο λόγια για όσους µε ακούνε. Όποιος περνάει
το κατώφλι του γραφείου σας είναι «Ναι σε όλα» και όταν έρχεστε εδώ, είναι «Όχι σε όλα». Το πρόγραµµα που έχετε διαλέξει
είναι το πιο εύκολο που υπάρχει, κύριε Τσίπρα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για το λόγο αυτό θα σας µείνουν πολλές οι συνιστώσες. Θα
σας µείνει, όµως και ο καηµός. Συνισταµένη δεν θα αποκτήσετε
ποτέ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να µιλήσουµε, όµως, µε τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι
στιγµές, εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι πτέρυγες της
Βουλής έχουν διαπράξει στο παρελθόν σφάλµατα. Αυτό πρέπει
ο καθένας µας να το δεχτεί. Ακόµη και η δική σας η παράταξη
διέλυσε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, υπονόµευσε την ίδια
την ασφάλεια των πολιτών. Στην οµιλία σας δεν είπατε ούτε για
τους πολίτες αλλά ούτε και για την οικονοµική τους ανάπτυξη.
Μισή κουβέντα, µισή πρόταση, µισή λύση δεν είπατε.
Μεγάλη µας διαφορά, λοιπόν, είναι ότι εµείς δεχόµαστε ότι
έχουν γίνει σφάλµατα και ότι έχουµε κάνει και εµείς σφάλµατα.
Εµείς, όµως, έχουµε διδαχθεί απ’ αυτά τα σφάλµατα και τα διορθώνουµε, ενώ εσείς παραµένετε να υπερασπίζεστε αυτά τα
σφάλµατα και εµµένετε αδιόρθωτος µέχρι τέλος. Αυτή είναι η
διαφορά µας. Και είναι ουσιαστική η διαφορά αυτή.
Πριν τέσσερις µόλις µέρες ψηφίσαµε την πιο σαρωτική µεταρρύθµιση που έχει ποτέ γίνει στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα σήµερα
να επισηµάνω κυρίως τρία πράγµατα:
Πρώτον, οι θυσίες που περιέχονται στο πολυνοµοσχέδιο που
ψηφίσαµε και στον προϋπολογισµό που πρόκειται να ψηφίσουµε
είναι και οι τελευταίες, εφόσον, βέβαια, εφαρµόσουµε όσα νοµοθετήσαµε. Και αυτό είναι µέρος της συµφωνίας που υπογράφουµε για πρώτη φορά.
Δεύτερον, οι αδικίες που πρώτος εγώ δέχθηκα ότι έχουν γίνει,
θα αρχίσουν να επανορθώνονται µόλις βγούµε από τα ελλείµµατα. Και αυτό είναι µέρος, επίσης, της συµφωνίας που υπογράφουµε για πρώτη φορά.
Τρίτον, τα χρήµατα της δόσης των 31 δισεκατοµµυρίων που
πρόκειται να πάρουµε, θα έρθουν έγκαιρα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα έρθουν, κύριε Τσίπρα, στο ακέραιο και µε το παραπάνω.
Γι’ αυτό το παραπάνω δουλεύω συνεχώς.
Κάποιοι εδώ µέσα αµφισβητούν, το εάν θα έρθουν. Εγώ παλεύω για το παραπάνω.
Μπορεί το λόµπι της δραχµής, που βλέπει να χάνει το στοίχηµα, να δίνει τις τελευταίες µάχες τώρα, των οπισθοφυλακών
αλλά η Ελλάδα έκανε αυτά τα οποία της ζητήθηκε να κάνει και
αυτό οµολογείται από όλους και τώρα ήρθε η ώρα των δανειστών να κάνουν εκείνα που δεσµεύθηκαν και εκείνοι να κάνουν
και θα τα κάνουν.
Μπορεί κάποιοι εκτός Ελλάδας να δυσφορούν. Μπορεί κάποιοι
εντός Ελλάδας, σαν κι εσάς, να εύχονται να µην πάρουµε τα
λεφτά και πραγµατικά πρώτη φορά είδα σήµερα τέτοιο φανατισµό Αρχηγού ελληνικού κόµµατος στο να µην πάρουν τα λεφτά
οι Έλληνες, να έχουµε πρόβληµα στην οικονοµία. Αυτό είναι
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πρωτόγνωρο, είναι πρωτόφαντο.
Βιαστήκατε να χαρείτε, γιατί θα σας πικράνουµε. Τα λεφτά θα
τα πάρουµε κι ας προεξοφλείτε το αντίθετο. Εγώ δεν περιµένω,
βέβαια, να ζητήσει κανένας συγγνώµη όταν θα τα πάρουµε, περιµένω, όµως, να καταλάβετε ότι το να δηλητηριάζετε τον ελληνικό λαό συνέχεια καλλιεργώντας την απελπισία, κερδοσκοπώντας στην απόγνωση, ευχόµενοι τα χειρότερα έχει και ένα
όριο.
Πραγµατικά δεν κρύβω και την έκπληξη µου που βλέπω εκείνους που µέχρι χθες µας έλεγαν να φύγουµε από το δάνειο, να
µην το πάρουµε ότι είναι κακό, να είναι οι ίδιοι που ανεβαίνουν
σήµερα στα κεραµίδια, γιατί δεν έχει έρθει η δόση του δανείου
ακόµα. Εµείς απαντάµε στην απόγνωση που καλλιεργούν µε την
ελπίδα που δηµιουργούµε. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι η Ελλάδα,
οι πολίτες, η οικονοµία θα ανακουφιστούν όταν έρθει η επόµενη
δόση, µόλις δοθεί το µήνυµα διεθνώς ότι η Ελλάδα βρίσκεται
ξανά µέσα στους στόχους της και ότι έχει οριστικά αποτραπεί η
επιστροφή στη δραχµή. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση
έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Θα ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, θα επιστρέψουν κι άλλο οι καταθέσεις, θα υπάρξει ρευστότητα, ανάσες στην οικονοµία.
Βέβαια, δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Τις τελευταίες µέρες είδαµε, πραγµατικά, πολλούς να στεναχωριούνται εδώ πέρα, µόνο
που το πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και άρχισαν εδώ
µέσα να ευτελίζουν το Κοινοβούλιο, να το υποβιβάζουν σε συνέλευση φοιτητών της δεκαετίας του ’70, να απειλούν επενδυτές
να µην έρθουν στην Ελλάδα, να απειλούν Βουλευτές µε ειδικά
δικαστήρια και µε δολοφονίες και µε λιντσάρισµα ακόµα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι ακριβώς, άραγε, προσπαθούν; Να µας τροµάξουν; Μα τον
κόσµο τροµάζουν που καταλαβαίνει µε τι επίπεδο αντιπολίτευσης
έχει µπλέξει.
Μέχρι τώρα τους ενοχλούσε πολύ που τους λέγαµε, όπως το
είπε και η κ. Παπαρήγα, ότι ανήκουν στο λόµπι της δραχµής. Τις
τελευταίες µέρες προσπαθούν να µας πείσουν ότι είναι κάτι
ακόµη χειρότερο, ότι είναι το λόµπι της παράνοιας που ονειρεύεται εµφύλιους σπαραγµούς. Αυτά δεν µας προκαλούν φόβο, να
το ξέρετε. Μόνο θλίψη µας προκαλούν, γιατί εµείς θέλουµε
όλους τους συναδέλφους ενωµένους στην αναγέννηση αυτής
της χώρας και είµαστε τώρα αναγκασµένοι να προχωρήσουµε
αφήνοντας πίσω κάποιους που ονειρεύονται να οδηγήσουν την
Ελλάδα στον όλεθρο.
Μπορεί να καταδηµαγωγείτε µε τον πόνο του ελληνικού λαού
αλλά δεν θα καταφέρετε να ανακόψετε ούτε αυτήν τη µεταρρυθµιστική πορεία της χώρας και ούτε να διχάσετε την κοινωνία και
αυτό θα το καταλάβετε απόψε και µε την εκλογή και µε την ψηφοφορία.
Στο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιέχονταν περικοπές και µεγάλες, πολύ µεγάλες µεταρρυθµιστικές τοµές. Οι άδικες περικοπές, ιδιαίτερα εκείνες
που αφορούν µισθούς, συντάξεις και ορισµένα κοινωνικά επιδόµατα, όπως εξήγησα και προχθές, θα αποκατασταθούν µόλις
βγούµε από τα ελλείµµατα. Αλλά οι µεταρρυθµίσεις που περάσαµε είναι µόνιµες και θα δώσουν, πραγµατικά, µεταρρυθµιστική
δυναµική στην ελληνική οικονοµία.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ενώ µε τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, του 2013,
που ψηφίζουµε απόψε κάνουµε το πρώτο µεγάλο βήµα για να
πιάσουµε τους στόχους µας και να αντιστρέψουµε την ελεύθερη
πτώση, στην οποία έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία τριετία η οικονοµία µας.
Η µεταρρύθµιση, βέβαια, πολλούς τους ενοχλεί ακριβώς
επειδή ξέρουν ότι είναι µόνιµη και γι’ αυτό έχουν εξαπολύσει ένα
όργιο δηµαγωγίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Τα ελληνικά
νοσοκοµεία µέχρι πρόσφατα αγόραζαν τα φίλτρα για τις µονάδες τεχνητού νεφρού 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγµή στην
Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν 8 ευρώ το ένα.
Και αυτό είναι µόνο ένα τυπικό παράδειγµα από χιλιάδες παρόµοια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα τεράστιο πάρτι που γινόταν σε
όλα τα υλικά της δηµόσιας υγείας. Αυτό πια κόβεται µε το µαχαίρι.
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Ήδη υπάρχει µεγάλη εξοικονόµηση στις τιµές των φαρµάκων.
Πόση; Η εξοικονόµηση είναι 170 εκατοµµύρια για τα δηµόσια νοσοκοµεία σε ετήσια βάση, 420 εκατοµµύρια για τα ασφαλιστικά
ταµεία και άλλα 150 εκατοµµύρια για την ιδιωτική δαπάνη σε
φάρµακα. Άραγε, αυτή η µεταρρύθµιση δεν έπρεπε να γίνει; Δεν
πρέπει να επιµείνουµε σε αυτή; Δεν πρέπει να προχωρήσει η µεταρρύθµιση σε όλα τα υλικά της δηµόσιας υγείας περά από τα
φάρµακα; Αυτό ακριβώς κάνουµε. Κι αυτό ακριβώς κάποιοι προσπαθούν να εµποδίσουν.
Θα σας πω και κάτι ακόµα. Και εµείς περάσαµε στη θέση της
Αντιπολίτευσης επί δύο περίπου χρόνια, και εµείς εκφράσαµε
διαφωνίες, κάναµε την κριτική και ως προς το θέµα της ύφεσης,
που λέγατε, και δικαιωθήκαµε. Αλλά, προσέξτε, τις διαρθρωτικές
αλλαγές τις οποίες πιστεύαµε και πιστεύουµε και τότε τις ψηφίσαµε όλες και τις περικοπές της δηµόσιας σπατάλης και τις ψηφίσαµε όταν τις έφερνε τότε η Κυβέρνηση και τις προτείναµε και
πριν τις φέρει η Κυβέρνηση.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και τις αποκρατικοποιήσεις τις προτείναµε και τις ψηφίζαµε.
Και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, το θυµάστε καλά
ότι την είχαµε βάλει εµείς στη δηµόσια συζήτηση. Τότε τα ψηφίζαµε και τώρα τα υλοποιούµε και τα πάµε πιο πέρα γιατί όλα
αυτά έπρεπε και έπρεπε να τα έχουµε κάνει χωρίς να µας το ζητήσει κανείς. Αν είχαν γίνει αυτά στην ώρα τους, δεν θα φτάναµε
σήµερα στο σηµείο να κόβουµε µισθούς και συντάξεις.
Αποδείξαµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προηγούµενα χρόνια ότι η αντιπολίτευση δε σηµαίνει «όχι σε όλα»
και κυρίως αντιπολίτευση δεν σηµαίνει να υπονοµεύουµε µε κάθε
τρόπο την αξιοπιστία της χώρας. Από την αρχή επιµέναµε σε τρία
πράγµατα. Να διατηρήσουµε την Ελλάδα µέσα στην Ευρώπη, να
προχωρήσουν οι διαθρωτικές αλλαγές, η µείωση της σπατάλης
και οι αποκρατικοποιήσεις, τις οποίες τόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα
να γίνουν και να συµπληρωθούν τα µέτρα λιτότητας µε µέτρα,
προϋποθέσεις και άµεσες προοπτικές ανάκαµψης, πρωτογενής
τοµέας, τουρισµός, πολιτισµός, ορυκτός πλούτος, ενέργεια, καινοτοµία, ψηφιακός κόσµος. Γιατί χωρίς ανάκαµψη κανένα πρόγραµµα δεν µπορεί να δουλέψει.
Και από την πρώτη στιγµή λέγαµε, ακόµη κι αν διαφωνούσαµε,
ότι θα σεβαστούµε -ναι, πράγµατι το είπαµε- τις υπογραφές που
βάζει η χώρα. Το κράτος έχει συνέχεια και οι Έλληνες έχουν φιλότιµο και το είχα πει, ναι. Ορθώς το είχα πει. Αυτά υποστηρίζαµε
ως αντιπολίτευση, αυτά υλοποιούµε ως Κυβέρνηση και µάλιστα
όχι µόνοι µας, όλοι µαζί, γιατί η χώρα ή θα βγει ενωµένη από την
κρίση ή δεν θα βγει καθόλου.
Κι εµείς δείχνουµε -αυτό προσπαθούµε- ότι µπορούµε να ενώσουµε τη χώρα, όταν άλλοι κάνουν ό,τι µπορούν για να τη διχάσουν. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Να τη διχάζουν. Αυτό ξέρουν
να κάνουν ίσως, να τη διχάζουν. Δεν µπορούν να κυβερνήσουν
βέβαια και το παραδέχονται µόνοι τους. Δεν έχουν προτάσεις και
όταν κάνουν το λάθος να διατυπώσουν κάποια πρό- ταση, προκαλούν πανικό και συνήθως σπεύδουν να την µαζέψουν. Και δεν
ξέρουν να πετυχαίνουν συγκλίσεις.
Θα µου πείτε ότι µέσα στο κόµµα τους δεν έχουν ίδια γραµµή,
θα ενώσουν ποτέ και τον κόσµο παραέξω; Ξέρετε, γι’ αυτό υπάρχει το Κοινοβούλιο, για να ελέγχεται η εξουσία, αλλά και για να
επιτυγχάνονται ευρύτερες συγκλίσεις, όχι για να καταγγέλλει και
να απειλεί ο ένας τον άλλον την ώρα που χάνεται η χώρα.
Μιλάνε για ασυνέπεια, να τους πω τι θα πει συνέπεια. Το αρχικό οικονοµικό µείγµα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είχε ορισµένα, πράγµατι, σοβαρά προβλήµατα, µεγάλωνε το χρέος,
επέβαλε υψηλά επιτόκια, δεν έδινε έµφαση στις διαρθρωτικές
αλλαγές ούτε έµφαση στις αποκρατικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της περιουσίας µας. Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Το ξέρουµε, προκλήθηκε δυσανάλογα µεγάλη ύφεση και βυθίστηκε η
χώρα σε ένα φαύλο κύκλο, που οδήγησε σε παράλυση της οικονοµίας. Είχαµε εκφράσει τη διαφωνία µας και εντός και εκτός Ελλάδος γι’ αυτό το µίγµα πολιτικής. Τότε επικρίναµε το σφάλµα.
Τώρα, όµως, το διορθώνουµε το σφάλµα και µάλιστα όλοι µαζί
και αυτό κάνει τη µεγάλη διαφορά.
Με τη σύµβαση του περασµένου Μαρτίου µειώσαµε το συνολικό χρέος µε το κούρεµα. Μειώθηκαν και τα επιτόκια που πλη-
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ρώναµε και σήµερα, επιτέλους, δίνουµε έµφαση στον τοµέα που
πρέπει, στις διαρθρωτικές αλλαγές, αποκρατικοποιήσεις, αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου και έτσι ανοίγει ο δρόµος
για να ξαναγίνει βιώσιµο, που διερωτήθηκε προηγουµένως ο κ.
Τσίπρας, το χρέος της χώρας, ώστε να επανέλθουµε στις αγορές
και να απαλλαγούµε από όρους και από µνηµόνια.
Και τώρα µάλιστα κάνουµε και το επόµενο βήµα. Επισπεύδουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Στον προϋπολογισµό που καταθέτουµε η επίσηµη πρόβλεψη
είναι για ύφεση 4,2% και για µηδενικό πρωτογενές πλεόνασµα.
Μικρότερη από τη φετινή ύφεση, αλλά πάντως ύφεση. Εµείς
όµως σχεδιάζουµε να ξεπεράσουµε αυτούς τους στόχους. Πώς
θα γίνει αυτό; Απλούστατα για πρώτη φορά την επόµενη χρονιά,
τα λεφτά που θα βγουν από την οικονοµία, λόγω της πρόσθετης
λιτότητας, δηλαδή τα 9,4 δισεκατοµµύρια, θα είναι λιγότερα από
εκείνα που θα µπουν στην οικονοµία, γύρω στα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα µισά απ’ αυτά θα είναι από την επιστροφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου σε ιδιώτες τα οποία θα
δώσουν τη µεγάλη ανακούφιση. Ένα πρώτο σκέλος αυτής της
ανακούφισης πιστεύω ότι θα δοθεί τους επόµενους µήνες.
Έτσι προσπαθούµε η ύφεση να είναι µικρότερη απ’ αυτήν που
προβλέπει ο ίδιος ο προϋπολογισµός και το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα να είναι καλύτερο. Όχι µηδενικό αλλά να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασµα το 2013. Μέχρι πρόσφατα η οικονοµία
παρέλυε από την αδυναµία του κράτους να πληρώνει τις οφειλές
του και από την αδυναµία των τραπεζών να δίνουν ρευστότητα.
Δεν υπήρχαν ανάσες στην οικονοµία. Καρκινοβατούσαν οι διαρθρωτικές αλλαγές και πηγαίναµε µε βεβαιότητα στην έξοδο από
το ευρώ, σ’ αυτό που λέγεται, αν θέλετε, δραχµοφοβία.
Τώρα µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα φύγει η
αβεβαιότητα, θα επιστρέψει η ρευστότητα, θα ξανανοίξουν οι κάνουλες του τραπεζικού δανεισµού. Και έτσι θα µπορέσει να γίνει
και η ρύθµιση για τους δανειολήπτες και αυτό από µόνο του θα
είναι ανάσα µεγάλη. Ακόµα θα µπορέσουν να πάρουν κεφάλαιο
κίνησης οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσουν τα µεγάλα
έργα. Όλα αυτά δεν µπορούσαν να γίνουν χωρίς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αυτό θα είναι πρόσθετη ανάσα.
Ακόµα µε την επιστροφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα δοθούν πρόσθετες ανάσες στην οικονοµία. Θέλω να είναι ξεκάθαρο. Από
αύριο εγώ προσωπικά γυρίζω κεφάλαιο. Δε θα περιµένω τις
επενδύσεις. Θα τις κυνηγήσω τις επενδύσεις και µέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε οργάνωση και µε κινητοποίηση της
οικονοµικής διπλωµατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε την Αµερική. Αρκεί να δούµε
το παράδειγµα της Ιρλανδίας ή άλλων χωρών που το έκαναν και
πέτυχαν. Προτεραιότητά µας, λοιπόν, ολοκληρώνοντας τη µάχη
για το δάνειο στην Ευρώπη να ξεκινήσουµε τη µάχη για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη µέσα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά σηµαίνουν συνέπεια.
Αυτά που επισηµαίναµε ως προβλήµατα τα λύνουµε σήµερα
ένα-ένα. Δεν παίζουµε θέατρο εδώ µέσα, όπως ορισµένοι. Λύσεις
αναζητούσαµε, λύσεις προωθούσαµε και τώρα λύσεις δίνουµε.
Σφάλµατα εντοπίζαµε και τώρα σφάλµατα διορθώνουµε. Στήριξη
σε ό,τι θετικό προσφέραµε και τώρα ό,τι στηρίξαµε το πάµε πολύ
πιο πέρα. Την Ελλάδα µέσα στο ευρώ τη θέλαµε και αυτό το διασφαλίζουµε. Στην ανάκαµψη δίναµε την απόλυτη προτεραιότητα
και αυτό κάνουµε σήµερα. Ενότητα υποσχόµασταν και ενότητα
υπηρετούµε. Μεταρρυθµίσεις προωθούσαµε και µεταρρυθµίσεις
υλοποιούµε. Την αξιοπιστία της χώρας µας υπερασπιζόµασταν
και την αξιοπιστία της χώρας µας αποκαταστήσαµε.
Τι απ’ όλα αυτά κάνει η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
Τίποτα απολύτως. Ποιες προτάσεις διατύπωσε; Καµµία απολύτως. Στείρα άρνηση. Και βέβαια ακατάσχετη υποσχεσιολογία
προς κάθε κατεύθυνση, όπως είπα. Χαϊδεύετε τα αυτιά ακόµα
και προνοµιούχων οµάδων. Εκµεταλλεύεστε τον ανθρώπινο πόνο
και ταυτόχρονα απειλείτε τους πάντες. Δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Άλλωστε το ξέρετε ότι δεν µπορείτε. Τα συνθήµατά σας
είναι δύο. Όχι σε όλα και γαία πυρί µιχθήτω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές οι δηµοσιονοµικές
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προβλέψεις για το 2013 που σας είπα δεν είναι ευσεβείς πόθοι.
Είναι σχεδιασµένα και καλά προετοιµασµένα βήµατα. Για παράδειγµα, όλοι οι υπολογισµοί που έγιναν για την εκπόνηση αυτού
του προϋπολογισµού στηρίζονται στα πιο συντηρητικά σενάρια
και όχι στα πιο ευνοϊκά.
Δεν λαµβάνουν, για παράδειγµα, υπ’ όψιν την επιστροφή των
καταθέσεων που θα τροφοδοτήσει πρόσθετες δυνατότητες ρευστότητας στην αγορά.
Δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν ότι η οριστική αποµάκρυνση της
δραχµοφοβίας θα ενθαρρύνει επενδύσεις από το εξωτερικό και
την επιστροφή καταθέσεων από το εξωτερικό.
Και όλα αυτά, ασφαλώς θα δώσουν πρόσθετη ώθηση στην
αγορά, θα φρενάρουν κι άλλο την ύφεση, θα ανακόψουν την
ανεργία, θα δώσουν φορολογικά έσοδα στα δηµόσια ταµεία και
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Όλα αυτά δεν τα περιλαµβάνουµε επίσηµα στον προϋπολογισµό που κατατίθεται απόψε. Συνήθως οι προϋπολογισµοί στηρίζονται στα πιο ευνοϊκά σενάρια και συνήθως γι’ αυτό κατά
κανόνα διαψεύδονται. Η πραγµατικότητα εµφανίζεται τελικά χειρότερη απ’ ό,τι προέβλεπαν εκ των προτέρων.
Εµείς για πρώτη φορά κάνουµε το αντίθετο. Στηρίζουµε τον
προϋπολογισµό σε πολύ συντηρητικά σενάρια και έτσι ξέρουµε
ότι η πραγµατικότητα θα εµφανίσει καλύτερα αποτελέσµατα στο
τέλος. Και έτσι η χώρα έχει πολύ µεγάλες πιθανότητες όχι µόνο
να πιάσει τους στόχους της αλλά και να τους ξεπεράσει και να
ενεργοποιήσει έτσι τη ρήτρα ανακούφισης κάποιων αδικιών,
όπως εξήγησε νωρίτερα στην οµιλία του ο κ. Κουβέλης, ώστε να
στηριχθεί ακόµα περισσότερο η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.
Και κάτι τελευταίο εδώ. Αυτή η φιλοδοξία, να πάµε καλύτερα
από τους στόχους, είναι κάτι που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται
τους προηγούµενους µήνες. Βρισκόµαστε ήδη εντός στόχων.
Πιο συγκεκριµένα το πρωτογενές έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού του πρώτο δεκάµηνο του έτους διαµορφώθηκε στα
1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό λέγεται θεαµατική πρόοδος.
Ειδικά για το µήνα Οκτώβριο εµφανίστηκε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 900 εκατοµµυρίων. Στο φετινό δεκάµηνο ΙανουαρίουΟκτωβρίου το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού έπεσε
στα 12,3 δισεκατοµµύρια, από 21,1 δισεκατοµµύρια πέρυσι το
αντίστοιχο διάστηµα.
Επίσης, το πρώτο δεκάµηνο τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν
αύξηση κατά 1,4% ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες µείωση κατά
8,5% και το µήνα Οκτώβριο οι δαπάνες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων διπλασιάστηκαν σε σχέση µε τον αντίστοιχο
µήνα του Οκτωβρίου του 2011, πράγµα που δείχνει ότι αρχίζουν
και ξεµπλοκάρουν παγωµένα κονδύλια για δηµόσια έργα.
Αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο ή µεµονωµένο. Αντίθετα, υπάρχουν
πολλαπλές ενδείξεις ότι έχουν αρχίσει να ξεπερνιούνται µακροχρόνια αδιέξοδα της ελληνικής οικονοµίας. Για παράδειγµα, η
απόδοση των ελληνικών οµολόγων έχει µειωθεί σηµαντικά. Τα
περιβόητα spreads έχουν υποχωρήσει, ενώ κατά την πρόσφατη
έκδοση εξάµηνων εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου
το επιτόκιο 4,41 ήταν το χαµηλότερο που έχουµε επιτύχει από
τις αρχές του 2010. Οι αγορές δηλαδή, αρχίζουν και βλέπουν ότι
κάτι αλλάζει στη χώρα και θα έλεγα ότι αξιολογούν θετικά τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Αλλά και το πιο σηµαντικό, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας, δείχνει σαφή σηµεία βελτίωσης. Σας ανέφερα προχθές ότι η Ελλάδα ανέβηκε έντεκα θέσεις από πέρυσι στη διεθνή
κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Στη διεθνή κατάταξη των χωρών,
σύµφωνα µε το δείκτη επιχειρηµατικού περιβάλλοντος η Ελλάδα
βελτιώθηκε ακόµα περισσότερο: κατά είκοσι δύο θέσεις σε
σχέση µε πέρυσι. Και αυτά σηµαίνουν ότι ανοίγει ο δρόµος για
να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και να ανακοπεί η ανεργία.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε. Οι εξαγωγές
αυξήθηκαν επιτυγχάνοντας τον Αύγουστο πλεόνασµα 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η αντιστροφή της τάσης δεν είναι κάτι πλέον,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που το ευχόµαστε ή το υποθέτουµε. Είναι κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συµβαίνει.
Για να γίνουν όµως όλα αυτά πραγµατικότητα χρειάζεται και
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κάτι ακόµα. Εµείς εδώ µέσα πρέπει να µείνουµε στέρεοι, αποφασισµένοι και ενωµένοι. Πάρτε για παράδειγµα, αυτό που έγινε
προχθές µε τους εργαζόµενους στη Βουλή. Σας ρωτώ και µ’ αρέσει η ευθεία γραµµή: Είναι λογικό οι υπάλληλοι της Βουλής να
παίρνουν εφάπαξ οκτώ φορές µεγαλύτερο απ’ αυτό των δηµοσίων υπαλλήλων;
Γι’ αυτό καθιερώθηκε η αυτονοµία της Βουλής; Για να πληρώνει οκταπλάσιο εφάπαξ; Για να θωρακιστεί η δηµοκρατία καθιερώθηκε. Και σε αυτό επιµένουµε.
Φυσικά, δεν πρόκειται να παραβιαστεί το Σύνταγµα. Ασφαλέστατα το αυτοδιοίκητο της Βουλής είναι απολύτως σεβαστό. Το
αυτοδιοίκητο, ναι. Και θα παραµείνει. Για σκεφτείτε, όµως: Και η
δικαιοσύνη δεν έχει το αυτοδιοίκητο; Οι µισθοί, όµως, και οι συντάξεις των δικαστών καθορίζονται από την Κυβέρνηση.
Ασφαλώς οι δικαιολογηµένες υπερωρίες των υπαλλήλων της
Βουλής είναι απολύτως σεβαστές. Η Πολιτεία, όµως, κυρίες και
κύριοι, θα αποφασίζει για τα οικονοµικά τους.
Όλοι εκτιµούµε το έργο των υπαλλήλων της Βουλής, όπως
εκτιµούµε και το έργο πολλών άλλων λειτουργών του δηµοσίου,
των στρατιωτικών, των αστυνοµικών, των δικαστικών, των δασκάλων, των πανεπιστηµιακών, των γιατρών, που όλοι τους υφίστανται περικοπές.
Όταν, λοιπόν, η χώρα είναι βυθισµένη σε ελλείµµατα και όταν
γίνονται περικοπές σε όλους, πώς είναι δυνατόν κάποιοι να εξαιρούνται;
Και κάτι τελευταίο. Εδώ εκπροσωπούµε την κοινωνία, τις
ροπές, τα συναισθήµατα, τα συµφέροντα της κοινωνίας. Άρα, ας
αναρωτηθούµε. Η κοινωνία τι λέει για όλα αυτά; Τι µας ζητάει;
Να εξαιρέσουµε κάποιους -κάποιοι πρέπει να εξαιρεθούν όταν
όλοι στενάζουν;- ή να µοιράσουµε τις θυσίες σε όλους, ώστε να
βγούµε από την ανάγκη µία ώρα αρχύτερα, για να µπορέσουµε
στη συνέχεια να αποκαταστήσουµε, όπως είπα, τις αδικίες και να
θεµελιώσουµε, πραγµατικά, δικαιώµατα σε όλους; Αλλά δικαιώµατα. Όχι σκανδαλώδη προνόµια.
Τώρα, βέβαια, κάποιοι µιλούν για επικηδείους και επιχαίρουν.
Αυτό που τελειώνει –και δεν το καταλαβαίνουν- είναι οι ίδιοι –πολιτικά τελειώνει- και η νοοτροπία τους.
Εµείς στηρίζουµε την αστική, τη λαϊκή, τη δηµοκρατική Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βρισκόµαστε, πράγµατι, στην αρχή µιας νέας επανάστασης. Μόνο που η δική µας πολιτική είναι η ενότητα. Ενώνουµε το
λαό.
Σήµερα κυβερνάµε τρία κόµµατα µε διαφορετικές αφετηρίες,
διαφορετικές καταβολές, διαφορετική ιστορία -δύσκολο, αλλά
πετυχηµένο εγχείρηµα- για το καλό του τόπου και της πατρίδας,
ενώ εκείνοι αντιπροσωπεύουν δυνάµεις που δεν µονιάζουν, δεν
µπορούν να µονιάσουν, δεν ελέγχονται καν. Γι’ αυτό υπάρχει εδώ
µέσα πολλές φορές το γνωστό παραλήρηµα.
Και αφού το έφερε ο λόγος για επαναστάσεις, µεγάλες επαναστάσεις στην Ελλάδα ήταν το µεταρρυθµιστικό εθνικό έργο
ενός Χαρίλαου Τρικούπη, ενός Ελευθερίου Βενιζέλου, ενός Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Δεν είχαν συνιστώσες αυτοί, κύριε Τσίπρα. Είχαν όραµα. Δεν
χάιδευαν τα αφτιά του πλήθους. Εξυπηρετούσαν το εθνικό συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν διαφύλατταν προνόµια. Καταργούσαν τα προνόµια. Δεν
έκλειναν τους δρόµους της πόλης. Άνοιγαν δρόµους για την Ελλάδα.
Και για να έρθουµε στο τώρα. Έχουµε την πιο προικισµένη νέα
γενιά και δεν πρόκειται -όσο και να το θέλατε- να τη χαρίσουµε
στην ξενιτιά. Γι’ αυτό χρειάζονται όχι κηρύγµατα µισαλλοδοξίας,
εµπρηστικά συνθήµατα αλλά ανάπτυξη, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, αποκρατικοποιήσεις.
Σήµερα, ως τις 5 το απόγευµα τερµάτιζαν στο Μαραθώνιο της
Αθήνας όσοι δεν τα παρατάνε στα δύσκολα, αυτοί που έχουν δύναµη ψυχής, αυτοί που πιστεύουν, έχουν το όνειρο να κόψουν
το νήµα. Έτσι είναι και η Ελλάδα µας σήµερα. Μία µεγάλη, δύσκολη προσπάθεια που µας ενώνει. Δεν µας διχάζει, όπως θέλουν µερικοί. Μιλούν για εθνική ανεξαρτησία και εθνική αξιοπρέ-
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πεια. Μπορεί να έχει ανεξαρτησία, κυριαρχία, αξιοπρέπεια µία
χώρα όταν χρειάζεται κάθε τόσο δανεικά για να περνάει;
Για να ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία µας
ως χώρα, πρέπει πρώτα να καλύπτουµε τις δαπάνες µας, να βγάλουµε τα περίφηµα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα. Αυτό προσπαθούµε. Και σας έχουµε απέναντι.
Επαίτες θέλετε τους Έλληνες στην Ευρώπη ή µήπως µας θέλετε αποµονωµένους, εκτός Ευρώπης; Υπάρχει κάποιος ήρωας
που θα µας σώσει; Κάποιος Τσάβες; Υπάρχει υποψηφιότητα
ήρωα που θα µας σώσει; Διότι εµείς θέλουµε το λαό µας υπερήφανο, ανταγωνιστικό, µέσα στην Ευρώπη.
Διαµαρτύρονται κάποιοι για κινδυνολογία, ότι εµείς τάχα κινδυνολογούµε. Εµείς κινδυνολογούµε; Τα δικά τους λόγια τα
ακούν; Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς όσους θέλουν να
επενδύσουν στη χώρα; Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς
τους Βουλευτές εδώ µέσα µε ειδικά δικαστήρια, µε δολοφονίες
και µε λιντσάρισµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε συναίσθηση αυτών που έχετε πει τον τελευταίο καιρό
στη Βουλή των Ελλήνων; Διότι αν έχετε συναίσθηση και τα λέτε,
είστε εξαιρετικά επικίνδυνοι. Κι αν δεν έχετε και απλώς παραληρείτε, τότε είστε δύο φορές επικίνδυνοι. Και όλοι συµφωνούµε
ότι όποιος επικαλείται ανύπαρκτους κινδύνους, είναι ή φοβικός
ή κινδυνολόγος. Ισχύει, όµως, και το ακριβώς αντίστροφο. Όποιος αγνοεί υπαρκτούς κινδύνους, είναι αφελής ή επικίνδυνος.
Εδώ µέσα κάποιοι αγνοούν αληθινές απειλές, όχι απλούς κινδύνους. Μιλάω για τη δραχµή. Σας το είπαν οι σοσιαλιστές της
Ευρώπης. Σας το είπαν οι «πράσινοι» της Ευρώπης. Ακόµα και οι
φίλοι σας, σας το λένε ξεκάθαρα, ότι οδηγείτε την Ελλάδα εκτός
ευρώ. Και αυτοί κινδυνολόγοι είναι;
Και τώρα µας κατηγορούν ότι ήρθε αυτή η Κυβέρνηση και
µέσα σε λίγες ηµέρες πάει να αλλάξει τα πάντα. Μα ακριβώς.
Θυµίζω, λοιπόν, στους ειδικούς ότι ο Λένιν είχε πει το εξής:
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μετά το Στουρνάρα, εσείς.
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μην
το δείχνετε ότι ενοχλείστε. Κρατηθείτε. Μην το δείχνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τσιµπήσατε όλοι.
Κάποτε είχε πει ο Λένιν: «Περνάνε δεκαετίες…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πείτε το απέξω.
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …
χωρίς να γίνεται τίποτα. Και ξαφνικά γίνονται τα πάντα µέσα σε
λίγες ηµέρες.»
Τέτοιες µέρες περνάµε, κύριε Τσίπρα! Σε λίγες ηµέρες αλλάζουµε όσα δεν άλλαξαν επί δεκαετίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα αλλάζουµε! Και τα αλλάζουµε στην πράξη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι εσάς σας έχουµε απέναντι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Γι’ αυτό σας είπα. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα
είναι σήµερα αυτά τα τρία κόµµατα. Και αυτό έχει ήδη αρχίσει.
Εσείς βρείτε το µόνοι σας τι είστε. Επαναστάτες µόνο κατά φαντασία; Επαναστάτες χωρίς αιτία; Ή µήπως η επανάσταση ξεκίνησε χωρίς εσάς και προσπαθείτε να την εµποδίσετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη σηµερινή συζήτηση δεν
αναδείχθηκαν µόνο οι διαφορετικές αντιλήψεις µεταξύ µας. Αναδείχθηκε και το ποιους εκπροσωπούµε εδώ µέσα. Ακούστε. Τρεις
µεγάλες κατηγορίες έµειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες επί
πολλά χρόνια.
Πρώτα οι αγέννητοι, αυτοί στους οποίους ρίχναµε συνέχεια τα
βάρη της δικής µας ψεύτικης ευµάρειας. Επί χρόνια τώρα η
χώρα σκόρπαγε λεφτά που δεν είχε, που δεν έβγαζε, που δεν τα
επένδυε. Τα δανειζόταν, τα κατανάλωνε και τα φόρτωνε στις επόµενες γενιές, σε εκείνους που ήταν ακόµη τότε αγέννητοι. Όµως,
οι πριν από τριάντα πέντε χρόνια αγέννητοι, τώρα είναι παρόντες
και φταίνε λιγότερο από όλους. Και, όµως, είναι εκείνοι οι οποίοι
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σήµερα καλούνται να πληρώσουν το µάρµαρο.
Ύστερα είναι οι άνεργοι. Όλοι έδειχναν να νοιάζονται για τα
συµφέροντα των εργαζοµένων. Και αυτό κατήντησε στερεότυπο.
Κανείς, όµως, δεν νοιαζόταν για τα συµφέροντα των ανέργων
που όσο πάνε και πληθαίνουν. Πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί
αν δεν έλθουν επενδύσεις, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη; Διώχνοντας
επενδύσεις και διαιωνίζοντας τη δηµόσια σπατάλη και το πάρτι
των επιτηδείων;
Και τέλος, τα παιδιά µας. Τι µέλλον έχουν τα παιδιά µιας πατρίδας που µαραζώνει, µιας οικονοµίας που χάνει συνεχώς την
ανταγωνιστικότητά της;
Εγώ αυτές τις τρεις κατηγορίες που έµειναν για χρόνια ανεκπροσώπητες έχω συνεχώς στο µυαλό µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ορισµένους φαίνεται αυτό το θέµα να µην τους
απασχολεί καν. Όποια, όµως, κοινωνία δεν σκέφτεται τους αγέννητους, δεν έχει όραµα. Όποια κοινωνία δεν σκέφτεται τα παιδιά
της, δεν έχει αύριο. Κι όποια κοινωνία δεν σκέφτεται τους ανέργους της, δεν έχει καρδιά.
Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες.
Τους εκπροσωπούµε εµείς, όσοι στηρίζουµε τη σηµερινή Κυβέρνηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όπως εκπροσωπούµε και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες
που θέλουν ένα καλύτερο µέλλον σε µία Ελλάδα ανταγωνιστική,
µε µία σύγχρονη δηµοκρατία, µέσα στην Ευρώπη.
Ας παραµείνουν να εκπροσωπούν κάποιοι άλλοι τα προνόµια
που καταργούνται, τις στρεβλώσεις που εξαλείφονται, τα στερεότυπα και τις ιδεοληψίες που χρεοκόπησαν και το χθες που πεθαίνει. Ανήκουν στο χθες. Είναι παγιδευµένοι στις εµµονές του
χθες και αντιστέκονται σε ό,τι λυτρώνει την Ελλάδα, σε ό,τι απελευθερώνει τις δυνάµεις της.
Μιλούν συνεχώς για τον εφιάλτη που ζούµε σήµερα. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι µέρος αυτού του εφιάλτη και λυπάµαι ειλικρινά γι’ αυτό. Η χώρα, όµως, θα βγει από τον εφιάλτη. Η αποψινή ψηφοφορία αυτό θα δείξει.
Το πιο δύσκολο στοίχηµα είναι να ενωθούµε στα δύσκολα.
Επαναλαµβάνω και δεν θα κουραστώ να λέω ότι απ’ αυτήν την
κρίση ή θα βγούµε ενωµένοι ή δεν θα βγούµε καθόλου. Σας καλώ
απόψε να δείξουµε σε όλους ότι οι Έλληνες θα βγούµε ενωµένοι.
Σας καλώ να στείλουµε το µήνυµα ενότητας απ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ παντού µέσα στην Ελλάδα, γιατί το έχει ανάγκη ο
τόπος. Έχει ανάγκη να µας ακούσει ενωµένους ο ελληνικός λαός
και έξω από την Ελλάδα, για να κλείσουµε τα στόµατα κάποιων
µια για πάντα.
Ξέρετε, η ενότητα εδώ δεν είναι µόνο µία λέξη. Δεν είναι άθροισµα ψήφων, είναι φρόνηµα λαού. Είναι δύναµη αναγέννησης
ενός έθνους. Είναι ώθηση ανόρθωσης µέσα στη χώρα και διαπραγµατευτικής ισχύος προς τα έξω. Η ενότητα είναι η υπέρτατη
αρετή σε ώρες ανάγκης. Αυτήν την αρετή µας καλεί απόψε ο ελληνικός λαός να δείξουµε. Αυτήν του χρωστάµε και αυτήν θα του
δώσουµε µε την ψήφο µας απόψε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι εκτός
από τους είκοσι γενικούς και ειδικούς εισηγητές µίλησαν και εκατόν εξήντα οκτώ συνάδελφοι και πολλοί ακόµη Υπουργοί.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013 και θα προχωρήσουµε
στην ψηφοφορία.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άρθρο 123, παράγραφος 6, η ψήφιση του προϋπολογισµού γίνεται µε ονοµαστική ψηφοφορία που διεξάγεται ταυτοχρόνως και µε χωριστούς
καταλόγους και ψηφολέκτες για τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε
Υπουργείου.
Όπως είναι γνωστό, όλα τα Υπουργεία έχουν µόνο έξοδα,
εκτός από το Υπουργείο Οικονοµικών που έχει και έσοδα µε τον
προϋπολογισµό. Συνεπώς για τα έσοδα του προϋπολογισµού θα
διενεργηθεί ιδιαίτερη ψηφοφορία, ενώ για όλα τα Υπουργεία θα
διενεργηθεί ψηφοφορία για τα έξοδά τους.
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Επίσης, θα διενεργηθεί χωριστή ψηφοφορία για τα έξοδα της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας.
Στον κρατικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός της Βουλής, ο οποίος δεν θα τεθεί και πάλι υπ’ όψιν
του Σώµατος, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής,
όπως γνωρίζετε, εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του Σώµατος στη
συνεδρίαση της 6ης Νοεµβρίου 2012, είναι κατά τον Κανονισµό
υποχρεωτικά εκτελεστός και έχει καταχωριστεί χωρίς καµµία µεταβολή στο γενικό προϋπολογισµό του κράτους, κατά το άρθρο
120, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής.
Όπως προαναφέρθηκε, η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί, όπως επιβάλλει ο Κανονισµός, ταυτοχρόνως. Δηλαδή, κατά
την εκφώνηση των ονοµάτων των Βουλευτών από τους επί του
καταλόγου συναδέλφους, οι ψηφολέκτες που θα οριστούν για
τα έξοδα κάθε Υπουργείου, τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και τα έσοδα του προϋπολογισµού θα σηµειώνουν την
ψήφο που δίνεται από κάθε Βουλευτή στο χωριστό κατάλογο του
Υπουργείου για τον οποίο ορίστηκαν.
Εκείνοι που αποδέχονται τα έσοδα του προϋπολογισµού,
καθώς και τα έξοδα κάθε Υπουργείου και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, απαντούν «ΝΑΙ». Εκείνοι που δεν τα αποδέχονται
απαντούν «ΟΧΙ». Όσοι θέλουν να απαντήσουν «ΝΑΙ» για ορισµένα
Υπουργεία ή «ΟΧΙ» αντιστοίχως, το διευκρινίζουν κατά την εκφώνηση του ονόµατός τους.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο
70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν
την ψήφο τους επί του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία θα
ακολουθήσει.
Παρακαλούνται να προσέλθουν τώρα, επί του καταλόγου οι
Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ.
Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ τους συναδέλφους των έξι πρώτων σειρών της
δεύτερης και τρίτης πτέρυγας να παραχωρήσουν τις θέσεις τους
στους ψηφολέκτες.
Παρακαλούνται να προσέλθουν ως ψηφολέκτες:
Για τα έσοδα του προϋπολογισµού οι κύριοι Εµµανουήλ Κόνσολας και Δηµήτριος Γάκης.
Για τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας οι κύριοι Βασίλειος Κικίλιας και Ιωάννης Αµανατίδης.
Για τα έξοδα του Υπουργείου Εξωτερικών ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης και η κ. Μαρία Μπόλαρη.
Για το Υπουργείο Οικονοµικών οι κύριοι Απόστολος Βεσυρόπουλος και Δηµήτριος Γελαλής.
Για το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης οι κύριοι Χρίστος Δήµας και
Χρήστος Μαντάς.
Για το Υπουργείο Εσωτερικών οι κύριοι Μενέλαος Βλάχβεης
και Αθανάσιος Πετράκος.
Για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης και η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ο κ. Γεώργιος Στύλιος και η κ. ΌλγαΝάντια Βαλαβάνη.
Για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού οι κύριοι Ιωάννης Πασχαλίδης και Μαρίνος Ουζουνίδης.
Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου και ο κ. Κωνσταντίνος
Μπάρκας.
Για το Υπουργείο Υγείας οι κύριοι Ιωάννης Καράµπελας και
Χρήστος Αηδόνης.
Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων οι κύριοι
Δηµήτριος Τσουµάνης και Χρήστος Γκόκας.
Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ο κ. Ανδρέας Κουτσούµπας και η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Για το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας και η κ. Νίκη Φούντα.
Για το Υπουργείο Τουρισµού ο κ. Διονύσιος Σταµενίτης και η
κ. Μαρία Γιαννακάκη.
Για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ο κ. Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης και η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης οι κύριοι Γεώργιος
Γεωργαντάς και Δηµήτριος Σαλτούρος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ψηφίζοντας να µην
αποχωρήσετε, γιατί µετά την ονοµαστική ψηφοφορία για τα
Υπουργεία και την Προεδρία της Δηµοκρατίας θα επακολουθήσει ψηφοφορία µε έγερση για τους προϋπολογισµούς δηµοσίων
επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και για τους προϋπολογισµούς των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013».
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους επί του καταλόγου να
προχωρήσουν στην εκφώνηση των ονοµάτων των συναδέλφων
και ο συνάδελφος κ. Ιορδάνης Τζαµτζής να επαναλαµβάνει το
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» κάθε συναδέλφου που ψηφίζει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής καταχωρίζονται στα
Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσε η εκφώνηση του καταλόγου και
κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία για τον κρατικό προϋπολογισµό και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2013.
Παρακαλούνται οι κύριοι ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων για την εξαγωγή του αποτελέσµατος και να
υπογράψουν τα σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία θα παραλάβουν
υπηρεσιακοί παράγοντες για να ανακοινώσουν στη συνέχεια το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και να καταχωρισθεί στα Πρακτικά.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Στο µεταξύ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη συντόµευση του χρόνου της συνεδρίασης, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα
παρακαλούσα να προχωρήσουµε µε έγερση στην ψηφοφορία επί
του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και επί των προϋπολογισµών των
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013.
Τα ειδικά ταµεία και οι υπηρεσίες είναι τα εξής:
1. Ταµείο Εθνικής Άµυνας.
2. Ταµείο Εθνικού Στόλου.
3. Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας.
4. Εθνικά Κληροδοτήµατα.
5. Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων.
6. Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
7. Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α’ Παράρτηµα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.).
8. Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β’ Παράρτηµα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)
9. Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.
10. Επιτροπή Ανταγωνισµού.
11. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
12. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Ερωτάται η Βουλή: Δέχεται τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2013;
Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς η Βουλή παρεδέχθη.
Ερωτάται επίσης η Βουλή: Δέχεται τον τακτικό προϋπολογισµό περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013;
Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς η Βουλή παρεδέχθη.
Ερωτάται η Βουλή: Δέχεται τους προϋπολογισµούς των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013, τα οποία
µνηµόνευσα προηγουµένως και τα οποία αναγράφονται στο
άρθρο 2 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2013»;
Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς η Βουλή παρεδέχθη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας:
Συνολικά ψήφισαν 299 Βουλευτές.
Τα έσοδα του προϋπολογισµού αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές
ενώ 128 τα καταψήφισαν και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα έξοδα της Προεδρίας αποδέχθηκαν 169 Βουλευτές ενώ
126 τα καταψήφισαν και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Εξωτερικών αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Οικονοµικών αποδέχθηκαν 166 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 129 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης αποδέχθηκαν 167
Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν
«ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Εσωτερικών αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»
Τα έξοδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα
καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αποδέχθηκαν 166 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 5 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ»
Τα έξοδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν
128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας αποδέχθηκαν 166 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128
και 5 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Υγείας αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128
και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Τουρισµού αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποδέχθηκαν
167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν
«ΠΑΡΩΝ».
Τα έξοδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης αποδέχθηκαν 167 Βουλευτές, τα καταψήφισαν 128 και 4 Βουλευτές ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ».
Τα πρωτόκολλα της ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4579

4580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4581

4582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4583

4584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4585

4586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4587

4588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4589

4590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4591

4592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4593

4594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4595

4596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4597

4598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4599

4600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4601

4602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4603

4604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4605

4606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4607

4608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4609

4610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4611

4612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4613

4614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4615

4616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4617

4618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4619

4620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4621

4622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4623

4624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4625

4626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4627

4628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4629

4630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων

4631

ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013» έγινε
δεκτό σε µόνη συζήτηση, κατά τον Κανονισµό της Βουλής και
έχει ως εξής:

4632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψηφοφορία που διεξήχθη και την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος περαιώθηκε η συζήτηση επί του
κρατικού προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της 8ης,
της 9ης, της 10ης και 11ης Νοεµβρίου 2012, στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του Προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2013.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4633

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς, παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.13’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Δευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα
18.00, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

4634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

