ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’
Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013
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3539 - 3545
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές
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Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’
Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 5 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε 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 2014».
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Έλενα Κουντουρά για έξι λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισµός που φέρνετε για το 2014 λέτε ότι στοχεύει στη δηµιουργία πρωτογενούς
πλεονάσµατος 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Φαντάζοµαι ότι εννοείτε ένα πρωτογενές πλεόνασµα όµοιο µε το φετινό, δηλαδή
προϊόν δηµιουργικής λογιστικής στην οποία ειδικευόταν ο πρώην
Πρωθυπουργός, κ. Σηµίτης.
Το φετινό πρωτογενές πλεόνασµα προέρχεται από άγριους
φόρους, ειδικά σε µισθωτούς και συνταξιούχους και φυσικά
στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Κάνετε στάση πληρωµών και ταυτόχρονα κάνετε και ανεπίτρεπτες περικοπές στο κοινωνικό κράτος,
ειδικά σε µία εποχή που η Ελλάδα διέρχεται, όχι µόνο οικονοµική,
αλλά και ανθρωπιστική κρίση. Οι άνεργοι είναι δύο εκατοµµύρια
και οι απλήρωτοι εργαζόµενοι άλλο ένα εκατοµµύριο. Παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά και λιποθυµούν. Βρεφονηπιοκοµεία
δεν έχουν να πληρώσουν για φαγητό και θέρµανση, πόσο µάλλον
για µισθούς.
Ανασφάλιστοι καρκινοπαθείς πεθαίνουν, επειδή δεν έχουν
πρόσβαση σε φάρµακα και θεραπείες. Έχουµε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύµα. Πάνω από είκοσι χιλιά-

δες συνάνθρωποί µας, µόνο στην Αθήνα, κοιµούνται σε στοές
καταστηµάτων, παγκάκια, πάρκα και κάτω από γέφυρες.
Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε µια κοινωνική κόλαση, που όµοιά
της δεν έχει γνωρίσει σύγχρονο κράτος σε καιρό ειρήνης και
εσείς επαίρεστε για ένα πρωτογενές πλεόνασµα το οποίο δεν
είναι καν καθαρό. Λέτε ότι µε αυτό το εφόδιο θα βγούµε από τα
µνηµόνια και θα δανειστούµε από τις αγορές. Δεν λέτε αλήθεια.
Κατ’ αρχήν, προκύπτει αποδεδειγµένα χρηµατοδοτικό κενό
που οδηγεί σε νέο πακέτο στήριξης και νέο µνηµόνιο. Δεύτερον,
µε το χρέος στο 176% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, πώς
θα βγείτε στις αγορές; Είναι αυτό το χρέος βιώσιµο; Και αν
βγείτε στις αγορές, τι θα αναζητήσετε; Ξανά δανεικά µε επιτόκια
της τάξης του 6% και του 7%;
Πάµε να κλείσουµε τέσσερα χρόνια σκληρής λιτότητας, µπαίνουµε στον έβδοµο χρόνο ύφεσης και το χρέος δεν έχει µειωθεί
ούτε έχει γίνει βιώσιµο ως ποσοστό. Δεν έχουµε καταφέρει να
σταθούµε στα πόδια µας. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι αυτή η πολιτική
έχει αποτύχει.
Στοχεύετε, λοιπόν, σε πρωτογενές πλεόνασµα για το 2014.
Πώς θα το κάνετε; Με άγρια πάλι φορολόγηση, χειρότερη από
τη φετινή; Διότι ήδη σήµερα ξεκινήσατε κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες, διώκετε οικογενειάρχες και τους κλείνετε στη φυλακή,
τους ρεζιλεύετε στον περίγυρό τους και στην οικογένειά τους
για 5.000 ευρώ, τους ξεφτιλίζετε, χάνουν την αξιοπρέπειά τους
και κάποιοι από αυτούς πηδάνε από τα µπαλκόνια.
Αυξάνετε πάλι τους φόρους στα ακίνητα. Το 2010 πήρατε 487
εκατοµµύρια. Το 2013 εκτοξεύτηκαν οι φόροι στα 2.780.000.000
ευρώ, ενώ για το 2014 στα 3.940.000.000 ευρώ. Δηλαδή, µέσα
σε τέσσερα χρόνια οκταπλασιάσατε τους φόρους. Μετατρέπετε
την ατοµική και οικογενειακή ιδιοκτησία σε έγκληµα, το οποίο και
τιµωρείται σκληρά.
Σε ποιο άλλο µέρος του κόσµου ο πολίτης φορολογείται τόσο
αδυσώπητα, όχι για τον πλούτο που παράγει, αλλά για το ίδιο
του το σπίτι, γι’ αυτά που κατέχει και µάλιστα, µε ψεύτικες αντικειµενικές αξίες; Αυτό είναι παράλογο, είναι αντισυνταγµατικό
και µην ξεχνάµε την επιβολή αρχικά και τη µονιµοποίηση αργότερα του γνωστού «χαρατσιού» µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ.
Το γεγονός ότι έχετε βάλει στο µάτι την ατοµική και οικογενειακή ιδιοκτησία αποδεικνύεται και από το ότι ακόµα και όταν φορολογείτε το εισόδηµα και πάλι το καθορίζετε ως δήθεν
τεκµαρτό, µε βάση και πάλι τα ακίνητα. Κληρονοµεί κάποιος ένα
καλό σπίτι, το αποκτά δουλεύοντας ή το χρωστά ακόµα στις τράπεζες και το κράτος τον θεωρεί αυτοµάτως πλούσιο, ανεξαρτήτως αν έχει µείνει άνεργος, αν οι επαγγελµατικές του αποδοχές
έχουν συρρικνωθεί δραµατικά.
Κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες έχουν εξαντληθεί οικονοµικά
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και δεν µπορούν να πληρώσουν πια όλους αυτούς τους ληστρικούς φόρους δήµευσης και τα χαράτσια.
Έρχονται Υπουργοί της Κυβέρνησης και λένε διάφορα, όπως
κάποιος είχε πει: «Δεν έχεις να πληρώσεις το σπίτι σου; Πούλησέ
το». Εκεί φτάσαµε. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η πολιτική που
εφαρµόζετε.
Ταυτόχρονα, έχετε σχέδιο να άρετε το καθεστώς απαγόρευσης των πλειστηριασµών, ακόµα και για την πρώτη κατοικία. Ακολουθείτε κατά γράµµα την κυνική και απάνθρωπη πολιτική της
τρόικα, που λέει: «Πάρτε τους τα σπίτια κι αν θέλετε να έχετε κοινωνική πολιτική, φτιάξτε στη θέση τους κοιτώνες αστέγων». Φυσικά, ο κ. Τόµσεν σας λέει: «Αφού το δηµόσιο ήδη βγάζει στο
σφυρί πενήντα δύο ακίνητα καθηµερινά, γιατί να µην το κάνουν
και οι τράπεζες;».
Υποκρίνεστε πως τάχα κάνετε διαπραγµάτευση. Η τραγική
αλήθεια είναι ότι δεν έχετε σκοπό για καµµία προστασία στους
οφειλέτες και στην ελληνική οικογένεια. Τον Ιούνιο εµφανίσατε
τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως πολιτικό λαγό, για να µιλήσει για
την άρση απαγόρευσης. Μετρήσατε αντιδράσεις, τον διαψεύσατε και τώρα έρχεστε να το κάνετε πράξη.
Η υποκρισία σας φαίνεται ακόµα και από το γεγονός ότι το περίφηµο σχέδιο για ρυθµίσεις των δανείων που είχε φέρει τότε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης δεν εξυπηρέτησε ούτε το 2% των οφειλετών, διότι ο οφειλέτης έπρεπε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε
επτά αυστηρούς όρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι δεν πρόκειται
να βοηθήσετε τους φτωχούς. Οι φτωχοί έχουν ήδη τελειώσει. Αν
δεν υπήρχαν τα συσσίτια από τις ενορίες και τους δήµους, τα
κοινωνικά παντοπωλεία, η ελεηµοσύνη συγγενών και φίλων, θα
είχαν πεθάνει της πείνας.
Ο µέσος οικογενειάρχης που χωρίς καµµία δική του ευθύνη
έχει χάσει το 50% του εισοδήµατός του και παλεύει να µεγαλώσει δύο παιδιά, να πληρώσει πάγια, τροφή, ρουχισµό και από
πάνω ένα σωρό φόρους και χαράτσια δεν µπορεί να πληρώσει
τις δόσεις για τις δανειακές υποχρεώσεις του, που είχε αναλάβει
την εποχή πριν την κρίση. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος; Είναι ένας
µελλοντικός άστεγος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες απαιτούµε και προτείνουµε κούρεµα
δανείων, αναβολή των πλειστηριασµών για όσο διαρκεί η κρίση.
Κι αν υπάρχουν µπαταχτσήδες, εύκολα µε τους υπάρχοντες νόµους µπορείτε να τους βρείτε και να τους πάρετε τα χρήµατα.
Διότι, ας µην γελιόµαστε, υπάρχουν νόµοι για να βρείτε αυτούς
τους γνωστούς άγνωστους, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν.
Το πιο βασικό όµως και πολύ σηµαντικό είναι να προστατεύσετε την ελληνική οικογένεια. Απευθύνοµαι σε όλους εσάς τους
συναδέλφους. Αποδείξτε ότι δεν είστε µέρος αυτής της µεθόδευσης που θέλετε να εξοντώσετε τους Έλληνες. Στηρίξτε την
ελληνική οικογένεια. Έχετε ευθύνη ως Βουλευτές. Μην ξεχνάτε
πως είστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και οφείλετε να υπηρετείτε το συµφέρον του.
Καταψηφίστε αυτόν τον προϋπολογισµό, όπως κάνουµε εµείς
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί πραγµατικά δεν βγάζει πουθενά,
γιατί πραγµατικά έχουµε κουραστεί να ακούµε ψέµατα. Προστατεύστε την ελληνική οικογένεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου για έξι λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια περίοδο βαθειάς οικονοµικής ύφεσης και εξαθλίωσης για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα
η συγκυβέρνηση µε τις οδηγίες της τρόικας καταθέτει έναν προϋπολογισµό που µπορεί –χωρίς υπερβολή- να χαρακτηριστεί
«ισοπεδωτικός και βάρβαρος», έναν προϋπολογισµό που περιλαµβάνει φόρους, επιπλέον µείωση των κρατικών δαπανών και
συνέχεια του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας µε επιπλέον αποκρατικοποιήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με την εισηγητική της έκθεση η Κυβέρνηση επικαιροποιεί ουσιαστικά τη δηµοσιονοµική στρατηγική της, η οποία βεβαίως δεν
είναι διαφορετική από αυτή που βιώσαµε το 2013 και τα προηγούµενα χρόνια της µνηµονιακής λαίλαπας και θέτει νέους
ακόµα και πιο βαθειά ταξικούς στόχους.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, αγγίζει τα όρια της
ύβρεως η θριαµβολογία σας ότι η χώρα µας γίνεται κράτος φυσιολογικό επειδή πετυχαίνει πρωτογενές πλεόνασµα.
Προέρχοµαι από µια περιοχή, αυτή της Δυτικής Μακεδονίας,
που αντικατοπτρίζει πλήρως τα πλίνθινα πόδια και τα σταθερά
θεµέλια του success story που, µε νύχια και µε δόντια, προσπαθείτε να πλασάρετε στην κοινή γνώµη.
Αναφέρω τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριµένα την Κοζάνη, η
οποία αποτελεί τον ενεργειακό πυλώνα της χώρας και προσφέρει
τα 2/3 της ενέργειας, για να σας πω ότι ακόµα και εκεί, σε έναν
τόπο που έχει τα εχέγγυα να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για διέξοδο από την κρίση, το success story σας πηγαίνει περίπατο.
Όταν κοιτάξουµε κατάµουτρα τις στατιστικές και τους αριθµούς, που τόσο σας αρέσουν και που συνέχεια τους επικαλείστε,
η πραγµατικότητα είναι ανελέητη.
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι στις πρώτες θέσεις στην ανεργία στην Ελλάδα -αλλά και πανευρωπαϊκά παρακαλώ- µε ποσοστό 30,5%. Αυτές είναι άραγε οι πρωτιές που
οραµατίζεστε για την Ελλάδα και υποστηρίζετε ότι γινόµαστε
κράτος φυσιολογικό;
Την ίδια ώρα, οργανισµοί όπως ο Οργανισµός του ΟΟΣΑ προβλέπουν επιπλέον εκτίναξη στα ποσοστά ανεργίας εξαιτίας της
καταστροφικής οικονοµικής πολιτικής που σχεδιάζετε.
Κι ενώ όλα είναι «στο κόκκινο», στην ενεργειακή περιοχή της
χώρας νοικοκυριά ξεπαγιάζουν. Οικογένειες µένουν χωρίς
ρεύµα, ενώ βιώνουµε το παράλογο, σε νοικοκυριά δίπλα στα
φουγάρα της ΔΕΗ να επιβάλλονται ακόµα και πρόστιµα ρύπων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κοινή λογική λέει «µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης», «ηλεκτρικό ρεύµα για όλους».
Το success story έχει και συνέχεια. Ιδιωτικοποιείτε τη ΛΑΡΚΟ.
Διαλύετε τα νοσοκοµεία και την εκπαίδευση, δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια. Ορέγεστε και απαξιώνετε τη ΔΕΗ και οδηγείτε µια
ολόκληρη περιφέρεια στη φτώχεια και στην ισοπέδωση. Ο κύριος Πρωθυπουργός µάλιστα, περιµένει τους επενδυτές να µας
σώσουν και προβάλλει παραδείγµατα, όπως την εκποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. Πραγµατικά, πιστεύετε ότι µπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη χωρίς το δηµόσιο να παίζει σηµαντικό ρόλο ή
όταν απαξιώνεται και υποσκάπτεται ο καθοριστικός του ρόλος;
Ανάγετε εδώ και κάποια χρόνια, για την κατασκευή υποδοµής
της χώρας, το µηχανισµό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης σε κυρίαρχο µέσω των ΣΔΙΤ και των συµβάσεων παραχώρησης, βασιζόµενοι στη ψευδαίσθηση της δύναµης, της κυριαρχίας των
αγορών και της παγκοσµιοποίησης, που ήταν σαφές ότι θα δηµιουργούσε προβλήµατα. Και η κατάρρευση έγινε µε κρότο.
Αυτές τις µέρες στη Βουλή συζητάµε τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόµων που στηρίζονται στην παραπάνω
αναφορά. Και µιλώντας για µονόδροµους, σήµερα αναγκάζετε το
δηµόσιο να καλύψει το χρηµατοδοτικό κενό της τάξης του 1,2 δισεκατοµµυρίου. Συνολικά, δηλαδή, το δηµόσιο θα βάλει ζεστό
χρήµα 3,5 δισεκατοµµύρια για λιγότερα χιλιόµετρα και χωρίς να
συνυπολογιστούν τα έσοδα από τα διόδια, από τα έργα που έχουν
υλοποιηθεί µε δηµόσιο χρήµα. Αξίζει να τονίσουµε ότι αυτό το µεγαλεπήβολο σχέδιο των αυτοκινητοδρόµων είχε προϋπολογιστεί
στα 8 µε 8,5 δισεκατοµµύρια, όταν οι διαθέσιµοι πόροι του ΕΣΠΑ
για τις µεταφορικές υποδοµές ήταν 4,3 δισεκατοµµύρια.
Εισάγετε την ανωτέρα καθολική βία υπέρ των παραχωρησιούχων και των τραπεζών και δεσµεύετε το ελληνικό δηµόσιο για
τριάντα χρόνια, αναλαµβάνοντας και το επιχειρηµατικό και το
τραπεζικό ρίσκο που είχαν, χωρίς να έχουµε εγγυήσεις από τις
τράπεζες ότι θα χρηµατοδοτήσουν τα έργα.
Για εµάς η αναθεώρηση των συµβάσεων θα έπρεπε τουλάχιστον: Πρώτον, να εγγράφει τη συνολική συρρίκνωση της οικονοµίας µέσα από τη µείωση του κόστους των έργων.
Δεύτερον, τα διόδια θα έπρεπε να έχουν µεταβληθεί, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της κρίσης, να µειωθούν ώστε να µην
καταρρεύσει η συνολική κίνηση και να υπάρξουν σηµαντικές
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απαλλαγές για συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες µε βάση
κριτήρια τόπου διαµονής και εισοδήµατος. Επιπλέον, απαιτείται
να εφαρµοστούν τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια.
Τρίτον, αφού η δηµόσια συµµετοχή αυξάνεται στο ύψος του
55% των έργων προτείνουµε τη µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης των παραχωρησιούχων και τη συµµετοχή του δηµοσίου µε
ποσοστό 55% και όχι 20%.
Τέταρτον, χρειάζεται επανασχεδιασµός του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης και αποπληρωµής των έργων.
Το πρόγραµµα, λοιπόν, δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των
µεταφορών -και όχι µόνο- µε τη δική σας πρακτική σε συνδυασµό
µε τις προωθούµενες πωλήσεις και ιδιωτικοποιήσεις χάνει την
αναπτυξιακή του διαδικασία και στερεί τη χώρα από σχεδιασµό
και υλοποίηση εθνικής πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών και
υποδοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, µέσω του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου και µέσω των λεγόµενων διαρθρωτικών αλλαγών που ολοκληρώνετε µε το ξεπούληµα του «φιλέτου» του ΟΣΕ, της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της «ROSCO» συρρικνώνετε και απαξιώνετε το σιδηρόδροµο µε το λεγόµενο πρόγραµµα εξυγίανσης.
Ετοιµάζεστε να βγάλετε στο σφυρί τα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας, αδιαφορώντας για τη σηµασία τους στην εθνική
άµυνα και τις τοπικές κοινωνίες, για τη σύνδεση της περιφέρειας
µε το κέντρο. Συρρικνώνετε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
και µειώνετε σηµαντικά τα έσοδά της µε την παραχώρηση των
αεροδροµίων. Επίσης, µειώνετε σηµαντικά των επιχορήγηση των
αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς. Αναρωτιόµαστε τι µέλλει γενέσθαι για τους εργαζόµενους, το επιβατικό κοινό, το αντίτιµο
του εισιτηρίου και εν γένει τις ίδιες αυτές τις εταιρείες.
Για εµάς όµως η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς ευρύτατη κοινωνική και πολιτική συµφωνία, δηµοκρατική συµµετοχή και διαρκή
κοινωνικό έλεγχο. Στόχος µας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθµιση ενός ενιαίου και δηµόσιου ΟΣΕ, δηµόσια µέσα µαζικής
µεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον, η συρρίκνωση της απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών γραµµών, ο ουσιαστικός έλεγχος
της ακτοπλοϊκής αγοράς και η συγκρότηση δηµόσιου ακτοπλοϊκού φορέα, η µαταίωση της πώλησης των λιµανιών, των αεροδροµίων και η αναβάθµιση των υποδοµών της χώρας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σας ακούµε να µιλάτε από χθες µε κυνισµό, επειδή ακριβώς έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχετε πια
να χάσετε τίποτα. Τα δώσατε όλα, ακόµα και την πολιτική σας
αξιοπρέπεια. Αδυνατείτε ωστόσο να αφουγκραστείτε τον κρότο
του ναυαγίου σας. Αδυνατείτε να κατανοήσετε ότι οι µέρες σας
είναι µετρηµένες. Θα το καταλάβετε όµως σύντοµα. Να είστε βέβαιοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Οικονόµου για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό είναι πραγµατικά µία κορυφαία διαδικασία του Κοινοβουλίου, γιατί συµπυκνώνει όλες τις
πολιτικές και όλες τις επιδιώξεις µιας κυβέρνησης για τη χρονιά
που έρχεται. Δεν έχει την αποσπασµατικότητα των νοµοθετικών
πρωτοβουλιών ανά Υπουργείο, αλλά φανερώνει την εικόνα που
έχει συνολικά για τη χώρα και την πορεία της η κυβερνώσα τάξη
της χώρας αυτής. Υπό αυτήν την έννοια, η τοποθέτηση στον προϋπολογισµό πραγµατικά ενέχει και ψήφο εµπιστοσύνης, καθώς
ή πιστεύεις σ’ αυτήν την πορεία ή δεν την πιστεύεις έτσι όπως
την χαράσσει µια κυβέρνηση.
Τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ, που έχετε
και την ευθύνη ως µέλος του οικονοµικού επιτελείου, µπορούµε
να τον χαρακτηρίσουµε ως άλλη µία αµυντική προσπάθεια στην
προσπάθεια διάσωσης της χώρας, ως συνέχιση του αµυντικού
αγώνος. Είναι ένας αγώνας, ο οποίος υφίσταται τα τελευταία
πέντε χρόνια. Είναι ο πέµπτος προϋπολογισµός που προσπαθεί
να διασώσει την κατάσταση και προσπαθεί να κρατήσει τη χώρα
στην Ευρώπη, στο ευρώ. Είναι µια προσπάθεια καθαρά αµυντικού χαρακτήρα.
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Μπαίνει το ερώτηµα «φτάνει αυτό;» µετά από πέντε χρόνια
ύφεσης, µετά από πέντε χρόνια προϋπολογισµών, που αυτός ο
αµυντικός τους χαρακτηρισµός και η αµυντική τους υφή, φέρνουν µόνο τα στοιχεία της ύφεσης, όπως τη βιώνει ο µέσος Έλληνας, το µέσο νοικοκυριό, η χώρα µας ολόκληρη.
Δεν φτάνει πιστεύουµε εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά. Πιστεύουµε, δηλαδή, ότι µετά από πέντε χρόνια και πέντε προϋπολογισµούς ύφεσης, περικοπών, σµίκρυνσης του κοινωνικού
κράτους και κάποιων διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων δεν µπορεί πλέον να συζητούµε για προϋπολογισµούς, που
ακόµα προβλέπουν γύρω στο 27%-28% ανεργία, προβλέπουν τη
σµίκρυνση του κοινωνικού κράτους περαιτέρω, ειδικά στους τοµείς της υγείας και της παιδείας, προβλέπουν µία ανάπτυξη ουσιαστικά µηδενική, γιατί το 0,6% που δίνει ως πρόβλεψη ο
προϋπολογισµός πραγµατικά µέσα στον κυκεώνα που έχει περάσει η ελληνική οικονοµία και η ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι
όχι µόνο δεν δίνει αχτίδα ελπίδας, αλλά επιβεβαιώνει τον αµυντικό χαρακτήρα αυτού του προϋπολογισµού.
Οι αµυντικοί αγώνες, όπως γράφει και καταγράφει η ιστορία,
δεν έχουν σχεδόν ποτέ επιτυχές τέλος. Το καταγράφει και το
βλέπουµε και στην πολιτική και στη στρατιωτική ιστορία ότι αν
διεξάγεις απλά και µόνο αµυντικό αγώνα, δεν µπορείς να ευελπιστείς σε τίποτα ή ίσως στην παράταση του µαρτυρίου λένε κάποιοι ή της τελικής συνθηκολόγησης. Όµως, δεν επιτυγχάνουν
τη νίκη. Τη νίκη µόνο µία επιθετική, µία διεκδικητική, µία προωθητική πολιτική µπορεί να την επιτύχει.
Ποια είναι η νίκη τώρα; Ο καθένας ορίζει κάπως διαφορετικά τα
θέµατα αυτά, γιατί έχει τους κώδικές του και τη σηµειολογία του.
Για τη Δηµοκρατική Αριστερά νίκη σ’ αυτήν τη δύσκολη, κρίσιµη κατάσταση είναι αν µπορείς να ανασχέσεις την πορεία της
ανεργίας, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το ανθρώπινο στοιχείο, το
ουσιαστικό στοιχείο, το ζήτηµα που απασχολεί τον καθένα µας
όταν βγαίνουµε έξω από την Αίθουσα. Πρέπει, όµως, και µέσα
στην Αίθουσα να τον απασχολεί.
Τα άλλα στοιχεία είναι χρήσιµα. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Το
πρωτογενές πλεόνασµα που συζητάτε και συζητάµε είναι µία βασική επιτυχία. Σας είπα ότι ο αµυντικός αγώνας φτάνει µέχρι ένα
σηµείο. Έχουµε φτάσει, λοιπόν, µε την πλάτη στον τοίχο. Σήµερα, δεν µπορούµε να πούµε ότι έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ένα βήµα πίσω. Πιάνω από την Κυβέρνηση κάποια
ψήγµατα τέτοιας τοποθέτησης, αλλά µε αµηχανία, πολλές φορές
χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο.
Λέτε και λένε πολλοί οµιλητές στα πάνελς και µέσα στην Αίθουσα για µονοµερή κίνηση. Υπάρχει η κατάθεση, παραδείγµατος χάριν, για τα ζητήµατα των πλειστηριασµών ή η µη έγκριση
από την τρόικα για το πώς θα προχωρήσει η χώρα, γιατί κάποια
ζητήµατα δεν έχουν διευκρινιστεί στη διαπραγµάτευση, η οποία
εµείς πιστεύουµε ότι ακόµα δεν είναι πολιτική. Μα, αλήθεια πιστεύετε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει το εγκριτικό µιας τεχνοκρατικής οµάδας;
H συζήτηση, όπως έχει φθάσει σήµερα εδώ µετά από πέντε
χρόνια ύφεσης και αφού έχει επιτευχθεί ο βασικός στόχος, δηλαδή το πλεόνασµα, δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι πλέον τεχνική, έτσι ώστε και αυτή η χώρα και η πολιτική της τάξη να
ορίσει και να καθορίσει ποιο είναι το επόµενο βήµα;
Όµως, η αµηχανία σας είναι χαρακτηριστική. Φοβάστε πώς θα
χαρακτηριστεί αυτή η πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι στοιχείο διαπραγµάτευσης. Αυτό είναι ένα στοιχείο «κλεφτοπόλεµου», έτσι
θα το έλεγα εγώ. Εδώ, όµως, πλέον που έχουµε φθάσει πρέπει
να είναι καθαροί οι όροι του παιχνιδιού και οι όροι της πολιτικής
συζήτησης σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό παράγοντα.
Δεν θα µπω στα επιµέρους στοιχεία του προϋπολογισµού. Το
έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι αυτό. Αυτό το µήνυµα που εγώ
θέλω να σας δώσω είναι ότι ο προϋπολογισµός πρέπει να δείχνει
την προοπτική και την ελπίδα.
Εσείς, µε αυτόν τον προϋπολογισµό, δείχνετε ότι είστε ακόµα
αµήχανοι, είστε ακόµα σκεπτικοί στο πώς θα κάνετε το επόµενο
βήµα. Όµως, αυτό το επόµενο βήµα θέλει αποφασιστικότητα,
θάρρος και γενναιότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, δηλαδή, πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο µυαλό σας και στο
µυαλό της ελληνικής πολιτικής τάξης τι σκοπεύει να κάνει το
2014, το 2015, το 2016, ποιο θα είναι το επόµενο παραγωγικό
µοντέλο, αν θα χτίσουµε τώρα αυτό το παραγωγικό µοντέλο και
ποιο είναι το αναπτυξιακό µοντέλο.
Όµως, βλέπουµε εδώ πέρα ότι υπάρχει τουλάχιστον διστακτικότητα. Πραγµατικά, άκουσα και την προηγούµενη συνάδελφο
να λέει ότι φέρατε εδώ τις συµβάσεις για τους µεγάλους αυτοκινητοδρόµους.
Ποιος θα χρηµατοδοτήσει αυτά τα µεγάλα έργα που χρειαζόµαστε, κύριε Ντόλιο; Τα χρειαζόµαστε! Θα τα χρηµατοδοτήσει
ξανά ο Έλληνας πολίτης µέσα από τα διόδια, µέσα από τέτοιες
προσεγγίσεις οι οποίες αφήνουν αλώβητο τον ιδιωτικό παράγοντα και όλο το ζήτηµα το φορτώνουν στο δηµόσιο και το χρήστη;
Και επειδή βλέπω και τον κ. Βλάχο που είναι ο επόµενος οµιλητής και χθες υπήρξε µεγάλη συζήτηση, τουλάχιστον στη βόρεια Αττική –και τα γνωρίζετε, κύριε Βλάχο και εσείς- καλείται ο
πολίτης συγκεκριµένων περιοχών της χώρας να συνεισφέρει εις
την προσπάθεια του εργολάβου; Ποια προσπάθεια; Ας γίνει καθένας τότε εργολάβος στον εαυτό του.
Έτσι ξέρουµε όλοι να κάνουµε τους µεγαλοεργολάβους, κύριε
Υπουργέ, επειδή είστε στο Υπουργείο που υποτίθεται ότι θα χρηµατοδοτήσει αυτήν την υπόθεση. Έτσι ξέρουµε όλοι να είµαστε
εργολάβοι, να βάλουµε τον κοσµάκη να πληρώνει και «τα κάστανα στο δηµόσιο», λαϊκώς.
Άρα, λοιπόν, πείτε µας ποιο είναι το αναπτυξιακό µοντέλο που
θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ολοκληρώνω.
Επειδή, λοιπόν, σε µια σειρά θεµάτων υπάρχουν γκρίζες ζώνες
και γκρίζες ζώνες στην πολιτική σηµαίνει µαύρες ζώνες τελικά,
εµείς δεν θα τον ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Είµαστε κριτικά
απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν ισοπεδώνουµε τα πάντα.
Το πρωτογενές πλεόνασµα πραγµατικά είναι µία θετική εξέλιξη.
Όµως, αν δεν είναι εφαλτήριο για µία νέα προωθητική πορεία,
πάει και αυτό χαµένο.
Υπό αυτήν, λοιπόν, την έννοια, καταθέτουµε ως Δηµοκρατική
Αριστερά αυτήν τη αρνητική στάση, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλάχος και έπειτα ο κ. Κασαπίδης.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού αποτελεί την κορυφαία στιγµή κάθε χρονιά στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Σε αυτού του επιπέδου τη συζήτηση, λοιπόν, θα προσπαθήσω
να αναδείξω ένα θέµα που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
στην κοινωνία. Μιλώ για το θέµα των πλειστηριασµών. Ακούγονται και γράφονται πολλά, τα οποία επιτείνουν τη σύγχυση, αφού
ακόµη και οι ίδιοι άνθρωποι που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις,
κατά καιρούς, διατυπώνουν διαφορετικές, ακόµη και εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις.
Η συζήτηση άνοιξε πριν από µερικούς µήνες µε περισσή επιπολαιότητα και απόλυτη προχειρότητα. Όλο αυτό το διάστηµα
και µέσα στο κλίµα που προανέφερα, η παρέµβαση του κυρίου
Πρωθυπουργού, αποτέλεσε τη µόνη θετική εξέλιξη, αφού έβαλε
τέλος στην ανεύθυνη κουβέντα που είχε αρχίσει και παράλληλα
δεσµευόταν για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ήταν δε
στο ίδιο πνεύµα, µε την αρχική ρύθµιση για την προστασία των
δανειοληπτών, από την Κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή το
2009.
Όµως το θέµα σταµάτησε προσωρινά εκεί, αφού τις τελευταίες εβδοµάδες έχει επανέλθει, χωρίς να είναι ευδιάκριτες οι
θέσεις καµµιάς πλευράς.
Το πρώτο, λοιπόν, ερώτηµα είναι: Ποιος επιµένει στην άρση
της απαγόρευσης των πλειστηριασµών; Είναι µόνο οι της τρόι-
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κας ή πίσω από αυτούς κρύβονται άλλοι, οι οποίοι όµως δεν τολµούν ή απλώς δεν θέλουν διατυπώνοντας τις απόψεις τους να
εµφανιστούν;
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι ψηφίζεται η άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών. Τότε τι ακριβώς θα γίνει; Θα έλθουν οι
τράπεζες και θα πάρουν χιλιάδες σπίτια. Να τα κάνουν τι; Ως
γνωστόν, η αγοραπωλησία ακινήτων είναι απόλυτα παγωµένη.
Μία ερώτηση σε συµβολαιογραφεία και υποθηκοφυλακεία της
χώρας θα είναι καταλυτική, αφού ενίσχυση της υπάρχουσας
προσφοράς, θα οδηγήσει σε απόλυτη κατάρρευση των τιµών.
Ας υποθέσουµε, όµως, ότι οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια. Σε
ποια τιµή; Με ποιο διακανονισµό θα γίνει αυτό, αφού ένα µέρος
–µικρό ή µεγαλύτερο- έχει αποπληρωθεί και –το κυριότερο- η σηµερινή τους αξία δεν έχει καµµία σχέση µε την τιµή που αγοράστηκαν; Κινδυνεύουν, δηλαδή, οι δανειολήπτες και το σπίτι να
χάσουν και να χρωστούν το δάνειο στην τράπεζα, το οποίο για
να εξοφληθεί θα πρέπει να πωληθούν δύο ακόµη και τρία σπίτια,
αφού οι τιµές έχουν καταρρεύσει.
Για τους λόγους αυτούς πιστεύω και προτείνω να σταµατήσει
κάθε συζήτηση για άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών,
να δοθεί παράταση της ισχύουσας ρύθµισης για έξι έως δώδεκα
µήνες, όχι ως µετάθεση του προβλήµατος όµως, όπως έγινε
µέχρι τώρα, αλλά για ουσιαστική µελέτη του προβλήµατος. Να
ζητηθεί από τις τράπεζες στο διάστηµα αυτό, να παρουσιάσουν
στο Υπουργείο Οικονοµικών αναλυτικά επικαιροποιηµένα στοιχεία, ώστε οι δανειολήπτες να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες µε
βάση οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια.
Στοιχεία για τη συγκεκριµένη ταξινόµηση µπορούν να είναι ο
χρόνος σύναψης του δανείου, το ύψος του δανείου, το συνολικό
ποσοστό αποπλήρωσης του δανείου, η συνέπεια που έχει επιδείξει ο δανειολήπτης ως προς την εξόφληση των δόσεων του δανείου, η σηµερινή οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη, η
σηµερινή αξία, καθώς και το µέγεθος του ακινήτου και πιθανόν
άλλοι παράµετροι. Έχοντας στη διάθεσή µας αυτά τα δεδοµένα,
µπορούµε τότε να νοµοθετήσουµε το πλαίσιο εντός του οποίου
θα µπορούν να κινηθούν οι τράπεζες, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι
κανόνες για τους δανειολήπτες.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να αφεθούν στην τύχη τους
οι δανειολήπτες, επειδή ισχυρίζονται ορισµένοι ότι κάποιοι από
αυτούς µπορούν να πληρώσουν, αλλά δεν το κάνουν. Δεν έχει
νόηµα οι τράπεζες να ζητούν χρήµατα από αυτούς που δεν µπορούν να ανταποκριθούν.
Εξάλλου οι τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
άµοιρες ευθυνών για τα δάνεια που δώσανε. Πώς να ξεχάσουµε
την πίεση που ασκούσαν στους πολίτες για να τους δώσουν δάνεια;
Έτσι, µέσα στο πλαίσιο αυτό που ανέφερα, οι τράπεζες θα
µπορούν να καλούν τον κάθε δανειολήπτη για µία νέα συµφωνία
σε εξατοµικευµένη βάση, λαµβάνοντας υπόψη τα δικά του δεδοµένα, αποφεύγοντας φυσικά τα οριζόντια µέτρα, που µπορεί να
κρύβουν παγίδες µεγάλων αδικιών, αλλά και να οδηγούν σε κοινωνικά αδιέξοδα, που µπορεί να εξελιχθούν σε κοινωνικά δράµατα, αφού οι κάθε είδους περικοπές και επιβαρύνσεις,
συµφωνούµε όλοι, ότι δυσκολεύουν τη ζωή όλων των πολιτών.
Όµως η έξωση από το σπίτι αποτελεί για τον κάθε συµπολίτη
µας τον απόλυτο εξευτελισµό. Η απώλεια της οικογενειακής στέγης για πολλούς είναι το τέλος του ονείρου. Γι’ αυτό πρέπει
έναντι οποιουδήποτε τιµήµατος να αποφευχθεί. Έτσι, όσοι
έχουν, για παράδειγµα, ένα µικρό υπόλοιπο θα µπορούν να
απαλλαγούν, αφού έχουν πληρώσει ήδη ακριβά το σπίτι τους,
όπως και όσοι έχουν αποπληρώσει µόνο ένα µικρό µέρος του δανείου και δεν µπορούν να ανταποκριθούν, δεν µπορεί να προστατεύονται για πάντα.
Ένα οριζόντιο κούρεµα είναι λάθος, αφού είναι άδικο για τους
συνεπείς δανειολήπτες. Ένα εξατοµικευµένο κούρεµα, σύµφωνα
µε τα σηµερινά δεδοµένα δανειοληπτών και ακινήτων είναι επιβεβληµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι ακόµη και τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αν οι τράπεζες σκέφτονται να πουλήσουν τα ακίνητα ή να εκχωρήσουν τα
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δικαιώµατά τους σε ντόπιους ή ξένους επιχειρηµατικούς οµίλους, εµείς λέµε καθαρά να προτιµηθούν οι σηµερινοί ιδιοκτήτες
τους, φυσικά µε τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες τιµές. Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση είτε το καταλαβαίνουν οι δανειστές
µας είτε όχι.
Οι τεχνοκράτες φηµίζονται για το ότι δεν λογαριάζουν το πολιτικό κόστος. Χαρακτηρίζονται από αναλγησία και τους ενδιαφέρει µόνο η ευηµερία των αριθµών. Ξεχνούν βέβαια ότι το
πολιτικό κόστος συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα των επιλογών και τον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται στους πολίτες.
Ευτυχώς όµως για τους πολίτες, τους λαούς εκπροσωπούν και
κυβερνούν άνθρωποι µε άλλες αντιλήψεις. Κύριοι συνάδελφοι,
όλοι αντιλαµβανόµαστε την ευθύνη µας και θεωρώ ότι όλοι είµαστε έτοιµοι να την αναλάβουµε.
Όσον αφορά το συζητούµενο προϋπολογισµό, εκλεκτοί πράγµατι συνάδελφοι παρουσίασαν τα στοιχεία και τις προβλέψεις
για το 2014. Θα δώσω θετική ψήφο, όχι µόνο γιατί η ψήφος στον
προϋπολογισµό είναι ψήφος εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση,
αλλά και γιατί δεν ακούστηκε εναλλακτική πρόταση -τουλάχιστον
µέχρι τώρα- µε την ευχή η ζωή να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις
του.
Κλείνοντας θέλω να θυµίσω ότι τυχόν αστοχία θα σηµάνει τροποποίηση και νέα συµπληρωµατικά µέτρα, µη αποδεκτά από την
κοινωνία και την ευθύνη σε τέτοια περίπτωση θα την έχουν φυσικά αυτοί που συνέταξαν τον προϋπολογισµό. Εγώ εύχοµαι οι
εξελίξεις να τους δικαιώσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Βλάχο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης για έξι λεπτά και µετά έχει σειρά
ο κ. Δερµεντζόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των οικονοµικών δεικτών που εµφανίζονται και στο φετινό προϋπολογισµό, σηµασία έχει και ο αντίκτυπος αυτού του προϋπολογισµού
στην κοινωνία, καθώς εκεί οι κοινωνικοί δείκτες φαίνεται ότι επιβαρύνουν την ήδη βαριά κατάσταση, µε τον δείκτη της ανεργίας
να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο, µε τη φτώχεια να κτυπά
πλέον την πλειοψηφία των οικογενειών των Ελλήνων, µε τη µετανάστευση των νέων ανθρώπων να είναι καθηµερινό φαινόµενο.
Όλα αυτά σίγουρα δεν δηµιουργούν ευχάριστη ατµόσφαιρα
ούτε γι’ αυτούς που τη βιώνουν αλλά πολύ περισσότερο, θέλω
να πιστεύω, και γι’ αυτούς που διαχειρίζονται τα πράγµατα.
Εποµένως, µέσα και από τη µείωση του βιοτικού επιπέδου των
Ελλήνων, όπως περιγράφεται και σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό,
καθώς µειώνεται το ΑΕΠ της χώρας για µια ακόµη χρονιά, οικονοµικός στόχος είναι προφανώς να έρθει στο επίπεδο αυτό του
παραγόµενου πλούτου των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε
να υπάρξει ισορροπία. Φαίνεται ότι φέτος προκύπτει ένα πρωτογενές πλεόνασµα, ωστόσο αρνητικό είναι το γεγονός ότι το
χρέος της χώρας διαρκώς αυξάνει.
Αν, λοιπόν, δούµε την εξίσωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων από τη µία πλευρά και από την άλλη το ποσό που θα περισσέψει γι’ αυτό το βιοτικό επίπεδο, που θα προκύψει από τον
παραγόµενο πλούτο της χώρας, µείον τους τόκους και τα χρεολύσια που πρέπει να πληρώσει η χώρα, µείον την ετήσια απόσβεση του χρέους που πρέπει να πληρώσει η χώρα και µείον
τους φόρους που κατευθύνονται για τα λειτουργικά του κράτους, βλέπουµε ότι οι προσπάθειες που γίνονται από την Κυβέρνηση αφορούν κυρίως διαχείριση των τόκων και των χρεολυσίων
για να παγώσουν ή να επιµηκυνθούν, οµοίως και η ετήσια απόσβεση του χρέους, καθώς επίσης και τα λειτουργικά του κράτους, όπου εκεί όµως έχουµε µια επιδείνωση κοινωνικών δεικτών,
καθώς η µείωση αυτή γίνεται σε θέµατα υγείας, παιδείας και πρόνοιας.
Δεν γίνεται κάτι, κύριε Υπουργέ, για την αύξηση του παραγόµενου πλούτου στη χώρα. Είναι µια απλή σκέψη. Μπορεί κάποιος
να ανατρέξει ακόµα και στην αρχαιότητα, αν διαβάσει τον «Οικονοµικό» του Ξενοφώντα. Όταν κάποτε οι αρχαίοι µας πρόγονοι

3503

βρίσκονταν σε µια δύσκολη κατάσταση –δεν ξέρω αν ήταν τόσο
δύσκολη όσο η σηµερινή- κάλεσαν τον οικονοµολόγο της εποχής, τον Ξενοφώντα, ο οποίος είπε απλά να αυξήσουν την παραγωγή στην Αθήνα –που ήταν πόλη-κράτος τότε- µέσω της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας και του ορυκτού πλούτου. Τι γίνεται
όµως, από αυτά; Τίποτα.
Αντιθέτως, τα έκτακτα µέτρα που τα περισσότερα από αυτά
µονιµοποιούνται, είναι και άδικα. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσαν να βρεθούν κι άλλες έκτακτες πηγές, κύριε Υπουργέ,
άντλησης εσόδων του κράτους, όπως οι επενδύσεις «φαντάσµατα», τα κουφάρια που έγιναν σε άλλες εποχές και µπορείτε
να τις αναζητήσετε µέσα σε βιοµηχανικές περιοχές, όπως της
Θράκης.
Έτυχε κάποια στιγµή να επισκεφτώ την Κοµοτηνή όπου βλέπει
κάποιος τη βιοµηχανική περιοχή µε εκατόν είκοσι κουφάρια µεγάλων εργοστασίων εκ των οποίων, όπως λένε οι τοπικοί επιχειρηµατίες, µόλις τα τριάντα περίπου λειτούργησαν και τα άλλα
κατευθείαν τα έριξαν στα «βράχια» ακριβώς για να κερδίσουν και
να καταχραστούν όλα αυτά τα χρήµατα.
Αντί να αναζητήσετε αυτά τα λεφτά, φέρατε και ψηφίσατε στη
Βουλή τροπολογία για την απαλλαγή των ευθυνών των τραπεζιτών και των στελεχών που έδωσαν αυτά τα δάνεια και δεν τα αναζήτησαν.
Επίσης, ένα άλλο µέτρο το οποίο απέτυχε, κύριε Υπουργέ,
είναι αυτό για το πετρέλαιο θέρµανσης. Με όλες αυτές τις µετατροπές που έγιναν και φέτος φαίνεται ότι δεν εξυπηρετούνται
ούτε οι στόχοι για τα έσοδα του κράτους ούτε και για την πάταξη
του φαινοµένου της φοροδιαφυγής. Αντιθέτως, την πληρώνουν
άνθρωποι οι οποίοι χάνουν και τη ζωή τους, ακριβώς γιατί, όχι
µόνο δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύµα, αλλά και θέρµανση το
χειµώνα. Το βιώνουµε κι εµείς αυτό στη Μακεδονία.
Αναφέρθηκε ο κ. Βλάχος προηγουµένως στους πλειστηριασµούς των ακινήτων. Πρόκειται για άδικο µέτρο, καθώς δεν αναζητείται και η ευθύνη των τραπεζών. Όταν έδιναν αθρόα τα
δάνεια και πίεζαν τους πολίτες να πάρουν αυτά τα ευνοϊκά δάνεια, δεν είχαν κάνει ασφαλείς προβλέψεις ολόκληρα τραπεζικά
ιδρύµατα; Στον «αέρα» ήταν όλες αυτές οι ενέργειές τους;
Επίσης, υπήρξε δήλωση του διορισµένου Υπουργού Οικονοµικών ότι εξαιτίας της αδυναµίας του κράτους να πατάξουµε τη
φοροδιαφυγή, φορολογούµε, υπερφορολογούµε -ο ίδιος δεν το
παραδέχεται βέβαια- τα ακίνητα και τον ελληνικό λαό ως «εγκληµατίες οικονοµικών εγκληµάτων φοροδιαφυγής του παρελθόντος» -να το πω εντός εισαγωγικών, φορολογούµε το προϊόν της
φοροδιαφυγής που είναι τα ακίνητά τους, γιατί δεν µπορούν να
πιάσουν τη φοροδιαφυγή.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, κύριε Υπουργέ, αρκεί
να τους δείτε µε µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα.
Οι βελτιωµένοι οικονοµικοί δείκτες που εµφανίζονται στον
προϋπολογισµό είναι πληρωµένοι κυριολεκτικά µε το αίµα και τη
ζωή των Ελλήνων και το ζούµε καθηµερινά. Μόλις σήµερα πάλι
ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη πήρε φωτιά εξαιτίας της έλλειψης
ρεύµατος. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να ζεσταθούν µε τη
σόµπα και από απροσεξία έγινε η ζηµιά.
Υπάρχει, λοιπόν, έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, όπως προανέφερα, για την παραγωγή νέου πλούτου που θα µπορέσει να
σηκώσει το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης, κύριε Υπουργέ, για
να µην καταφεύγετε σε τέτοια µέτρα.
Στρατηγικοί τοµείς: Γεωργία, τουρισµός, πολιτισµός. Αντί να
αυξάνουµε την παραγωγή του πλούτου της χώρας στη γεωργία,
αυτή µειώνεται. Είστε από γεωργική περιοχή, κύριε Υπουργέ, και
γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σχέδιο, µία κατεύθυνση τί να
κάνει ένας νέος άνθρωπος σήµερα, για να εξασφαλίσει τη διάθεση των προϊόντων του και να ζήσει την οικογένειά του.
Δεν υπάρχουν οι συνέργιες αυτού του τοµέα παραγωγής µε
τον τουρισµό και τον πολιτισµό, για να δηµιουργηθούν οι προστιθέµενες αξίες και να καταστήσουν ασυναγώνιστα και αξεπέραστα αυτά τα σύνθετα προϊόντα της χώρας µας.
Αντί, λοιπόν, του αναπτυξιακού σχεδίου και των κινήτρων για
τον αγροτικό τοµέα, έρχεστε και µιλάτε για επιβολή φόρων και
στα αγροτεµάχια. Πρωτοφανές!
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Πού ακούστηκε να φορολογείται το µέσο παραγωγής, όταν
αυτήν τη στιγµή του ζητούµενο είναι η αύξηση παραγωγής µέσα
από αυτό τον τοµέα που ελπίζουµε και θα φορολογηθεί και από
φέτος -και καλώς γίνεται- το εισόδηµα των αγροτών κρατώντας
τα βιβλία εσόδων-εξόδων, µε µία διάκριση βέβαια που πρέπει να
γίνει, όπως έχει καταθέσει και µία πρόταση η ΠΑΣΕΓΕΣ για τους
µικροµεσαίους αγρότες.
Θα µπορούσατε να µειώσετε κι άλλο το πετρέλαιο κίνησης,
ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής για να καλλιεργηθούν περισσότερα στρέµµατα γης και από εκεί να αντλήσετε έσοδα,
κύριε Υπουργέ, και από το φόρο προστιθέµενης αξίας, αλλά και
από τον φόρο εισοδήµατος.
Όχι µόνο δεν δίνετε κίνητρα, αλλά δεν γνωρίζετε και την ταυτότητα της ελληνικής υπαίθρου µε την τεράστια βιοποικιλότητα,
τη µοναδική σε αυτήν τη φλούδα γης, στην εύκρατο ζώνη, µε εξίµισι χιλιάδες αυτοφυή βότανα, χίλια διακόσια εκ των οποίων είναι
ενδηµικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο.
Εµείς µόλις ένα από αυτά, τη µαστίχα της Χίου, την έχουµε οργανώσει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ζουν συµπληρωµατικά ή
αποκλειστικά εικοσιπέντε χωριά.
Φανταστείτε τι µπορεί να γίνει µε το δίκταµο στην περιοχή της
Κρήτης -βλέπω εδώ τους συναδέλφους- φανταστείτε τι µπορεί
να γίνει µε ποικιλίες αµπέλου ή ελιάς που αποτελούν µοναδικό
γενετικό υλικό στον τόπο µας. Από τα χίλια διακόσια ενδηµικά,
αν επιλέξουµε τα εκατόν είκοσι, τότε µπορούµε να δηµιουργήσουµε εκατόν είκοσι θύλακες παραγωγής όµοιες µε τη µαστίχα
της Χίου σε όλη τη χώρα.
Όχι µόνο δεν κάνουµε αυτό, αλλά το απαύγασµα της βιοποικιλότητας µέσω του τελικού προϊόντος της φέτας, κύριε
Υπουργέ, το εκχωρούµε στον Καναδά. Αυτό το όνοµα, αυτή η τεράστια προστιθέµενη αξία που δηµιουργήθηκε επί τρεις χιλιάδες
χρόνια στην πατρίδα µας εκχωρείται από την Κυβέρνηση δωρεάν
στο Καναδά.
Είστε από αγροτική περιοχή, έχετε τυροκοµεία, συµµετέχει η
Φθιώτιδα. Γιατί το κάνετε αυτό; Βέβαια, συνάδελφοί σας στην
Κυβέρνηση µάς διαψεύδουν, λένε ότι δεν ισχύει αυτό.
Θα ήθελα να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, στα Πρακτικά το τελικό περιληπτικό κείµενο των διαπραγµατεύσεων Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Καναδά, όπου αναφέρεται ρητά ότι στους υφιστάµενους Καναδούς παραγωγούς εκχωρείται το δικαίωµα χρήσης
του ονόµατος της φέτας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ως προς αυτό που λέγεται, ότι πετύχαµε την απάλειψη των
συµβόλων και των εικόνων της Ελλάδος, δεν χρειαζόταν αυτή η
συµφωνία. Με µια νοµική διεκδίκηση, όπως έκανε ο Σύνδεσµος
Ελληνικής Κτηνοτροφίας έναντι των Τούρκων στα τουρκικά δικαστήρια και το πέτυχε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όχι µόνο, λοιπόν, αυτό δεν κάναµε, αλλά εκχωρούµε αυτό το
πιο φηµισµένο προϊόν της χώρας, αντί να αξιοποιήσουµε, προσελκύοντας επενδύσεις στην πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Φτάσαµε στα οκτώµισι λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Μάλιστα, νέα είδηση, χθεσινή, λέει
ότι το ίδιο πράγµα έχει πετύχει, κύριε Υπουργέ και η Σιγκαπούρη.
Από πού και ως πού, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Φτάσατε τα εννέα λεπτά! Δεν γίνεται έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά, όπως επίσης και ένα
άρθρο του κ. Ανυφαντάκη για τη φέτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από πού και ως πού, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ο Καναδάς και
η Σιγκαπούρη έχουν φέτα στα προϊόντα τους και ελιές Καλαµών;
Κύριε Υπουργέ, ειδοποιήστε και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
µπορείτε να κάνετε και ερώτηση για αυτά. Τελειώστε, σας παρακαλώ! Περάσαµε τα εννέα λεπτά! Μα, δεν υπάρχει άλλος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αναγκάζοµαι να διακόπτω, γιατί είναι εις βάρος όλων των συναδέλφων.
Κύριε Δερµεντζόπουλε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά. Η κ. Σακοράφα να ετοιµάζεται, γιατί ακολουθεί αµέσως µετά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το σχέδιο
του κρατικού προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014, έναν
προϋπολογισµό εξίσου δύσκολο µε αυτούς των τελευταίων χρόνων, γιατί και αυτός εντάσσεται σε µια περίοδο οξύτατης οικονοµικής κρίσης, µε τους πολίτες στα όρια των αντοχών τους,
µετά από τις τεράστιες θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί και
τις δραµατικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή του καθενός
και παράλληλα, αναγκασµένο να λάβει υπ’ όψιν του τις βασικές
υποχρεώσεις που προκύπτουν, τόσο από τις συµφωνίες της
χώρας µας έναντι των δανειστών µας, όσο και κυρίως από την
ανάγκη να δηµιουργηθεί µια χώρα που θα σταµατήσει πια να παράγει ελλείµµατα, να µπορεί µόνη της λειτουργεί, να γίνει επιτέλους σύγχρονη, υγιής και δηµιουργική. Δηλαδή, αυτός ο
προϋπολογισµός είναι αναγκασµένος, έχοντας ως δεδοµένα το
χθες και τις δεσµεύσεις του, να βάζει τις βάσεις για το διαφορετικό αύριο.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι ένας προϋπολογισµός µιας δύσκολης εξίσωσης, ανάγκης και ευαίσθητων ισορροπιών. Όµως, είναι
και ένας προϋπολογισµός που συντάχθηκε στη βάση θετικών ενδείξεων της µέχρι σήµερα πορείας των δηµοσιονοµικών της
χώρας, όπως λόγου χάριν την επιβράδυνση της ύφεσης και την
αναθεώρηση προς το καλύτερο των αρχικών εκτιµήσεων -από
6,4% που ήταν το 2012 και πρόβλεψη 4,5% για το 2013, αυτή τελικά διαµορφώνεται στο 4%- τη µείωση του κόστους δανεισµού,
την αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας από
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, την επίτευξη επιτέλους πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους 812 εκατοµµυρίων ευρώ, την υλοποίηση
σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών.
Με βάση, λοιπόν, αυτά τα πρώτα θετικά στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2014, προβλέπεται για πρώτη φορά, µετά από έξι
χρόνια ύφεσης, ένας θετικός ρυθµός ανάπτυξης 0,6%. Προβλέπεται µείωση της ανεργίας κατά µία ποσοστιαία µονάδα, δηµιουργία µεγαλύτερου πρωτογενούς πλεονάσµατος στα 3
δισεκατοµµύρια, δηλαδή, στο 1,6% του ΑΕΠ, βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος, περικοπές δαπανών 3,1 δισεκατοµµυρίων
ευρώ και επιπλέον έσοδα 2,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας προϋπολογισµός που
δίνει προοπτική σταδιακής εξόδου από την κρίση, που δίνει ελπίδα για ανάκαµψη, που έχει µια βελτίωση των δηµοσιονοµικών.
Όµως, παράλληλα, όπως είπα και πριν, είναι ένας προϋπολογισµός δύσκολος µε µια σειρά κινδύνους που οφείλονται στο
οριακό των µεγεθών.
Θα θυµίσω τις πρόσφατες, µόλις προ λίγων ηµερών, δηλώσεις
του Γενικού Γραµµατέα του ΟΟΣΑ, του Άνχελ Γκουρία, όπου
µετά τα εύσηµα που απένειµε στην Ελλάδα και την Κυβέρνηση
για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, αλλά και τις µεταρρυθµίσεις
που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα µας, επισήµανε ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω λιτότητα θα επιδράσει αρνητικά στα µέχρι τώρα
αποτελέσµατα, στη βιωσιµότητα του χρέους και θα αυξήσει τον
πολιτικό και κοινωνικό κίνδυνο. Επισήµανε ακόµη –αυτό που κι
εγώ προσωπικά πιστεύω- ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δοθεί
έµφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές και στη γενικότερη λειτουργία του κράτους.
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Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πεδίον δόξης λαµπρόν και άφθονος
χώρος δράσης όσον αφορά την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, όπου δυστυχώς τα αποτελέσµατα της όποιας προσπάθειας
δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκώµενα. Είναι αναγκαίο να γίνει
επιτέλους µία σοβαρή προσπάθεια στον τοµέα αυτό, όχι γιατί
µόνο έτσι θα έχουµε τη βελτίωση των οικονοµικών, όχι γιατί µόνο
έτσι θα ελαφρυνθούν οι ασθενέστεροι και αυτοί που διαρκώς
αποτελούν τους εύκολους στόχους, αλλά γιατί θα υπάρχει το αίσθηµα και η κατάσταση δικαίου, που είναι απαραίτητη σε κάθε
είδους φορολόγηση, γιατί για να αποδώσει κάθε είδους φορολογία πρέπει να είναι ακριβοδίκαιη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορεί να εισπραχθεί κανείς φόρος, κύριε Υπουργέ, όταν
τους πολίτες τους πνίγει το αίσθηµα της αδικίας και βλέπουν τη
φοροδιαφυγή να συνεχίζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός θέλω
να πιστεύω ότι βάζει τις βάσεις για την αλλαγή όλων των µελλοντικών προϋπολογισµών της χώρα µας, µιας χώρας που αφού θα
σταθεροποιηθεί η οικονοµία της, θα µπορεί, µετά µε άλλες προτεραιότητες και τρόπους, να προχωρήσει, χωρίς υπερφορολόγηση, που έχει σαν συνέπεια εκτός από την παρεµπόδιση της
ανάπτυξης και τη δυσφορία των φορολογουµένων, την αδυναµία
πληρωµής.
Θα σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι µόνο τον περασµένο µήνα,
τον Οκτώβριο που µας πέρασε, είχαµε αύξηση κατά 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ των ληξιπρόθεσµων χρεών προς τις εφορίες,
φτάνοντας έτσι τα 7,28 δισεκατοµµύρια ευρώ για το συνολικό
δεκάµηνο του 2013.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, έναν προϋπολογισµό µε κύρια έµφαση
στις συγκεκριµένες αναπτυξιακές δράσεις πάνω σε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας, όπως είναι ο πρωτογενής τοµέας, ο τουρισµός και η ναυτιλία. Σε αυτούς τους πυλώνες θα
πρέπει επιτέλους να δοµηθεί το νέο παραγωγικό µοντέλο της
χώρας µας. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται σε κάθε προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό θεωρώντας ότι αποτελεί την προϋπόθεση για να υπάρξει µια
αφετηρία για µια Ελλάδα, που θα ξεπεράσει όλα τα προβλήµατα
που βασανίζουν τους πολίτες, για µια Ελλάδα τελικά σύγχρονη
και φιλική, για µια Ελλάδα που να έχει και προοπτικές και δυνατότητες.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Δερµεντζόπουλο.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα για έξι λεπτά.
Ακολουθεί ο κ. Καράµπελας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην συζήτηση του προϋπολογισµού του 2013 είχα χρησιµοποιήσει σκληρούς χαρακτηρισµούς. Είχα µιλήσει για έναν κατ’ επιβολή προϋπολογισµό, µια
ρητή αποδοχή της κατοχής από τις δυνάµεις του ξένου και του
ντόπιου οικονοµικού και τοκογλυφικού κατεστηµένου, µια συνταγµατική εκτροπή. Δυστυχώς, όσο σκληροί και αν ήταν αυτοί οι
χαρακτηρισµοί, η σηµερινή συζήτηση τους καθιστά ήπιους και
παρωχηµένους. Φέτος τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα. Μεθαύριο, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, θα κληθείτε να υπερψηφίσετε έναν άδειο φάκελο.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει ειπωθεί άλλωστε από επίσηµα
κυβερνητικά χείλη, ότι ο προϋπολογισµός είναι υπό την απόλυτη
έγκριση της τρόικας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι πριν το
τέλος του χρόνου θα κληθείτε, πιθανά µε τη γνωστή διαδικασία
του ενός άρθρου και του κατεπείγοντος, να υπερψηφίσετε µέτρα
για το φορολογικό, για το χαράτσι στα ακίνητα και για ό,τι άλλο
παραγγείλει η τρόικα, που θα ανατρέπουν -αν δεν ακυρώνουννούµερα και πολιτικές που θα έχετε µόλις υπερψηφίσει στον
προϋπολογισµό.
Με λίγα λόγια, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις µέρες
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συµµετέχετε, εκόντες άκοντες, σε µια παράσταση, που τελικά
και πέρα από οποιαδήποτε πολιτική και αν υποστηρίζετε προσβάλλει την αξιοπρέπειά σας ως µέλη του Κοινοβουλίου.
Όµως, υπάρχει και µια άλλη παράµετρος, ότι αυτός ο προϋπολογισµός που διαλύει και το ελάχιστο κοινωνικό κράτος που έχει
αποµείνει, που εξαθλιώνει το λαό, που θρασύτατα επιδεικνύει την
αναλγησία του για τους συµπολίτες µας που ζουν άνεργοι και
κάτω από τα όρια της φτώχειας, την ίδια στιγµή φροντίζει να εξυπηρετήσει για άλλη µια φορά τους πάτρωνες της Κυβέρνησης.
Οι τραπεζίτες –και όχι γενικά οι τράπεζες- συνεχίζουν να είναι
οι αγαπηµένοι εταίροι της Κυβέρνησης. Ενδεικτικά, θα αναφέρω
δύο-τρία παραδείγµατα από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού, για να γίνει κατανοητός ο εµφανής εµπαιγµός. Πρώτον, το κόστος για το βραχυχρόνιο δανεισµό του δηµοσίου από
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ήταν για το 2013 στο 4,15%. Το
µέσο υπόλοιπο βραχυχρόνιου δανεισµού για το 2014 θα κυµανθεί στα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Στις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και των µνηµονίων, µε τα ίδια προβλήµατα µ’ αυτά της Ελλάδας, το αντίστοιχο
επιτόκιο κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα ακόµα και του 1,5%.
Αυτή η διαφορά –που είναι δικό σας ζήτηµα να απαντήσετε
γιατί υπάρχει- καταδεικνύει ότι το ελληνικό δηµόσιο πριµοδοτεί
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, δηλαδή τους τραπεζίτες, µε τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, που τα φορτώνει φυσικά στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτό φαίνεται στη σελίδα
138 και 144 του προϋπολογισµού.
Δεύτερον, το δηµόσιο αναλαµβάνει να εξοφλήσει το 2014 οµόλογα περίπου 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ –σελίδα 140 του προϋπολογισµού- από την πρώτη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µε
προνοµιούχες µετοχές το 2009 -ν. 3723/2008- ποσό το οποίο θα
έπρεπε να επιστρέψουν οι τράπεζες µέσα σε µία πενταετία, δηλαδή να το πληρώσουν αυτές το 2014, όπως όριζε ο νόµος. Πλην
όµως, στις πηγές χρηµατοδότησης δεν αναφέρεται πουθενά το
τραπεζικό σύστηµα. Μιλάµε για τη σελίδα 112. Φυσικά, ακόµα
και αυτά τα ποσά καλείται να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Τρίτον, καµαρώνει ο προϋπολογισµός στη σελίδα 15 την αύξηση των καταθέσεων κατά 13 δισεκατοµµύρια ευρώ σαν ένδειξη
σταθερότητας του συστήµατος. Επιµελώς παραλείπει, όµως, τη
µείωση των δανείων για το ίδιο διάστηµα κατά 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα είναι ένδειξη αποσταθεροποίησης της οικονοµίας. Και αυτό γίνεται σε βάρος της ανάπτυξης και της στήριξης
της οικονοµίας, µόνο και µόνο για να ανακεφαλαιοποιηθούν πιο
εύκολα οι τράπεζες.
Τελικά, οι τραπεζίτες αποστράγγιξαν την οικονοµία από ρευστότητα 29 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για να µειώσουν το δανεισµό
τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µέσω ELA και να
υποµοχλεύσουν τους ισολογισµούς τους. Κερδοσκοπικά αύξησαν σε ένα χρόνο το περιθώριο κέρδους τους –µέση διαφορά
επιτοκίου δανείου καταθέσεων από 3,07%, σε 3,37%- την περίοδο που το επιτόκιο παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας µειώθηκε στο ιστορικό χαµηλό του 0,25% της Τράπεζας της Ελλάδας.
Αυτή είναι η συµβολή τους στην ανόρθωση της οικονοµίας.
Αυτά τα ποσά, όλως τυχαίως, ισούνται µε 6 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου, για τα οποία θα κληθείτε να ψηφίσετε πρόσθετα
µέτρα µέχρι το τέλος του χρόνου, µε τα γνωστά θύµατα.
Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι
της Συµπολίτευσης και της Πλειοψηφίας. Εάν δεν γνωρίζετε
αυτά πολύ καλά, σας λέµε ότι µάθατε µόλις προχθές από την Κυβέρνηση πόσα θα πάρουν εγγυηµένα και χωρίς καµµία δικαιολογία οι εθνικοί εργολάβοι, που θα έπρεπε ήδη να έχουν κηρυχθεί
έκπτωτοι, αφού δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ακόµα και µ’ αυτό το χαρακτηριστικό νόµο του κ. Σουφλιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δυστυχώς για σας, αυτά τα νούµερα για τις τράπεζες και τους
εργολάβους είναι και δεδοµένα και εγγυηµένα. Τα άλλα νούµερα
που αφορούν στην καταλήστευση του λαού είναι φουσκωµένα,
αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι θα φουσκώσουν ακόµα περισσότερο.
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Αυτήν την πολιτική, που αποτυπώνεται σε όλο τον προϋπολογισµό, θα κληθείτε να υπερψηφίσετε µεθαύριο. Ακριβώς για να
στηριχθεί αυτή η πολιτική, η Κυβέρνηση, προκειµένου να επιβιώσει, δεν διστάζει να διαλύσει και να αποδοµήσει ό,τι έχει αποµείνει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το είχα πει και πέρυσι ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση τους είναι εµπόδιο, γιατί µπορεί να αποτελέσει ανάχωµα στις πολιτικές τους. Οποιαδήποτε αναφορά, κύριοι συνάδελφοι, σε νούµερα και περικοπές είναι εκ του
περισσού, γιατί τις τραγικές µειώσεις τις γνωρίζουµε όλοι. Είναι
πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης.
Η δική µας πολιτική επιλογή για την τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται απέναντι στο έκτρωµα που προβάλλετε σαν εξυγιαντικό
εκλογικό σύστηµα για τις ερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές,
απέναντι σ’ αυτήν την προπαγάνδα περί επιλογής ικανών και
αξίων. Ικανός και άξιος για σας είναι και ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, που διαλύει συνειδητά, µε τις απολύσεις, όλες τις κοινωνικές δοµές των δήµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Απέναντι σ’ αυτά, εµείς εφαρµόζουµε την απλή αναλογική,
γιατί πιστεύουµε στην πάλη των ιδεών, γιατί εµπιστευόµαστε το
κριτήριο των πολιτών και γιατί θέλουµε να εκπροσωπούνται και
να ακούγονται όλες οι φωνές και οι αγωνίες της κοινωνίας.
Απέναντι στις οριζόντιες περικοπές της χρηµατοδότησης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, που εφαρµόζετε χωρίς κριτήρια και αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, εµείς εξασφαλίζουµε εγγυηµένα
και σταθερά έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση από τη γενική φορολογία µε απευθείας και αυτόµατη µεταφορά τους στα ταµεία
της.
Απέναντι σ’ αυτόν τον κατάπτυστο θεσµό του Παρατηρητηρίου
που σας επέβαλαν και ακυρώνει στην πράξη την αυτοδιοίκηση,
εµείς καθιερώνουµε συµµετοχικές διαδικασίες στην κατάρτιση
και υλοποίηση των προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης
µε διευρυµένο και θεσµοθετηµένο κοινωνικό έλεγχο, γιατί θέλουµε τον πολίτη ενεργό και µε δυνατότητα παρέµβασης στη
διαµόρφωση του παρόντος και του µέλλοντός του.
Απέναντι στα ανεξέλεγκτα ΣΔΙΤ και τα επιχειρηµατικά σύµφωνα συνεργασίας υπό την εποπτεία του κ. Φούχτελ που θυµίζουν αποικία, εµείς σχεδιάζουµε οργανωτική ανασυγκρότηση
των δήµων και των περιφερειών µε κατεύθυνση την ενίσχυση της
αναπτυξιακής λειτουργίας τους, µε στόχο την αποτελεσµατική
εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.
Απέναντι στο ξεπούληµα της δηµοτικής περιουσίας, µέσω της
απαράδεκτης διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ που εφαρµόζεται, εµείς
υποστηρίζουµε την αξιοποίησή της µέσα από τις ίδιες τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης µε ένα σχεδιασµό τοπικό,
υπερτοπικό και εθνικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, τον κύριο συνάδελφο τον
αφήσατε να µιλήσει για εννέα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επτάµισι λεπτά έχετε
µιλήσει, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσω, όπως κάνατε και µε τον κύριο συνάδελφο. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, κυρία Σακοράφα, ζητήστε το τουλάχιστον.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Στον
κύριο συνάδελφο δώσατε ολόκληρα εννέα λεπτά.
Απέναντι, λοιπόν, στη διάλυση των τοπικών δοµών της Τοπικής
αυτοδιοίκησης που έχετε επιλέξει, εµείς τις ενισχύουµε, αλλά και
υποστηρίζουµε συλλογικές δράσεις αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης των πολιτών.
Απέναντι στη λογική σας, που θέλει τον πολίτη στο περιθώριο,
χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
εµείς θεσµοθετούµε δεσµευτικά δηµοψηφίσµατα µε λαϊκή πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης για υποθέσεις µείζονος τοπικής σηµασίας.
Απέναντι στον αυταρχισµό σας, εµείς υπηρετούµε τη δηµοκρατία. Απέναντι στην τυφλή υπακοή σας στους πιστωτές, εµείς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπηρετούµε την επιβίωση της κοινωνίας. Αυτοί είµαστε και είµαστε απέναντι. Αυτές είναι οι θέσεις µας και θα αποτυπωθούν στον
προϋπολογισµό που θα καταθέσουµε αύριο εµείς σαν Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να συνεννοηθούµε; Θα
κάνουµε εφαρµογή του Κανονισµού; Θα τον σεβαστείτε; Ο Κανονισµός προβλέπει έξι λεπτά. Και επαναλαµβάνω ότι αυτό που
κάνετε είναι εις βάρος των συναδέλφων.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό όµως να ισχύει για
όλους και όχι για κάποιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Σακοράφα!
Τον λόγο έχει ο κ. Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο φετινός προϋπολογισµός έχει
αρκετά κοινά στοιχεία µε τον περσινό σε ό,τι αφορά το ύφος και
τη λογική του. Πρόκειται για έναν σφιχτό προϋπολογισµό σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών στα πλαίσια της συνέχισης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Και αυτό είναι αναµενόµενο, αφού
στην άσκηση ρεαλιστικής πολιτικής δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις, ώστε µια οικονοµία, η οικονοµία της χώρας µας, από τη µία
χρονιά στην άλλη να βγει από τη βαθιά κρίση στην οποία έχει περιέλθει.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, δεν έχουµε τα ίδια δεδοµένα µε πέρσι.
Για τον λόγο αυτό δεν προβλέπονται νέα, οριζόντια µέτρα. Η οικονοµία της χώρας έχει σταθεροποιηθεί, ενώ βλέπουµε πως οι
στόχοι της δηµοσιονοµικής πολιτικής πιάνονται εύκολα και µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, όπως αυτός του πρωτογενούς πλεονάσµατος που το 70% θα κατευθυνθεί προς αποκατάσταση των
αδικιών συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων.
Δυστυχώς, σε κανέναν δεν προκαλούσε εντύπωση τις προηγούµενες δεκαετίες η φράση «ο προϋπολογισµός έπεσε έξω».
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, µε τις ευλογίες και των υπολοίπων,
υπήρξαν ιδιαίτερα γαλαντόµοι. Και αυτό γιατί δανεικό χρήµα
υπήρχε άφθονο και εξασφαλιζόταν εύκολα, αλλά και γιατί η µοναδική έννοια του πολιτικού συστήµατος ήταν να εξασφαλίσουν
τις επόµενες εκλογές.
Ο περσινός προϋπολογισµός δεν ήταν καθόλου δηµοφιλής και
έπεσε και αυτός έξω, αλλά για πρώτη φορά προς το καλύτερο.
Και αυτό είναι κάτι που δικαιώνει τη σηµερινή Κυβέρνηση, την
Κυβέρνηση Σαµαρά.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε επιτεύγµατα του προϋπολογισµού του 2013, µιας και οι εισηγητές έχουν αναφερθεί διεξοδικά σ’ αυτό.
Τα σηµεία, λοιπόν, που θα ήθελα να σηµειώσω είναι η επιβράδυνση της ύφεσης, η αύξηση των εσόδων και οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους που έχουν σηµειωθεί στο µισό. Όµως, θα
ήθελα να σταθώ περισσότερο σε ένα σηµείο και αυτό είναι ότι
το κράτος έχει πληρώσει 5,5 δισεκατοµµύρια από τις υποχρεώσεις του στους ιδιώτες και αυτό µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα. Διότι όπως ζητάµε από τον πολίτη να είναι τυπικός στις
υποχρεώσεις του, έτσι και το κράτος πρέπει να είναι και να αποδεικνύεται αξιόπιστο απέναντι στον πολίτη.
Και σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάµε τη σηµαντικότερη παράµετρο, που είναι ότι η οικονοµία µας διανύει τον έκτο χρόνο
ύφεσης, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια και για φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η µείωση κατά 10% του ΦΠΑ της εστίασης και 15% του ειδικού τέλους ακινήτων.
Μια άλλη φορολογική ελάφρυνση είναι επίσης η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µε τη διεύρυνση εισοδηµατικών κριτηρίων για
το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης και µια σειρά προγραµµάτων
για την απασχόληση και κατάρτιση χιλιάδων νέων. Είχαµε δηλαδή έναν προϋπολογισµό που κατάφερε να υπερκαλύψει τους
στόχους του και να γίνουν στοχευµένες φοροελαφρύνσεις, διατηρώντας την κοινωνική συνοχή, παρά τα δύσκολα µέτρα λιτότητας που επεβλήθησαν και το παρατεταµένο υφεσιακό
περιβάλλον της οικονοµίας.
Δίνεται, λοιπόν, η αίσθηση ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού
πραγµατικά µπορούν να πιάσουν τόπο. Για το λόγο αυτόν θα τολ-
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µήσω να χαρακτηρίσω τον προϋπολογισµό του 2014 ως «διακόπτη ανάπτυξης», γιατί για πρώτη φορά έχει την πρόβλεψη για
ανάπτυξη 0,6% και αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επιστροφή µας στις αγορές, αλλά και ένα διαπραγµατευτικό όπλο
-το καλύτερο, το δυνατότερο- που θα διαπραγµατευθούµε µε
τους εταίρους µας, µια γενναία µείωση του δηµόσιου χρέους,
που γι’ αυτό άλλωστε έχουν δεσµευτεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα πλήρωσε την κρίση µε
25% του ΑΕΠ της, µε µείωση του µέσου εισοδήµατος κατά 40%
και µε εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους, όµως κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, να γλιτώσει τη χρεοκοπία που θα επέφερε ανεπανόρθωτες ζηµιές στην κοινωνία και πλέον µπαίνει σε τροχιά
ανάκαµψης. Και σε αυτή την πορεία υπάρχουν εµπόδια που δεν
πρέπει να τα υπερπηδήσεις, αλλά να τα διαλύσεις. Διαβάζω για
παράδειγµα την πρόβλεψη για έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις µέσα στο 2014 της τάξης των 3,56 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, στην τοποθέτησή µου στην επιτροπή επισήµανα το ίδιο σηµείο και θέλω να το λάβετε υπόψη σας. Πολύ µεγάλες προσδοκίες από το ΤΑΙΠΕΔ, ένα ταµείο που αλλάζει τις
διοικήσεις του σαν τα πουκάµισα, που οι δαπάνες για τους συµβούλους και τα έξοδα λειτουργίας βλέπω να φτάνουν σε σηµείο
που ίσως να ξεπερνούν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις.
Με το ζόρι το δηµόσιο κατάφερε φέτος να εισπράξει 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό κυρίως χάρη στην πώληση του ΟΠΑΠ.
Δεν κατάφερε δηλαδή να πιάσει ούτε το 50% του αρχικού της
στόχου, οπότε δεν βλέπω τον τρόπο µε τον οποίο θα καταφέρει
να βάλει στα ταµεία τον επόµενο χρόνο τα τριπλάσια χρήµατα.
Ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να σταθώ και να τονίσω µε την
ευκαιρία της σηµερινής µου οµιλίας είναι η προχειρότητα της
λειτουργίας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
χωρίς σχέδιο και χωρίς συγκεκριµένη κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ πρόσφατα ένα µέλος του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου παραιτήθηκε δύο φορές µέσα στο ίδιο
εικοσιτετράωρο, µε αφορµή την πώληση της εταιρείας «ΠΑΝΓΑΙΑ» από την Εθνική Τράπεζα. Αυτή δεν είναι σοβαρή εικόνα για
το βασικό µέτοχο των ελληνικών τραπεζών, που έχει ως καθήκον
τη χρηστή διαχείριση των χρηµάτων που έχει δανειστεί ο ελληνικός λαός για τη σωτηρία των ελληνικών τραπεζών.
Από τη στιγµή όµως που δεν υπάρχει Αξιωµατική Αντιπολίτευση, υπό την έννοια των σοβαρών πολιτικών προτάσεων και
παρεµβάσεων, αφού το µόνο που την ενδιαφέρει είναι το µπλοκάρισµα των επενδύσεων και η εκµετάλλευση τραγικών γεγονότων, η Κυβέρνηση πρέπει να διορθώσει και να βελτιώσει
ορισµένες δικές της στρεβλώσεις, όπως αυτές που ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι οικονοµικοί δείκτες της χώρας
επιτρέπουν αισιοδοξία, αλλά όχι εφησυχασµό. Βρισκόµαστε σε
κρίσιµο σηµείο καµπής και πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί,
ώστε η ευηµερία των αριθµών να µετατραπεί σε ευηµερία ανθρώπων.
Θα χαρακτήριζα το 2014 ως ιστορικό έτος για την εξέλιξη και
την πορεία της οικονοµίας της χώρας. Γι’ αυτό σας καλώ να στηρίξετε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καράµπελα.
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης για έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές ο
προτεινόµενος κρατικός προϋπολογισµός του 2014 είναι κοινωνικά άδικος, είναι ταξικός, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων, είναι
καταστροφικός για την οικονοµία και την κοινωνία, είναι δολοφονικό όπλο –πραγµατικά- µαζικής εξόντωσης και καταστροφής
του λαού µας. Επίσης, είναι ο πιο ψεύτικος, είναι ο πιο εικονικός
των τελευταίων δεκαετιών. Καταρτίστηκε µε την ανοχή και τη
συµφωνία της τρόικας για να µπορέσει να πάρει η Κυβέρνηση
ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή, να πάει µε τα λιγότερα προβλήµατα στις Ευρωεκλογές και µετά να γίνει η συµφωνηµένη τροποποίησή του, για να συµπεριλάβει τα νέα βάρβαρα µέτρα.
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Στον προϋπολογισµό του 2014 προβλέπεται ανεργία 24,5%.
Όµως, πρόσφατα ο ΟΟΣΑ εκτίµησε ότι η ανεργία θα είναι
28,4%. Επίσης πρόσφατα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προέβλεψε ότι η ανεργία θα είναι στο 31,5% και το αµερικάνικο οικονοµικό ινστιτούτο Levy ανέφερε ότι για το 2016, αν
συνεχιστούν για τρία ακόµη χρόνια οι µνηµονιακές πολιτικές, θα
φθάσει στο 35%. Το 2013 η ανεργία στη χώρα µας κινούνταν µεταξύ 27%-28%, διατηρώντας δυστυχώς τη χώρα µας στην εξευτελιστική πρωτιά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως,
αυτός ο στόχος του προϋπολογισµού για µείωση της ανεργίας
είναι παντελώς εικονικός, παντελώς ανέφικτος.
Το δηµόσιο χρέος της χώρας θα διαµορφωθεί το 2014 στο
178% του ΑΕΠ έναντι 129% του ΑΕΠ που ήταν το 2010, όταν η
τότε µνηµονιακή κυβέρνηση επικαλέστηκε το υψηλό δηµόσιο
χρέος, για να µη χρεοκοπήσει η χώρα, για να βάλει τη χώρα και
το λαό µας στα καταστροφικά µνηµόνια.
Δηλαδή, παρά τις αιµατηρές θυσίες του ελληνικού λαού από
το 2010 µέχρι σήµερα ύψους 40 δισεκατοµµυρίων ευρώ -30 δισεκατοµµύρια στο πρώτο µνηµόνιο, 10-11 δισεκατοµµύρια στο
δεύτερο µνηµόνιο- παρά το κούρεµα των κρατικών οµολόγων µε
τα οποία οι µνηµονιακές κυβερνήσεις καταλήστεψαν τα αποθεµατικά της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και χιλιάδες µικροοµολογιούχους, το δηµόσιο χρέος της χώρας, αντί να µειώνεται
αυξάνεται, και µάλιστα αυξάνεται σε δυσθεώρητα ύψη.
Εποµένως, το δηµόσιο χρέος παραµένει βόµβα µεγατόνων στα
θεµέλια της οικονοµίας και της κοινωνίας. Η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του, που έχει και ως προγραµµατικό στόχο ο
ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται συνεχώς επιτακτικότερη για την ίδια την επιβίωση του λαού, για την ίδια την επιβίωση της χώρας µας. Αυτό,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το επισηµαίνει ακόµη και το γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής σε πρόσφατη έκθεσή του
προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Βουλευτές.
Η αύξηση του δηµοσίου χρέους αποδεικνύει ότι τα βάρβαρα
µνηµονιακά µέτρα δεν προωθούνται και δεν προωθήθηκαν για
την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους, όπως επικαλούνταν οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις, αλλά για καθαρά ιδιοτελείς ταξικούς
λόγους, για να αφαιρέσουν εισοδήµατα και δικαιώµατα εργαζοµένων, ανέργων νέων, συνταξιούχων προς όφελος των τοκογλύφων πιστωτών της χώρας, προς όφελος των τραπεζιτών, των
µεγαλεµπόρων, των µεγαλοεφοπλιστών και µεγαλοβιοµηχάνων.
Ήδη, για να µη λέτε ότι αναφέρουµε γενικά πράγµατα, ανακοινώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα ότι οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο εταιρείες στη χώρα µας είχαν αύξηση των κερδών τους κατά 150% το πρώτο εννεάµηνο του 2013. Επίσης, τα
µέτρα πάρθηκαν και παίρνονται για να διασφαλιστούν οι πολυεθνικές που υποτίθεται ότι θα «επενδύσουν» στη χώρα µας, µε εργαζόµενους µε µισθούς πείνας και µε εργασιακές σχέσεις
Ουγκάντας.
Οι λεγόµενες «πρωτογενείς» δαπάνες -συντάξεις, µισθοί, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια- εµφανίζονται κυριολεκτικά πετσοκοµµένες, δηλαδή 6,4% στα 41,9 δισεκατοµµύρια το 2014 από 44,8
δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2013.
Οι δηµόσιες δαπάνες για τα κοινωνικά και προνοιακά επιδόµατα, τα ΑµΕΑ, οι παροχές υγειονοµικής και κοινωνικής περίθαλψης, η χρηµατοδότηση νοσοκοµείων και ΟΤΑ θα περικοπούν
ακόµη περισσότερο κατά 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Στον κοινωνικό προϋπολογισµό του 2014 το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πετσόκοµµα της κρατικής επιχορήγησης στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση κατά 1.723.000.000 ευρώ. Τα έσοδα
της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται να είναι µειωµένα κατά
2,385 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ειδικά του ΕΟΠΥΥ τα έσοδα προβλέπεται ότι το 2014 θα είναι µειωµένα κατά 2,188 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συνολικά, στον κοινωνικό προϋπολογισµό του 2014 το σύνολο
των εσόδων του εµφανίζεται µειωµένο κατά 5,449 δισεκατοµµύρια ευρώ και οι δαπάνες του επίσης πετσοκοµµένες κατά 2,688
δισεκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε για υπέρογκα ποσά στην Ελλάδα
της κρίσης και των µνηµονίων, ποσά τα οποία θα λείψουν από
την κοινωνία και θα οδηγήσουν σε ακόµη µεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή.
Ταυτόχρονα, εκτός από την προβλεπόµενη στον προϋπολογι-
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σµό µείωση εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης που ανέφερα, θα
υπάρξουν και άλλες µειώσεις τους, που δεν φαίνονται µέσα στον
προϋπολογισµό.
Εάν εφαρµοστεί η µνηµονιακή δέσµευση της Κυβέρνησης για
το 2014 για µείωση της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς
κατά 3,9%, ένα δισεκατοµµύριο ευρώ θα χάσουν τα ασφαλιστικά
ταµεία, ένα δισεκατοµµύριο ευρώ αντίστοιχα θα πάει στις τσέπες
των µεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, αν εφαρµοστεί η άλλη µνηµονιακή δέσµευση της Κυβέρνησης για κατάργηση του φόρου υπέρ τρίτων, όσων κοινωνικών πόρων απέµειναν, αγγελιόσηµων κ.λπ., τότε το ασφαλιστικό
σύστηµα θα χάσει ετησίως άλλα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή,
συνολικά µόνο από αυτούς τους λόγους που ανέφερα, αυτό που
προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισµός και αυτά που δεν προβλέπει είναι πάνω από 5 δισεκατοµµύρια ευρώ απώλειες εσόδων της
κοινωνικής ασφάλισης.
Επίσης, αν λάβουµε υπόψη ότι λόγω µνηµονιακών πολιτικών
λιτότητας θα µειωθούν ακόµα περισσότεροι µισθοί, θα αυξηθούν
οι ελαστικές µορφές απασχόλησης και η ανεργία, θα έχουµε και
άλλες απώλειες εξ’ αυτού του λόγου των εσόδων της κοινωνικής
ασφάλισης,και τότε θα έρθει η Κυβέρνηση µέσα στο 2014, παρ’
ότι δεν προβλέπει αυτές τις απώλειες ο κρατικός προϋπολογισµός, να πει ότι πόρους δεν έχουµε –ήδη το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΣΕ εχθές µίλησε για κατάρρευση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης το 2016, λεφτά δεν έχουµε, αποδεχτείτε τώρα
χωρίς να αντιδράτε νέα µείωση των συντάξεων.
Επίσης, υπάρχουν ήδη ψηφισµένες από µνηµονιακές κυβερνήσεις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων κατά 20% και των
εφάπαξ παροχών από 30% έως 70% που θα εφαρµοστούν από
1-1-2014, για να µην µας λέτε ότι δεν προβλέπονται µειώσεις
συντάξεων σε αυτόν τον προϋπολογισµό. Και από 1-1-2015 γαία
πυρί µειχθήτω! Ο ν. 3863/2010 προβλέπει τριακόσια εξήντα ευρώ
µόνο εγγυηµένη χρηµατοδότηση, εγγυηµένη βασική σύνταξη για
τους πολίτες από το κράτος! Από εκεί και πέρα, η ανταποδοτική
µαζί µε την επικουρική σύνταξη, που θα καταργηθεί, δηλαδή τίποτα, ψίχουλα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- να ξέρετε πως ό,τι καταστροφικό και ανθρωποκτόνο και να ψηφίσετε σήµερα ως κρατικό
προϋπολογισµό, δεν θα µπορέσει η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου να το εφαρµόσει. Θα είναι ο τελευταίος κρατικός προϋπολογισµός που εγκρίνετε. Ο λαός µε τους αγώνες του και την
ψήφο του θα ανατρέψει και την Κυβέρνηση, θα ανατρέψει την
τρόικα, θα ανατρέψει τα µνηµόνια και τους καταστροφικούς κρατικούς προϋπολογισµούς όπως αυτόν και θα ανοίξει το δρόµο
για µία κυβέρνηση της Αριστεράς, η οποία µε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα βοηθήσει να υπάρξουν
νέοι ελπιδοφόροι δρόµοι για το λαό και την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αναστάσιος Νεράντζης για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ο προηγούµενος οµιλητής –συµπαθής κατά τα λοιπά- κ. Στρατούλης, εκτός από τον ιλιγγιώδη
ρυθµό της οµιλίας του, επεδόθη και σε λεξιθηρία. Άνοιξε το λεξικό, βρήκε οποιοδήποτε επίθετο µπορούσε να είναι πιο δραστικό και το επικαλέστηκε. Είπε ότι ο προϋπολογισµός είναι
δολοφονικός, είναι καταστροφικός, είναι ανθρωποκτόνος. Δηλαδή, όλα τα είδε µαύρα. Εγώ νοµίζω ότι µαύρη είναι η οπτική
υπό την οποία αντιµετωπίζει τα συγκεκριµένα πράγµατα ο κ.
Στρατούλης και το κόµµα του.
Κυρίες και κύριοι, είναι φανερό ότι ζούµε στιγµές τραγωδίας,
από τις οποίες όµως δεν λείπει και η παρωδία. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο λαός αγωνίζεται και αγωνιά για την έκβαση αυτού του
αγώνα και της πορείας που έχουν τα πράγµατα και η χώρα.
Όµως, είναι φανερό ότι αυτές τις ώρες που χρειάζεται µία ουσιαστική ανθρωπολογία κάποιοι επιδίδονται στο σπορ της ελαφρολογίας και της κενολογίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτα-πρώτα πρέπει να µιλήσουµε –και είναι ανάγκη να το
πούµε- για τη γενική καθολική απαξίωση του Κοινοβουλίου,
εντός του οποίου διεξάγεται η συζήτηση επί του προϋπολογισµού. Ειλικρινά, πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός για το οποίο
υπάρχει συνευθύνη. Αυτό ακριβώς το γεγονός περιλαµβάνει
αναιδείς παρεµβάσεις, ασεβείς αµφισβητήσεις και παρεκτάσεις,
δήλωση απαξίωσης ακόµη και στο Προεδρείο και απουσία νέων
επιχειρηµάτων. Ο πολιτικός λόγος εκφέρεται µε συνθήµατα και
στην ουσία υπάρχει διάλογος κωφών. Αυτό είναι το σηµερινό Κοινοβούλιο.
Πέραν όλων αυτών, υπάρχουν και τα έξω του Κοινοβουλίου
που αφορούν το Κοινοβούλιο. Δεκάδες ανθρώπων µε συνθηµατολογία που παραπέµπει σε ορισµένα κόµµατα έρχονται και χαρακτηρίζουν τη Βουλή «οίκο ανοχής», τη µουντζώνουν και λένε
«φωτιά στη Βουλή». Δηλαδή, µουντζώνουν τον ίδιο τους τον
εαυτό, αφού αντικατόπτρισµα της φυσιογνωµίας τους, της προσωπικότητας τους και της ιδιοπροσωπίας τους είναι αυτή η
Βουλή των Ελλήνων.
Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση από
αυτή την παρακµιακή πορεία. Και δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, γιατί τι είναι σήµερα ο προϋπολογισµός; Ένας κατάλογος,
στον οποίο αντιγράφονται και αναγράφονται κατά τρόπο ψυχρό,
σχεδόν µηχανιστικό, διάφορα νούµερα και αριθµοί, ακατανόητα
για τον πολύ κόσµο. Γι’ αυτό και θεωρούνται ανόητα.
Άρα, αυτό τον καθιστά ένα είδους τεφτεριού που είχαν οι παλαιότεροι, ενώ παραγνωρίζεται έτσι η άποψη, που είναι η µόνη
δηµοσιονοµικά σωστή, ότι ο προϋπολογισµός αποτελεί κορυφαίο
δηµοσιονοµικό θεσµό, ένα πολύτιµο, σχεδόν µοναδικό εργαλείο,
διά του οποίου διενεργείται η διαφάνεια, η ορθολογική διαχείριση των δηµοσίων πραγµάτων.
Η συζήτηση επί του προϋπολογισµού δεν µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Όλοι βάζουµε τα καλά µας, παίρνουµε ένα κείµενο
στα χέρια µας, το διαβάζουµε και αυτό είναι ο προϋπολογισµός!
Τα βλέπουµε όλα µονόπλευρα. Ο προηγούµενος οµιλητής είναι
κλασικό παράδειγµα της µονόπλευρης θεώρησης των πραγµάτων. Δεν είναι όµως ο µόνος και δεν είναι η µόνη πλευρά εκείνη
που τα βλέπει µονόπλευρα.
Είναι ανάγκη να δούµε τα πράγµατα διαφορετικά. Εκτός από
τους χαρακτηρισµούς που έδωσε προηγουµένως ο κ. Στρατούλης -αν και δεν είναι ο µόνος- υπάρχουν και άλλοι χαρακτηρισµοί
από άλλους, λιγότερο οξείς, αλλά πάντως δυσµενείς, όπως αντικοινωνικός, φοροµπηχτικός κ.λπ..
Είναι αλήθεια ότι αυτός ο προϋπολογισµός προβλέπει µια δηµοσιονοµική προσαρµογή σηµαντικής τάξεως. Αυτή όµως η προσαρµογή η οποία γίνεται, είτε δια της αυξήσεως των φόρων είτε
δια της µειώσεως των δαπανών, στηρίζεται σε ήδη ψηφισµένες
διατάξεις.
Όµως, υπάρχει και η άλλη πλευρά, αυτή που δεν είδε ή δεν
ήθελε να δει ο κ. Στρατούλης. Και µάλλον δεν ήθελε να τη δει,
διότι είναι αρκετά ευφυής για να µην τα βλέπει! Αυτή την πλευρά
θέλω να υποδείξω εγώ επιγραµµατικά.
Ξεχνούν όσοι κατηγορούν τόσο σοβαρά τον προϋπολογισµό
ότι υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα, αυτό το ίδιο το πλεόνασµα που πέρυσι ο εισηγητής σας -το επεσήµανε ο Υπουργός
κ. Σταϊκούρας- θεωρούσε απίθανο να πραγµατοποιηθεί. Αυτό το
πλεόνασµα υπερέβη και τις δικές µας προοπτικές και προβλέψεις, καθώς από 300 περίπου εκατοµµύρια αυξήθηκε στα 800
εκατοµµύρια.
Επίσης, παραγνωρίζει αυτή η άποψη ότι υπάρχει µια αύξηση
στο ΑΕΠ. Είναι µικρή –µηδέν κόµµα κάτι-, αλλά είναι αύξηση. Επιπλέον, η άποψη αυτή παραγνωρίζει τη µείωση της ανεργίας από
27% σε 26%, τη µείωση του δηµόσιου χρέους κατά κάτι, από
178% του ΑΕΠ σε 177% του ΑΕΠ, την κάθοδο του πληθωρισµού,
που παρά τις στρεβλώσεις έχει φτάσει σε ένα πολύ χαµηλό σηµείο, τις διαρθρωτικές αλλαγές που γίνονται και τις προσπάθειες
για ιδιωτικοποιήσεις.
Όλα αυτά, όµως, δεν περιγράφουν σωστά τον προϋπολογισµό. Το θετικό σηµείου αυτού του προϋπολογισµού είναι ότι δεν
εισάγει νέα φορολογικά µέτρα, µε εξαίρεση τον φόρο που αντικαθιστά το χαράτσι. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, διότι τυχόν νέα
φορολογικά µέτρα θα σήµαιναν δήµευση και αυτό δεν αντέχεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

και δεν ανέχεται.
Σας θυµίζω ότι πολλά χρόνια πριν, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι
άξιος πολιτικός είναι «όστις προσόδους παρασκευάζει πλείστας,
των ιδιωτών µηδένα δηµεύων», ότι δηλαδή φέρνουµε χρήµατα προσόδους- χωρίς να δηµεύουµε.
Θα ήθελα να τονίσω εντέλει ότι δεν ισχυρίζεται κανένας, ούτε
η Κυβέρνηση ούτε η πλειοψηφία που τη στηρίζει, ότι αυτός ο
προϋπολογισµός είναι το διαβατήριο για την είσοδο στη «γη της
επαγγελίας». Αποδεικνύεται, όµως, µε µια νηφάλια επισκόπησή
του, ότι αυτός ακριβώς ο προϋπολογισµός είναι ένα πιστοποιητικό ότι καλά βαδίζουµε. Είναι µια αφορµή να αφήσουµε το βιβλίο του Σαµαράκη «Ζητείται Ελπίς» που έχουµε παραµάσχαλα
και να συνοµολογήσουµε ότι επιτέλους γεννάται ελπίδα, η ολοκλήρωση της οποίας εξαρτάται από την αντοχή και την ανοχή
µας στα ευθύς επόµενα χρόνια.
Ψηφίζω ως µια λύση που είναι ενδεδειγµένη για τις περιστάσεις -δεν ψάχνουµε για ιδανικές περιστάσεις- τον παρόντα προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κ. Νεράντζη, που σεβάστηκε το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ντόλιος για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Ο µόλις κατελθών από το Βήµα συνάδελφος µου θύµισε τη φιλόλογό µου, που στις παρατηρήσεις
που µου έκανε µε προέτρεπε να µην χρησιµοποιώ τον υπερθετικό βαθµό, γιατί αυτός ο βαθµός δείχνει έλλειψη επιχειρηµάτων.
Νοµίζω ότι έχει δίκιο ο κ. Νεράντζης ότι ο υπερθετικός βαθµός
χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον από το σύνολο της Αντιπολίτευσης. Δεν χρησιµοποιήθηκε από αυτήν την πλευρά, γιατί δεν είναι
ευχαριστηµένη και δεν νιώθει όµορφα αυτή η πλευρά για το ότι
αναγκάζεται να ψηφίσει αυτόν το συγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Επίσης, θέλω να κάνω και µια άλλη επισήµανση. Έχω τη γνώµη
ότι δεν έχουµε ορίσει –ή δεν έχουµε στο µυαλό µας- κάποιους
κανόνες σε αυτήν τη συζήτηση και σε αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση, τους οποίους εάν τηρούσαµε, θα µπορούσαµε από τη
συζήτηση αυτή να βγάζαµε κάποια συγκεκριµένα συµπεράσµατα.
Θα έλεγα ότι επιλέγοντας την οπτική γωνία µε την οποία εξετάζουµε τον προϋπολογισµό και τους αριθµούς τους, καταλήγουµε στο εάν θα βάλουµε θετικό ή αρνητικό πρόσηµο στην
προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να κάνουµε κάποιες παραδοχές.
Πρώτον, ο προϋπολογισµός δεν είναι συµφωνηµένος µε την
τρόικα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
Πρώτος στόχος στον οποίο θα κριθεί η Κυβέρνηση είναι στο
να µην αναθεωρηθεί, κύριοι Υπουργοί, αυτός ο προϋπολογισµός.
Εποµένως, κρίσιµο ζήτηµα είναι η εκτέλεσή του. Άσχετα µε το
αν συµφωνούµε ή όχι µε το περιεχόµενό του, είναι κρίσιµο ζήτηµα η εκτέλεσή του. Από τον τρόπο µε τον οποίο εκτέλεσε η Κυβέρνηση τον προϋπολογισµό του 2013 φαίνεται ότι µπορεί να τα
πάει καλά σε αυτό το θέµα.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση δεν τα πηγαίνει καλά, όσον
αφορά την προετοιµασία της για τα διάφορα στάδια των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα. Υπάρχουν διαχειριστικές αδυναµίες σοβαρές. Τρέχουµε την ύστατη στιγµή να προλάβουµε για
να πετύχουµε τους στόχους. Αυτό αποτελεί µείζον πολιτικό ζήτηµα.
Η προσπάθειά µας –και χρησιµοποιώ το πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο- είναι πολλές φορές αγχωµένη προσπάθεια που γίνεται
την ύστατη στιγµή, αλλοιώνει τον πραγµατικό στόχο και οδηγείται το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης σε επιλογές –επιτρέψτε µου τη λέξη- παλαβές κάποια φορά.
Δεν µπορώ να κατανοήσω, παραδείγµατος χάριν, πως αποφασίστηκε εν µια νυκτί να καταργηθεί σειρά ειδικοτήτων και κλάδων
στα ΕΠΑΛ, µε αποτέλεσµα σήµερα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα το θέµα του Καποδιστριακού και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου –που είναι σηµαντικό ζήτηµα χωρίς καµµία αµφιβολία- να
έχει ξεχαστεί το ότι τα παιδιά των ΕΠΑΛ σε όλα τα περιφερειακά
λύκεια της χώρας –σε όλα, µα σε όλα!- δεν θα πάρουν πτυχίο
στους κλάδους και στις ειδικότητες που καταργήθηκαν.
Εάν δεν λυθεί το θέµα της τοποθέτησης –δεν θέλω να χρησι-
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µοποιήσω τη λέξη «διορισµό»- κάποιων καθηγητών τώρα µέσα
στο Δεκέµβριο, δεν θα πάρουν πτυχίο. Κι αυτά είναι τα παιδιά
των φτωχών οικογενειών, αυτών των οικογενειών που δεν µπορούν να αναδείξουν το ζήτηµα. Κι από άποψη όγκου και µεγέθους είναι µεγαλύτερο το θέµα κι αφορά περισσότερες
οικογένειες. Εδώ, κρίνονται και οι δικές µας ευαισθησίες.
Φτάνει πια µε τον κ. Αρβανιτόπουλο και τον κ. Πελεγρίνη. Είναι
µείζον ζήτηµα, αλλά να δούµε άλλα ζητήµατα που αφορούν περισσότερες οικογένειες, που είναι φτωχές οικογένειες.
Ανέφερα προηγουµένως ότι κρίσιµο ζήτηµα είναι η εκτέλεση
του προϋπολογισµού. Θα ξεπεράσω τις διαχειριστικές αδυναµίες
της Κυβέρνησης και θα σταθώ σε ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα, κύριε
Υπουργέ. Σε αυτή τη φάση, θα πρέπει το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα να νιώθει κατά κάποιο
τρόπο µέλος, µονάδα αυτής της δύσκολης προσπάθειας που γίνεται. Για να το καταφέρουµε αυτό, θα πρέπει να βοηθήσουµε
τους εξαθλιωµένους Έλληνες να νιώσουν µονάδες αυτής της
προσπάθειας. Πώς θα το κάνουµε αυτό; Βάζοντας κάποιες προτεραιότητες.
Υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα. Δεν εξετάζω το πώς δηµιουργήθηκε. Φαίνεται, όµως -όλοι θα συµφωνήσουµε σε αυτόότι κάποιο ποσό θα µοιραστεί. Να καθορίσουµε τις προτεραιότητες. Οι ανάγκες είναι πολλές. Κάποιο ποσό θα µοιραστεί.
Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες; Κατά τη γνώµη µου, δεν
µπορεί να γίνουν περικοπές στο ΕΚΑΣ για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, που είναι κάτω των εξήντα πέντε ετών και παίρνουν
σύνταξη. Αφορά είκοσι δύο χιλιάδες άτοµα και έχει ένα ετήσιο
κόστος 40 εκατοµµύρια. Αναφέρω και νούµερα για να σας δείξω
ότι είναι αντιµετωπίσιµο το θέµα.
Δεν µπορεί να µην αντιµετωπιστεί η χορήγηση σύνταξης στους
ανασφάλιστους υπερήλικες. Εµένα µε ευαισθητοποίησε η κατάσταση των παλιννοστούντων Ποντίων. Θυµάστε το χρυσόµαλλο
δέρας; Θυµάστε το πολιτικό πρόσωπο που είχε την πρωτοβουλία
να τους φέρει στην Ελλάδα; Λεγόταν Αντώνης Σαµαράς ως
Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εγώ αναγνωρίζω την ευαισθησία του. Του την αναγνωρίζω. Το τονίζω,
όµως, για να του πω ότι δεν µπορεί να µην αποτελεί προτεραιότητα στην όποια κατανοµή πόρων η επαναχορήγηση της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Και δεν αναφέροµαι
στους υπερήλικες των εξήντα πέντε ετών. Αναφέροµαι, κυρίως,
στους υπερήλικες των εκατό, των ενενήντα, των ογδόντα πέντε
ετών. Πρόκειται για εξαθλιωµένους ανθρώπους. Δεν µπορεί να
συζητάµε για κοινωνική συνοχή εάν δεν αποκαταστήσουµε αυτές
τις αδικίες. Είναι ένα κόστος, περίπου, 90 εκατοµµυρίων και
αφορά, περίπου, τριάντα χιλιάδες ανθρώπους.
Δεν µπορεί να αφήσουµε χωρίς υγειονοµική περίθαλψη τους
µακροχρόνια άνεργους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι
οποίοι δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους. Αφορά πολύ µεγάλο
αριθµό ανθρώπων. Το κόστος είναι µικρό, της τάξης κάποιων
εκατοµµυρίων, ίσως κάποιων λίγων δεκάδων που µετριούνται
στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν µπορεί να συζητάµε και να
έχουµε κάνει κυρίαρχο ζήτηµα το εάν η προσωρινή σύνταξη θα
πάει από το 80% στο 95%, όταν ξέρουµε ότι το 80% των ανθρώπων που έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη δεν παίρνουν προσωρινή σύνταξη, γιατί υπάρχει ένας ατέρµων και
απίστευτος διάλογος µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ασφαλιστικών ταµείων όταν ιδιαίτερα χρειάζεται να γίνει ένας διάλογος
µεταξύ τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι τα δύο ζητήµατα στα
οποία θα κριθούµε και θα κριθούµε όλοι.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και ζητώ µια ελάχιστη ανοχή, για να πω
ότι αυτός ο προϋπολογισµός γίνεται στη σκιά κάποιων ζητηµάτων, παραδείγµατος χάριν, των πλειστηριασµών. Εγώ θέλω να
πω ότι είναι πολύ θετική η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουµε
την παράταση της αναστολής της άρσης των πλειστηριασµών
για ένα ακόµη χρόνο, να γίνει η παραδοχή ότι κακώς δεν ψήφισε
αυτήν τη διάταξη τις προηγούµενες φορές. Μου αρέσει η πρόταση που κάνει να µην µπορούν τα «κόκκινα» δάνεια να περάσουν από τις τράπεζες στα funds. Νοµίζω ότι πρέπει να εξεταστεί
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µε βάση µια λογική προσέγγιση, τις νοµικές δυνατότητες και όλα
αυτά.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει, να βάλει θετικό πρόσηµα σε αυτήν την πρωτοβουλία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, θα πρέπει
να βάλει θετικό πρόσηµο σε αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα στη
στάση της Κυβέρνησης. Είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση
έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε µια µείζονος σηµασίας µονοµερή ενέργεια, η οποία για εµένα δεν είναι η επιθυµητή. Μακάρι
να τα βρούµε µε την τρόικα σε αυτήν µας την επιλογή. Εάν,
όµως, δεν τα βρούµε, φαίνεται ότι αυτή η επιλογή θα είναι ανεκτή
ως εκκρεµότητα από την τρόικα.
Αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν και θα πρέπει να αναγνωρίσετε ως θετική τη στάση της Κυβέρνησης. Νοµίζω ότι η υπευθυνότητα όλων µας σε τέτοιου είδους ζητήµατα κρίνεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ντόλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Δηµοτικό Σχολείο
Μαρασλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Παυλόπουλος, για έξι λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω τον προϋπολογισµό,
γιατί αυτό είναι στοιχειώδες κοινοβουλευτικό µου χρέος. Είναι
γνωστό ότι όταν στηρίζεις την Κυβέρνηση, και µε δεδοµένο το
γεγονός ότι ο προϋπολογισµός είναι µια κορυφαία στιγµή παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση -αυτό είναι ένα, ας το
πω έτσι, έθιµο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος- η ψήφιση του προϋπολογισµού αποτελεί χρέος.
Ο προϋπολογισµός, όµως, προϋποθέτει την εκτέλεσή του,
διότι ψηφίζεται για να εκτελεσθεί. Στο σηµείο αυτό δεν έχω κανένα δικαίωµα να αµφιβάλλω ότι είναι εφικτή η εκτέλεσή του.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω ορισµένα θέµατα, τα οποία αφορούν συγκεκριµένες πτυχές της εφαρµογής του προϋπολογισµού, ακριβώς για να µη βρεθούµε προ εκπλήξεων και να µην
χρειασθεί, δηλαδή, στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, να ληφθούν άλλα µέτρα για την κάλυψη ενδεχόµενων αστοχιών.
Θα περιµένω δε ως το τέλος της συζήτησης -και φαντάζοµαι
ότι ο Υπουργός Οικονοµικών θα το πράξει- απαντήσεις σε δύο
βασικά σηµεία. Tο ένα αφορά το ζήτηµα των πλειστηριασµών.
Είναι γνωστό ότι, ανεξάρτητα από την πρόταση που καθένας καταθέτει -όπως κι εγώ έχω καταθέσει πρόταση- ένα είναι βέβαιο:
Απελευθέρωση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας δεν
είναι νοητή. Το δεύτερο είναι ότι θα χρειασθούν ορισµένες εξηγήσεις σχετικά µε το ζήτηµα της φορολογίας, ιδίως της ακίνητης
περιουσίας.
Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι ακούσαµε από την πλευρά
του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών ότι υπάρχει περαιτέρω στάδιο φορολόγησης των Ελλήνων φορολογουµένων. Γνωρίζω πως
δεν είναι δική σας θέση ούτε, φυσικά, κανενός µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Θα ήθελα, λοιπόν, να διευκρινίσω ότι από τη δική µου
πλευρά ψηφίζω τον προϋπολογισµό, αλλά χωρίς καµµία προοπτική περαιτέρω φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών, διότι τα
οικονοµικά δεδοµένα, τα οποία αναµφισβήτητα προκύπτουν
µέσα από τον προϋπολογισµό, δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, ούτε
πολιτικώς, ούτε ηθικώς, ούτε νοµικώς, αφού η κατάσταση είναι
η ακόλουθη:
Όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Ελλάδα
µετά το 2010 µπήκε σ’ αυτήν την τροχιά και την καταστροφική
κοινωνική και οικονοµική πολιτική των µνηµονίων. Μπήκε δε
χωρίς την παραµικρή διαπραγµάτευση, σ’ ένα λάθος πρόγραµµα
επίτευξης στείρων δηµοσιονοµικών στόχων, που έχει οδηγήσει
στα αποτελέσµατα, τα οποία κληρονόµησε η Κυβέρνηση Σαµαρά. Το τονίζω αυτό. Τα κληρονόµησε η Κυβέρνηση Σαµαρά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η κατάσταση που επικράτησε µέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια
είναι γνωστή. Η κατάσταση των Ελλήνων και, γενικά, η ανατροπή
της ζωής των Ελλήνων πολιτών, που ουδέποτε έχει επέλθει σε
δηµοκρατική χώρα εν καιρώ ειρήνης µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, είχε ως αποτέλεσµα µεσοσταθµικά το εισόδηµα να µειωθεί
γύρω στο 40%, µε αρνητικούς πρωταγωνιστές τους µισθωτούς
και τους συνταξιούχους. Χωρίς, βεβαίως, να υπολείπεται ο ιδιωτικός τοµέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το έτερο δραµατικό
αποτέλεσµα ήταν η ανεργία, η οποία από το 10% και κάτι λιγότερο που ήταν το 2009, αγγίζει τα όρια του 30%, µε την ανεργία
των νέων να είναι πάνω από 60%.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, την οποία κληρονόµησε η Κυβέρνηση Σαµαρά και την οποία καλείται να αντιµετωπίσει. Σ’ αυτό συνέτειναν συγκεκριµένοι παράγοντες,
µεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις, γιατί αφορούν τις τρεις κυριότερες επενδύσεις του Έλληνα.
Συνέτεινε το γεγονός ότι η πρώτη και βασικότερη επένδυση
του Έλληνα –που δεν είναι µόνο επένδυση, χρησιµοποιώ τον όρο
υπό την ευρεία έννοια, αλλά είναι στην ουσία µια νοοτροπία συγκεκριµένη- είναι η επένδυση που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία.
Ε, λοιπόν, ξέρουµε πολύ καλά ότι η ακίνητη ιδιοκτησία έχει καταρρεύσει. Η αγορά των ακινήτων έχει καταρρεύσει. Το 55% της
αξίας της έχει εξανεµισθεί. Και αυτό έχει επιπτώσεις, όχι µόνο
αµέσως, αλλά και εµµέσως, δια του τραπεζικού συστήµατος.
Γιατί όταν οι εµπράγµατες ασφάλειες, οι οποίες ακολουθούν τα
ενυπόθηκα δάνεια, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις υφίσταται
και ο δανειολήπτης, τις υφίσταται όµως και ο φορολογούµενος,
δεδοµένου ότι ξέρουµε πως αυτή η κατάρρευση σηµαίνει άµεση
ή έµµεση πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την
οποία σε τελική ανάλυση την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος. Αυτά ήθελα, λοιπόν, να πω ως προς την πρώτη επένδυση.
Δεύτερη µεγάλη επένδυση των Ελλήνων πολιτών είναι τα οµόλογα. Μετά το PSI ξέρουµε ότι τα οµόλογα των Ελλήνων πολιτών
έχασαν πάνω από το 90% της αξίας τους.
Τρίτη επένδυση είναι οι µετοχές, ιδίως οι µετοχές των τραπεζών. Ξέρουµε καλά ότι και αυτή η προσφιλής επένδυση για τους
Έλληνες έχασε το 95% της αξίας της και ξέρουµε, επίσης, ότι οι
τράπεζες έχουν χάσει από πλευράς καταθέσεων κάτι λιγότερο
από το µισό. Οι καταθέσεις στις τράπεζες ήταν 250 δισεκατοµµύρια ευρώ, 150 δισεκατοµµύρια έχουν αποµείνει.
Αυτή είναι η οικονοµική κατάσταση, κύριε Υπουργέ, την οποία
παρέλαβε η Κυβέρνηση Σαµαρά και την οποία προσπαθείτε να
αντιµετωπίσετε.
Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα
έχουµε υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας µέσω του ΕΕΤΗΔΕ, το οποίο επεβλήθηκε υπό όρους που
είναι αντισυνταγµατικοί -και αυτό το πράγµα το έχει πει το Συµβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση υπ’ αριθµ. 1972/2012γιατί ο φόρος αυτός έγινε κατ’ ανάγκην ανεκτός µόνο µέχρι το
τέλος του 2012. Υπάρχει υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τοµέα,
των επιχειρήσεων, ανώνυµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. Υπάρχει τεράστιο κόστος δανεισµού των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι 11% µε µέσο όρο στην Ευρώπη 6%.
Στη Γερµανία που µας «δείχνει το δάχτυλο», το κόστος δανεισµού είναι κάτι λιγότερο από 2%.
Ρωτώ, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς έχετε αντίθετη άποψη:
Πού βλέπει κανείς δυνατότητα περαιτέρω φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών υπ’ αυτές τις συνθήκες; Να το ξεκαθαρίσουµε:
Τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει.
Ψηφίζω, λοιπόν, τον προϋπολογισµό και στηρίζω την εκτέλεσή
του, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση και την ψήφιση οποιωνδήποτε µέτρων από εδώ και πέρα, δεν είναι νοητό να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του Έλληνα.
Καθιστώ σαφές ότι αυτό δεν αποτελεί αρνητική κριτική προς
την Κυβέρνηση. Αγωνία εκφράζω προς την πλευρά της Κυβερνήσεως για το βάρος που έχει αναλάβει. Γιατί σας είπα ότι αυτή
η Κυβέρνηση πήρε το βάρος πάνω της από την πολιτική αφροσύνη των Κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήµου, οι οποίες
οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Και το λέω αυτό το
πράγµα, επειδή υπάρχει µια «προσπάθεια» να φανεί ότι τούτη η
Κυβέρνηση είναι, δήθεν, µία Κυβέρνηση η οποία συνεχίζει και δι-
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καιώνει την πολιτική των κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήµου!
Λέω, λοιπόν, προς τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ ότι συγκυβερνάµε για να φύγουµε από τον εφιάλτη στον οποίο µας οδήγησαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων αυτών και όχι γιατί τις
επικροτούµε. Και δεν αποτελεί η Κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαµαρά, σε καµµία περίπτωση, κολυµβήθρα του Σιλωάµ για όσα
έγιναν την εποχή εκείνη. Η επιχείρηση αποπροσανατολισµού ως
προς τα πεπραγµένα των κυβερνήσεων Γεωργίου Παπανδρέου
– Λουκά Παπαδήµου δεν πρόκειται να περάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό, ακριβώς γιατί είναι ο πρώτος
προϋπολογισµός, µετά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, που δίνει
προοπτική ελπίδας ότι θα φύγουµε από τον εφιάλτη. Τον µνηµονιακό εφιάλτη, στον οποίο µας οδήγησαν οι κυβερνήσεις Γιώργου Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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,
πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο Νέας Πεντέλης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα, Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για έξι λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
καλούµαστε να αποφασίσουµε αν θα ψηφίσουµε ή όχι τον υπό
κρίση προϋπολογισµό του 2014, ο οποίος βρίσκει τη χώρα µας,
σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη χειρότερη θέση από τις
είκοσι οχτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους κινδύνου
φτώχειας και στην τέταρτη χειρότερη θέση σε όρους φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισµού.
Δυόµισι εκατοµµύρια συνάνθρωποί µας διαβιούν κάτω από το
όριο της φτώχειας, τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες συνάνθρωποί µας βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή στερούνται βασικών αγαθών και έχουν παροδική εργασία.
To 66,2% των ανέργων αναζητούν εργασία πάνω από έναν
χρόνο. Βρισκόµαστε δηλαδή σε ένα στάδιο µόνιµης ανεργίας.
Τα κρούσµατα των θανάτων και του κινδύνου ζωής από έλλειψη
τροφής και φαρµάκων και τώρα το χειµώνα από έλλειψη θέρµανσης αυξάνονται καθηµερινά.
Πριν από λίγες ηµέρες, κύριοι συνάδελφοι, στην Ξηροκρήνη
της Θεσσαλονίκης, µία από τις φτωχότερες και πιο υποβαθµισµένες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, πέθανε ένα δεκατριάχρονο
κοριτσάκι από αναθυµιάσεις από µαγκάλι, γιατί ζούσε σε ένα
σπίτι χωρίς τα στοιχειώδη, που όλοι δικαιούνται να έχουν.
Χθες το βράδυ, στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, µία περιοχή
στην οποία ζει µεγάλος αριθµός πάµφτωχων Ελλήνων, κινδύνευσε να καεί ολόκληρη οικογένεια, γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό
ρεύµα και χρησιµοποιούσαν κεριά. Το πεντάχρονο παιδί της οικογένειας και η γιαγιά του νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο µε αναπνευστικά προβλήµατα, τώρα που εµείς συζητάµε εδώ ήσυχα.
Σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο είναι δριµύ, ηλικιωµένα άτοµα και µικρά παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από
το κρύο εξαιτίας της ανάλγητης και αντικοινωνικής πολιτικής που
εφαρµόζετε, που στερεί τους συνανθρώπους µας από τη θέρµανση.
Και αυτό γίνεται στο όνοµα της πάταξης της λαθρεµπορίας
του πετρελαίου, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι κάνουν τη µεγάλη λαθρεµπορία και φοροδιαφυγή και ωφελούνται δεκάδες
εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι οι φίλοι σας στους οποίους ξεπουλάτε, έναντι πινακίου φακής, κερδοφόρες επιχειρήσεις του δηµοσίου. Πρώτος και καλύτερος ο κ. Μελισσανίδης, στον οποίο
σχεδόν χαρίσατε τον ΟΠΑΠ και µάλιστα χωρίς καν να καταβάλει
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ολοσχερώς το ασήµαντο τίµηµα. Είναι αυτός που, όπως είναι
γνωστό σε όλους από δηµοσιεύµατα του Τύπου, µετά από
έλεγχο του ΣΔΟΕ εδιώκετο σε βαθµό κακουργήµατος για φοροδιαφυγή, µε συνήγορο το φίλο του κυρίου Πρωθυπουργού, τον
κ. Φαήλο Κρανιδιώτη. Η υπόθεση ανεβλήθη εννέα φορές, µε αποτέλεσµα η πράξη της λαθρεµπορίας να παραγραφεί.
Καταθέτω σχετικά δηµοσιεύµατα του Τύπου για να καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Αυτά συµβαίνουν, όταν καθηµερινά οδηγούνται στα δικαστήρια και µάλιστα µε τη διαδικασία του αυτοφώρου για χρέη προς
το δηµόσιο, πληθώρα βιοπαλαιστών, που δεν µπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν έχουν, γιατί τους τα πήρατε όλα τα τρία τελευταία χρόνια.
Τώρα, µε αυτόν τον κατάπτυστο προϋπολογισµό έρχεστε να
ισοπεδώσετε τη µεσαία τάξη και τους αγρότες και να ρίξετε
στους νέους «φούρνους» της Μέρκελ και του Δ’ Ράιχ τους άνεργους, τους ανάπηρους και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Περικόπτετε σε τέτοιο βαθµό τις δαπάνες για την υγεία, ώστε η
νοσοκοµειακή περίθαλψη και η αγορά φαρµάκων να είναι προσιτή µόνο στους έχοντες πλέον. Οι υπόλοιποι πρέπει να πεθάνουν µε τις οδηγίες και τις ευλογίες του κ. Άδωνι Γεωργιάδη!
Αυτό είναι το success story για το οποίο επαίρεστε, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
Και ενώ επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης των Ελλήνων, προβαίνετε σε µια καθαρά φοροληστρική επιδροµή, βάσει της
οποίας, ενώ το ονοµαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί µόλις κατά 0,1%, τα
φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8%. Αυτό
σηµαίνει πως, για κάθε ένα ευρώ που αυξάνεται το ΑΕΠ, τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να αυξάνονται κατά 30 ευρώ. Οι
φόροι στην ακίνητη περιουσία αναµένεται να αυξηθούν κατά
1,153 δισεκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
προϋπολογισµού και να φτάσουν τα 3,9 δισεκατοµµύρια, χωρίς
να υπάρχουν προοδευτικοί συντελεστές και χωρίς να προβλέπονται αφορολόγητα όρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή που επιδείξατε στους δύο
προηγούµενους οµιλητές που µίλησαν οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχει λήξει ακόµα
ο χρόνος σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Το λέω επειδή µου κτυπήσατε το κουδούνι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ήταν προειδοποιητικό, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Χωρίς να υπάρχουν, λοιπόν,
προοδευτικοί συντελεστές και χωρίς να προβλέπονται αφορολόγητα όρια, κατ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζετε µία αύξηση της
τάξεως του 41,4%.
Προκειµένου η Κυβέρνησή σας να αγγίξει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα επιβάλει τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα, από τον οποίο υπολογίζει να εισπράξει το δηµόσιο ταµείο
2,5 µε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό που θα επιτύχει, όµως, είναι
να επιβληθούν από το δηµόσιο κατασχέσεις στην ακίνητη περιουσία τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων φορολογουµένων,
που έχουν µεν ακίνητα, τα περισσότερα όµως είναι υποθηκευµένα στις τράπεζες µε δάνεια, τα οποία δεν µπορούν πλέον να
εξυπηρετήσουν και θα δηµευθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επικαλούµαι την ανοχή των τριών λεπτών που δείξατε στους
δυο προηγούµενους οµιλητές.
Το τελευταίο το είπα προς απάντηση στον κατά τα άλλα αγαπητό συνάδελφο κ. Νεράντζη, που έφυγε, ο οποίος επικαλέσθηκε τη γνωστή ρήση του Αριστοτέλη. Εγώ θα έλεγα, κύριε
συνάδελφε, ότι «στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάµε για
σχοινί».
Προβλέπεται ότι το 2014 θα πληρώσουµε για εξυπηρέτηση
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του χρέους και των τόκων περίπου 65 δισεκατοµµύρια επί συνόλου δαπανών τακτικού προϋπολογισµού 116.524.000.000. Αυτά
τα δισεκατοµµύρια θα προέλθουν από αποκρατικοποιήσεις
έναντι πινακίου φακής, από το πρωτογενές πλεόνασµα και από
την εξουθενωτική φορολόγηση. Στην ουσία θα προέλθουν από
την πλήρη φτωχοποίηση του 80% των πολιτών και την ολοσχερή
ισοπέδωση της µεσαίας τάξης.
Μας λέτε ότι το µνηµόνιο τελειώνει το 2014. Αυτό δεν είναι
αληθές. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα δανειοδοτεί την Ελλάδα µέχρι το 2016, άρα µέχρι το 2016 δεν γλιτώνουµε από αυτούς!
Δεύτερον, αποκρύπτετε ότι υπάρχει ρήτρα σύµφωνα µε την
οποία θα συνεχιστεί η εποπτεία µέχρι να εξοφληθεί τουλάχιστον
το 75% του χρέους. Μέχρι τότε η Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω υπό
ενισχυµένη συνεχή επιτήρηση, δηλαδή, µε τα σηµερινά δεδοµένα µέχρι το 2047. Και ενώ από αυτά τα στοιχεία προκύπτει εξυπηρέτηση ενός αέναου χρέους, για µια ακόµη φορά δεν έχετε
εγγράψει στον προϋπολογισµό τις γερµανικές επανορθώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Επικαλούµαι να µου δώσετε
τον ίδιο χρόνο που δώσατε στους προλαλήσαντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σαν πρώην λειτουργός δικαιοσύνης οφείλετε να σέβεστε τον Κανονισµό.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Οκτώ λεπτά µίλησε ο ένας,
εννέα ο άλλος. Μην κάνετε φυλετικές ή µάλλον κοµµατικές διακρίσεις. Σας παρακαλώ, τελειώνω.
Οι απαιτήσεις της Ελλάδας από την Γερµανία από το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και από τις γερµανικές επανορθώσεις σε
κεφάλαιο ανέρχονται σε 162 δισεκατοµµύρια, πλέον τόκων, από
το 1941. Αυτά τα ποσά η Κυβέρνηση όφειλε να τα είχε εγγράψει
στον προϋπολογισµό για το 2014, γιατί µε την εγγραφή τους και
την κοινοποίησή τους στη Γερµανία θα δροµολογούνταν εξελίξεις, δηλαδή θα άνοιγε ένας θεσµικός πλέον διάλογος εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα αναγκαζόταν η Γερµανία να προσέλθει και να αποδείξει ότι δεν οφείλει αυτά τα χρήµατα.
Με αυτά τα 162 δισεκατοµµύρια, πλέον των τόκων, θα µπορούσαµε να εξοφλήσουµε ολόκληρο το χρέος µας και να ανασυγκροτήσουµε τον παραγωγικό ιστό της χώρας µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ τελειώνω.
Εποµένως, τον προϋπολογισµό που φέρνετε τον καταψηφίζω,
γιατί είναι ένας προϋπολογισµός ανέφικτος, αντικοινωνικός, αναποτελεσµατικός και προφανώς άδικος. Τον καταψηφίζω, γιατί µε
τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών που περιέχει, ευτελίζει
σε τέτοιο βαθµό την ποιότητα των κοινωνικών παροχών, ώστε
αποδοµεί εντελώς το κοινωνικό κράτος. Τον καταψηφίζω τέλος,
γιατί αυτός ο προϋπολογισµός δεν οδηγεί στην ανάπτυξη των
Ελλήνων, αλλά στην αρπαγή των κόπων τους και κηρύσσει επίσηµα τη φτωχοποίησή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε. Έχετε µιλήσει περισσότερο από όλους τους συναδέλφους.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Και εγώ σας ευχαριστώ που
δεν δείξατε καµµία ανοχή σε εµένα και µε διακόπτατε συνεχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αρβανίτης- Αβράµης για έξι λεπτά.
Κυρία συνάδελφε, δέκα λεπτά δεν έχει µιλήσει κανένας άλλος.
Λυπάµαι!
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Οκτώ, εννέα και δέκα λεπτά
µίλησαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε οµιλία δέκα
λεπτών. Κοιτάξτε το χρόνο σας.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνετε κοµµατικές διακρίσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Χειροκροτείτε την
παραβίαση του Κανονισµού; Μπράβο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν χειροκροτώ εσάς,
τη στάση της Βουλευτού χειροκροτώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν άκουσα τι είπατε. Το χαρακτηρισµό σάς τον επιστρέφω.
Ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης - Αβράµης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, σήµερα το πρωί, κατόπιν διαταγής του Δένδια,
εισέβαλαν οι δυνάµεις της αντιτροµοκρατικής στα σπίτια τριών
κατηγορουµένων, οι οποίοι απολογούνται το Σάββατο, τριών κατηγορουµένων νοµίµων Βουλευτών.
Στο σπίτι του ενός υπάρχει µία ετοιµόγεννη γυναίκα, στο σπίτι
του ετέρου υπάρχει ένα κοριτσάκι ενός έτους και στο σπίτι του
τρίτου υπάρχει ένα κοριτσάκι τριών ετών.
Φαντάζεστε την κατατροµοκράτηση την οποία υπέστησαν οι
συγγενείς αυτών των τριών κατηγορουµένων. Αυτό είναι ένα αίσχος! Είναι απαράδεκτο! Είναι αγριότης που δεν µπορεί να συµβαίνει ούτε στο χειρότερο αφρικανικό κράτος! Αυτό το µίσος
πώς αλλιώς θα το δείξει η Κυβέρνηση κατά ενός νοµίµου κόµµατος; Επιτέλους!
Έρχεται προς ψήφιση από το 1910 ο πέµπτος προϋπολογισµός εξαθλιώσεως! Από το κακό στο χειρότερο!
Ο προλαλήσας πρώην Υπουργός, κ. Παυλόπουλος, περιέγραψε την κατάσταση αθλιότητος στην οποία έχει περιέλθει ο
λαός και το έθνος, παρά ταύτα όµως είπε ότι θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό! Συγχαρητήρια! Τι παίζουµε εδώ; Κωµωδία; Τραγωδία; Τι ακριβώς συµβαίνει; Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακόµη
συνειδητοποιήσει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Έρχεται λοιπόν προς ψήφιση ένας προϋπολογισµός σε µία
Βουλή η οποία είναι κατακερµατισµένη και πέραν αυτού, σε µία
Βουλή η οποία δεν διαµαρτύρεται, παρά το γεγονός ότι λέγει και
ισχυρίζεται ότι έχει δηµοκρατικές ευαισθησίες.
Δεν διαµαρτύρεται για τον κατακερµατισµό της. Δεν διαµαρτύρεται για το γεγονός ότι στρατευµένοι Υπουργοί της Κυβέρνησης αρνούνται τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο από Βουλευτάς
ενός νοµίµου κόµµατος, µε το πρόσχηµα ότι αυτό αντίκειται, λέει
ο Δένδιας, στα συνταγµατικά θέσµια; Ποια είναι τα συνταγµατικά
θέσµια και δεν τα γνωρίζουµε εµείς; Μήπως ο κ. Δένδιας έχει
κάνει κρυφή αναθεώρηση του Συντάγµατος και δεν το γνωρίζουµε;
Έτερος Υπουργός λέει «δεν δέχοµαι ερώτηση διότι είµαι αναρµόδιος». Ποιος; Ο Υπουργός Δικαιοσύνης! Το παρακολούθηµα
του Δένδια! Είναι αναρµόδιος για ερωτήσεις καθαρά νοµικού περιεχοµένου, για παραβάσεις του Δένδια, όχι µόνο συνταγµατικών
διατάξεων, όχι µόνο διατάξεων της Βουλής, αλλά και διατάξεων
του Ποινικού Κώδικος!
Κι αναφέροµαι –οι επαΐοντες γνωρίζουν- στο 306 για την έκθεση σε κίνδυνο ζωής που µας έχει περιάγει ο Δένδιας και σε κίνδυνο της σωµατικής µας επίσης ακεραιότητος!
Κι όταν ζητάω να µου πουν αν είναι νόµιµες οι ενέργειες, µου
λένε από το γραφείο στη Βουλής ότι ο κ. Αθανασίου έχει παραγγείλει ότι είναι αναρµόδιος! Αναφέροµαι στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο: Αναρµόδιος! Πού να πάω να αναφερθώ; Στον
πρόεδρο της λαχαναγοράς του Ρέντη; Σας ρωτώ!
Επαναλαµβάνω ότι κανείς εξ υµών δεν έδειξε την παραµικράν
ευαισθησίαν για ένα κόµµα το οποίο έχει κατηγορηθεί αδίκως και
παρανόµως για εγκληµατική οργάνωση, όµως δεν υπάρχει γι’
αυτό ούτε βούλευµα ούτε καν οριστική ή τελεσίδική ή αµετάκλητος απόφαση.
Έχουµε µία πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παρόµοια περίπτωση στη Βουλγαρία και καταδικάστηκε η Βουλγαρική Δηµοκρατία γιατί ετόλµησε να χαρακτηρίσει, παραβλέποντας το
τεκµήριο της αθωότητος, εγκληµατική οργάνωση ένα εθνικιστικό
κόµµα.
Και περαιτέρω κατεδικάσθη διότι επέτρεψε στα µέσα ενηµερώσεως –δεν ξέρω πόσο φρικτά είναι τα βουλγαρικά, όσο είναι
τα δικά µας, παράδειγµα προς αποφυγήν είναι αυτά τα φρικαλέα
µέσα ενηµερώσεως- να επαναλαµβάνουν αυτές τις κατηγορίες
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εναντίον µας για εγκληµατική οργάνωση. Και κατεδικάσθη η
βουλγαρική Κυβέρνηση! Ορθή απόφαση είναι αυτή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Και σήµερα το πρωί, επαναλαµβάνω, εισέβαλαν αυτοί οι άνθρωποι, µε τι ψυχή; Ερωτώ. Ποιο ηθικό συνειδός δεν τους εµπόδισε να µπουν και να κατατροµοκρατήσουν µωρά, µητέρες,
πατέρες, παππούδες;
Οι άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί και θα πάνε να καταθέσουν.
Τόσο καιρό δεν µπορούσαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι των Βουλευτών; Και αν είχαµε κάποιο παράνοµο όπλο, ηλίθιοι είµαστε να
το αφήσουµε στο σπίτι µας; Όχι, το έκαναν για να επηρεάσουν
τη δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, είναι µείζον το θέµα και παρακαλώ πολύ οι
άλλοι αγορηταί, οι προλαλήσαντες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επειδή δεν αναφέρεστε στον προϋπολογισµό, θα περιοριστείτε στον χρόνο. Αν
αναφερόσασταν στον προϋπολογισµό…
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ: Δεν θα συνεχίσω. Ένα
λεπτό το δικαιούµαι.
Συγχωρήσατέ µου την εύλογον ταραχήν. Όµως, δεν απευθύνοµαι µόνο σε εσάς, αλλά απευθύνοµαι και στον ελληνικό λαό.
Να βλέπει τι συντελείται σε αυτό το «επαρχείο» το οποίο λέγεται
Ελλάς, µε έπαρχο τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως.
Θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Θα τον καταψηφίσουµε, όχι µόνο για ουσιαστικούς λόγους. Κατ’ αρχήν, είπα ότι
συνεχίζεται αυτή η αθλιότης από το κακό στο χειρότερο. Δεν µιλάµε τώρα για τα Εθνικά Αµυντικά Συστήµατα, για το εργοστάσιο
παραγωγής πολεµικού υλικού, δεν µιλώ για την παιδεία. Τι έχει
κάνει για την παιδεία; Βελτιώνει την παιδεία; Δεν µιλώ για την
πρωτογενή παραγωγή της χώρας, που την έχουµε απόλυτα
ανάγκη. Τίποτε απολύτως.
Όµως, πέραν όλων αυτών, πάσχει ακυρότητας αυτός ο προϋπολογισµός, γιατί δεν φέρει τας υπογραφάς εκείνων οι οποίοι
δίνουν τας εντολάς εις τους επάρχους εδώ, του κ. Σόιµπλε και
του κ. Ράιχενµπαχ.
Συνεπώς και για λόγους τυπικής ακυρότητος, θα έπρεπε και
θα πρέπει να καταψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισµός του αίσχους. Και πάλι εκφράζω τη λύπη µου γι’ αυτήν την ανηθικότητα,
γι’ αυτήν την αναλγησία η οποία επιδεικνύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, ήρεµα! Και αν αναφερθείτε σε κάποιον συνάδελφο, κύριος είναι, δεν είναι το όνοµα το απλό. Το λέω, γιατί άκουγα «ο
Δένδιας» κ.λπ.. Κύριος είναι και ο καθένας από εµάς εδώ µέσα.
Προφανώς, αντιλαµβάνεστε ότι δεν αναφέροµαι σε εσάς,
κύριε Πανούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι πώς αυτός ο προϋπολογισµός εκτιµά ότι θα λειτουργήσει το κράτος και κατ’ επέκταση και η δηµοκρατία, όταν τρεις από τους βασικούς πυλώνες
της -δηµόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, δηµόσια τάξη- υποχρηµατοδοτούνται. Η λογιστική, άλλοτε δηµιουργική και άλλοτε παραπλανητική, έχει ένα όριο. Αυτό το όριο είναι η λειτουργικότητα
των θεσµών, η αποδοτικότητα των δοµών.
Σε ό,τι αφορά τους επιµέρους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Προστασίας
του Πολίτη, εάν διαβάσει κανείς την αιτιολογική έκθεση, θα καταλήξει στο ασφαλές συµπέρασµα ότι µε βάση το συγκεκριµένο
προϋπολογισµό θα λυθούν όλα τα προβλήµατα και θα κλείσουν
όλες οι εκκρεµότητες που αφορούν σε αυτά τα τρία Υπουργεία.
Διερωτάται, λοιπόν, κανείς: Εάν ο προϋπολογισµός αυτός, αν
και µειωµένος, είναι αρκετός για να διεκπεραιώσει όλες αυτές
τις προτεραιότητες, γιατί αυτό δεν συνέβη τα προηγούµενα χρόνια, όταν τα κονδύλια που αντιστοιχούσαν στα συγκεκριµένα
Υπουργεία ήταν περισσότερο αυξηµένα;
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Μερικοί εισπράττουν αναδροµικές
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παροχές και ο ελληνικός λαός πληρώνει αναδροµικές περικοπές.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων δικαστικών υπαλλήλων στον ειδικό
διαγωνισµό του 2009 στον αέρα, η κτηριακή υποδοµή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης στον αέρα και η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στον αέρα.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Τα µισθολόγια των ενστόλων στον αέρα, η διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων στον αέρα.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης: Εδώ µιλάµε για αναβάθµιση. Τι αναβάθµιση; Στο πανεπιστήµιο, όπου ζούµε τις χειρότερες στιγµές της Μεταπολίτευσης σε φαυλοκρατική διαχείριση
από το Υπουργείο Παιδείας της διαθεσιµότητας, όπου εξαιρούνται
πάντα οι «ηµέτεροι» από όλο αυτό το σύστηµα -υπάρχει ένας τρόπος, βέβαια, να εξαιρείς τους «ηµέτερους»- ή µε τον παροπλισµό
των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης;
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µοιάζει να έχει ένα
στόχο, τη µείωση του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα. Ωραία!
Λέει µέσα στην εισηγητική έκθεση ότι µέσα στο 2013 θα τα έχει
ολοκληρώσει όλα. Σε τριάντα µέρες, δηλαδή, θα υπάρχει όλη η
αξιολόγηση όλων των φορέων, όλων των δοµών, όλων των ανθρώπων. Γίνονται και θαύµατα! Χριστούγεννα έχουµε!
Άρα, έχουµε να κάνουµε µε έναν διαχειριστικό και καθόλου
αναπτυξιακό προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό που µε κάθε
κόστος θέλει να εφαρµόσει τα συµφωνηθέντα µε τους δανειστές
και τίποτε άλλο.
Άρα, λοιπόν, ένα άγχος που δεν βλέπει την ουσία, αλλά βλέπει
τους αριθµούς, που δεν βλέπει την κοινωνική πολιτική, αλλά βλέπει την εντός εισαγωγικών -πραγµατικά εντός εισαγωγικών- «διευκόλυνση των επενδύσεων».
Οι κοινωνίες δεν προχωρούν µε επενδύσεις. Προχωρούν µε
άλλες διαδικασίες. Και εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες δεν µπορούν πλέον να πειστούν µε τις επί χάρτου υποσχέσεις και µε τις
προσθαφαιρέσεις ποσοστών, οι οποίες στην πράξη δεν λένε τίποτα και για κανέναν.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να συζητηθεί -και πρέπει να
δούµε πώς θα διαχειριστούµε στο µέλλον σε αυτή την περίπτωση- είναι η ατέλειωτη, συνεχής και διαρκώς εντεινόµενη φορολόγηση των πολιτών. Εδώ έχουµε φτάσει στα όρια. Το όριο
δεν είναι «δεν πληρώνω-δεν πληρώνω». Το όριο, όπως έχουµε
ξαναπεί, είναι η αδυναµία. Δεν είναι η άρνηση, δεν είναι η απόκρυψη.
Αν µιλάµε για απόκρυψη, πρέπει να µας πει κάποιος πώς τρία
χρόνια τουλάχιστον –ή, αν θέλετε, ενάµισι- για αδιευκρίνιστους
λόγους δεν µπορούµε να εντοπίσουµε αυτούς που κάνουν απόκρυψη, φοροδιαφυγή, κ.λπ..
Ένα ακόµα στοιχείο που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Έχει
χάσει και λίγο το ουσιαστικό νόηµα αυτή η συζήτηση του προϋπολογισµού, από τη στιγµή που αµφισβητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διεµήνυσε µία αίρεση. Άρα, έχω την αίσθηση
ότι συζητάµε για κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που
θα ψηφιστεί, γιατί θα έχει αλλαγές σε βασικά του χαρακτηριστικά
και σηµεία.
Φυσικά, εύκολα κατανοεί κάποιος ότι οι αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα αφορούν σε θέµατα ελάσσονος σηµασίας, αλλά σε απολύτως βασικά ζητήµατα. Θα ήταν, λοιπόν,
περισσότερο παραγωγικό και αποτελεσµατικό, αν όλη αυτή η συζήτηση διεξαγόταν µε τις αλλαγές που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για να έχουµε µία ακριβή και πλήρη ιδέα τι καλούµαστε ακριβώς να εγκρίνουµε. Μάλιστα, αν διαφωνεί κανείς µε το
τωρινό κείµενο, ας φανταστούµε πώς θα διαφωνήσουµε µε το
κείµενο των αλλαγών, οι οποίες σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να είναι ευεργετικές για τη χώρα µας.
Μ’ αυτά και µ’ αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνουµε µία χρονιά
µε περισσότερους πληττόµενους από το 2012 και προγραµµατίζουµε µία χρονιά µε πληττόµενο πλέον το σύνολο του λαού, πλην
βέβαια των εχόντων και κατεχόντων. Μέσα στην κρίση, όµως, γίνονται και διακρίσεις από την Κυβέρνηση που τριχοτοµούν την ελληνική κοινωνία σε βολεµένους, ανασφαλείς και οριστικά
χαµένους. Πρόκειται για διακρίσεις που πονάνε περισσότερο και
από την ίδια τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Μ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, όχι µόνο δεν αισθάνεται κανείς
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αισιόδοξος, αλλά το χειρότερο είναι πως νιώθει ότι ορθώνονται
νέα τείχη ανάµεσα σ’ αυτούς που διαχειρίζονται την κρίση και σ’
αυτούς που υφίστανται την κρίση. Όµως, αυτό το συναίσθηµα
του κόσµου βλάπτει σοβαρά την υγεία της δηµοκρατίας. Αυτό
και µόνο δικαιώνει τη θέση µας να µην ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ζητήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Μακρή.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε τα µεσάνυχτα του Σαββάτου τον προϋπολογισµό του 2014 και ειδικά
αυτή τη φορά δεν πρόκειται για µία κοινοβουλευτική διαδικασία
ρουτίνας. Συµµετέχουµε σε ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός, γιατί
συντελείται µία µετάβαση. Το κυβερνητικό σχέδιο για τη χρονιά
που έρχεται δεν προβλέπει νέα µέτρα λιτότητας και οριζόντιες περικοπές ούτε έχει εγκριθεί από την τρόικα κάτι µέχρι πρόσφατα
αδιανόητο λόγω της οικονοµικής εξάρτησης της χώρας από τα
δάνεια του µηχανισµού στήριξης.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι για πρώτη φορά µετά από
έξι χρόνια ύφεσης προβλέπεται βάσιµα το σπάσιµο του αρνητικού κύκλου και τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος, µία από τις ελάχιστες φορές στα
µεταπολεµικά χρονικά και έπειτα από τέσσερα σκληρά χρόνια
για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι µία κατάκτηση που σηµαίνει
πολλά, γιατί από τη µία πλευρά σηµατοδοτεί το τέλος µίας εποχής διαρκούς πτώσης του βιοτικού επιπέδου των πολλών και από
την άλλη πλευρά µας επιτρέπει να ανακτήσουµε την οικονοµική
µας αυτοδυναµία και, άρα, το αυτεξούσιο στις µεγάλες αποφάσεις. Σε πείσµα των επαγγελµατιών του λαϊκισµού, το ένα φέρνει
το άλλο και δεν γίνεται αλλιώς.
Μία συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2014 µπορεί να γίνει
µε έµφαση στους αριθµούς και να εξαντληθεί σε µία αντιδικία
που θα κινείται µεταξύ εµπειρικής λογιστικής και πολιτικής επικοινωνίας. Δεν θα ακολουθήσω αυτήν την τάση, γιατί πιστεύω
ότι δεν έχει νόηµα µία συζήτηση στη βάση της στατιστικής, πολύ
περισσότερο της «µετρολογίας», αλλά αντίθετα είναι επιτακτική
ανάγκη να σκεφτούµε πολλά από την αρχή και να βρούµε ένα
νέο τρόπο για να δούµε µπροστά.
Οι εταίροι µας έχουν δεσµευτεί ότι σε περίπτωση επίτευξης
πρωτογενούς πλεονάσµατος θα προχωρήσουν σε ένα γενναίο
πρόγραµµα για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ελληνικού
χρέους. Αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και δεν θα
αργήσει να τελειώσει. Κάναµε το καθήκον µας και µε το παραπάνω. Τώρα είναι η ώρα της άλλης πλευράς, των πιστωτών, να
τηρήσουν κι αυτοί τις δεσµεύσεις τους.
Από τη στιγµή που θα γίνει πραγµατικότητα η µείωση του ελληνικού χρέους, αίρεται κάθε αβεβαιότητα σε σχέση µε το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και εµπεδώνεται απόλυτα η
οικονοµική σταθερότητα. Αυτό σηµαίνει ότι απελευθερώνονται
επενδυτές για να δεσµεύσουν εδώ τα κεφάλαιά τους και ενθαρρύνονται οι επιχειρηµατίες να αναπτύξουν τα σχέδιά τους. Δηλαδή, αυτό σηµαίνει αυτοµάτως ενίσχυση της απασχόλησης και
της ρευστότητας σε µία αγορά που σήµερα ασφυκτιά.
Η διακύβευση για το 2014 είναι το ασφαλές και οριστικό πέρασµα σε τροχιά ανάπτυξης µε ισχυροποίηση της θέσης µας στο
ευρωπαϊκό σύστηµα και µε µία γενναία στροφή σε πολιτικές που
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Θα έλεγα ακόµα πως η Κυβέρνηση θα κριθεί σε δύο επίπεδα, στην ικανότητά της να επιβάλει
κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης και στην πρόοδο διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που θα αλλάξουν την εικόνα
σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας,
τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Δεν έχει νόηµα ούτε να κάνουµε υπερεπικοινωνία πάνω στις
δυσκολίες της συνεννόησης µε την τρόικα και να διαφηµίζουµε
τα «όχι» µας ούτε να θριαµβολογούµε για το πρωτογενές πλεό-
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νασµα που θα µας επιτρέψει να αποκαταστήσουµε κοινωνικές
αδικίες.
Αντίθετα, έχει νόηµα να µην κατέβουµε στο επίπεδο αντιπαράθεσης που προτείνουν στελέχη και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να υπερασπιστούµε τον πολιτικό ορθολογισµό και να επιµείνουµε στη
µάχη εναντίον του λαϊκισµού, γιατί η πατρίδα µας έχει πληρώσει
πολύ ακριβά τη δηµαγωγία και τη λογική του «δώστα όλα» που
εξακολουθεί να εµπνέει ένα τµήµα του πολιτικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο καµπής και για να µπορούµε να µιλάµε για υπέρβαση του
µνηµονίου έγινε µια επίπονη προσπάθεια µε συνέπεια, µε αποφασιστικότητα και βέβαια, µε λάθη και παραλείψεις.
Στο Υπουργείο Υγείας διαπιστώνω µε ένταση πόσο σκληρά
είναι τα διλήµµατα και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί η ισορροπία ανάµεσα στην αναγκαιότητα µιας µεταρρύθµισης και στις
ανατροπές που φέρνει η εφαρµογή της στις ζωές των εργαζοµένων.
Θα σας αναφέρω παρενθετικά δύο µόνο χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Τον Οκτώβριο του 2012 στη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ
στην Αθήνα ζητήθηκε το σταδιακό κλείσιµο όλων των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Σήµερα, σε κάθε εισβολή-επίσκεψη των
εργαζοµένων σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία στο Υπουργείο, τους συνοδεύει εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που αντιδρά σθεναρά και µε επιχειρήµατα στο σταδιακό κλείσιµο όλων των
ειδικών ψυχιατρικών νοσοκοµείων.
Στο χώρο των εξαρτήσεων είναι ασύλληπτες οι δυσκολίες που
συναντώ στον οικονοµικό έλεγχο που επιχειρώ για κονδύλια που
έπρεπε να διατεθούν στην πρόληψη.
Εύχοµαι και ελπίζω το αποτέλεσµα αυτής της εξαιρετικά δύσκολης έρευνας να µη δικαιώσει τις ανησυχίες µου. Εύχοµαι και
ελπίζω να µην αποδειχθεί ότι η φιλοσοφία των εµπλεκοµένων στο
χώρο περιορίζεται στην ασφαλή χρήση και δεν επιθυµεί τη µη
χρήση.
Ίσως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα, πέρα από αυτά
που δηµιουργούν οµάδες συµφερόντων, είναι µια γενικευµένη
καχυποψία. Κανείς δεν ακούει κανέναν και κανείς δεν πιστεύει
κανέναν. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί η σκοπιµότητα
των αλλαγών, ώστε να γίνουν οµαλά αποδεκτές.
Πιστεύω ότι στην επόµενη φάση, όπου η έµφαση θα δοθεί στις
διαρθρωτικές αλλαγές, είναι κρίσιµο να διαµορφωθεί µια µεταρρυθµιστική κουλτούρα σε κοινωνικό επίπεδο, να διατυπώνεται
δηλαδή από κάτω και όχι από πάνω το αίτηµα για αποτίναξη στερεοτύπων και δογµάτων, δογµάτων που κυριάρχησαν στη Μεταπολίτευση και έφεραν αποτελέσµατα, τα οποία βιώνουµε τα
τελευταία χρόνια µε δραµατικό τρόπο.
Μπορούµε να συζητήσουµε πάρα πολλά, αλλά όχι για το αν
έχει λογική να κλείνουν σχολεία, πανεπιστήµια και νοσοκοµεία.
Μπορούµε να ανταλλάξουµε επιχειρήµατα και να συναντηθούµε
ή να µην συναντηθούµε κάπου στη µέση. Όµως, δεν µπαίνει σε
διάλογο το δικαίωµα των πολιτών στην υγεία και στην παιδεία.
Κανένας συνδικαλιστής, καµµιά συντεχνία, καµµιά επαγγελµατική οµάδα δεν έχουν δικαίωµα να θέτουν σε κίνδυνο βεβαιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική οµαλότητα
και σταθερότητα.
Έχουµε µία πολύ κακή παράδοση στην ιδιοκτησιακή αντίληψη
δηµόσιων αγαθών κι αυτό δεν αφορά µόνο σε πολιτικούς και κόµµατα. Αφορά επίσης στους επαγγελµατίες φίλους του λαού που
θεωρούν ότι έχουν την εξουσία να ανεβοκατεβάζουν τους διακόπτες και να ανοιγοκλείνουν το κράτος, ακόµη και το κράτος
πρόνοιας. Αυτή η παράδοση δεν θα συνεχιστεί.
Η Κυβέρνηση έχει την καθαρή βούληση να βάλει τέλος σε φαινόµενα διάλυσης και στις αυταρχικές επιλογές µειοψηφιών που
επιβάλλονται σε πλειοψηφίες. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει πρώτα
να δουν ειδήσεις για να µάθουν αν µπορούν να αναζητήσουν
βοήθεια. Οι φοιτητές δεν θα αγχώνονται αν και πότε θα δώσουν
εξετάσεις, πότε θα πάρουν πτυχίο, πότε θα κάνουν µαθήµατα.
Πολιτικοί και κόµµατα που ψάχνουν δηµοσκοπικά κέρδη, κατασκευάζοντας το χάος, προσβάλλουν την ελληνική κοινωνία
ακόµη και όταν καταφέρουν να την εξαπατήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
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Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην επικαιρότητα κυριαρχούν
οι συζητήσεις για τις κρίσιµες ψηφοφορίες και τις πιθανές διαφοροποιήσεις Βουλευτών για ανταρσίες, µεταγραφές και αποστασίες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ανάλογα πώς το βλέπει
κανείς.
Όλα αυτά µεγαλώνουν την ψυχική απόσταση των πολιτών από
τα κόµµατα και τους εκπροσώπους τους και ενθαρρύνουν τις
ακραίες µορφές του κοινοβουλευτισµού, αυτούς που βρίσκουν
την ευκαιρία τώρα να ξιφουλκήσουν.
Η συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2014
είναι µια καλή ευκαιρία για όλους µας να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αντιπαρατεθούµε πολιτικά και ιδεολογικά χωρίς τραµπουκισµούς, χωρίς προσβολές, χωρίς κραυγές, χωρίς
χουλιγκανικού τύπου υπερβολές. Δηλαδή να αποδείξουµε ότι δεν
παίζουµε για τα δελτία των οκτώ, αλλά ότι δίνουµε πολιτικές
µάχες, όπως ο καθένας το εννοεί, για το συλλογικό καλό και µε
πλήρη αίσθηση της ιστορικότητας της συγκυρίας.
Μου αρέσει να διαβάζω ιστορία. Άλλωστε, τελευταία όλο και
περισσότεροι γυρίζουµε πίσω για να δούµε καθαρότερα µπροστά. Έπεσα, λοιπόν, σε µια φράση την οποία δεν θυµόµουν του
πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος
είπε ότι οι επιτροπές και η προσωρινότητα κατέστρεψαν την Ελλάδα. Αν σταθούµε στο δεύτερο, ίσως µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι δεν πάει άλλο µε την αναζήτηση του εφήµερου
µικροσυµφέροντος και των πρόσκαιρων εντυπώσεων, γιατί αν
συνεχιστεί η υποβάθµιση του κοινοβουλευτικού διαλόγου και η
απαξίωση της πολιτικής διαδικασίας, απλώς σε λίγο δεν θα
υπάρχουν θεατές στην πλατεία.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ ο οποίος θα φανταζόταν µε όσα έχουν ακουστεί ότι θα άξιζε τον κόπο να µείνουµε
και εµείς στη διαπιστωτική µορφή του προϋπολογισµού και να
τσακωθούµε για τα επίθετα.
Δεν προξενεί έκπληξη στο Κοµµουνιστικό Κόµµα αυτός ο προϋπολογισµός. Καµµία. Και δεν διαψεύδει και καµµία προσδοκία
γιατί δεν είχαµε. Και δεν µπορούµε να έχουµε προσδοκία από
έναν τέτοιο προϋπολογισµό σε αυτή τη διεθνή και καπιταλιστικά
κρίσιµη συγκυρία. Και λέω «καπιταλιστικά κρίσιµη», διότι επικαλείστε µια κρίση της οποίας είστε παραγωγοί, διαχειριστές και
διανεµητές των επιπτώσεων και το λέτε και ανερυθριάστως εδώ
κληρονοµώντας ο ένας τα προβλήµατα από τον άλλο.
Μάλιστα, χρησιµοποιείτε και τη λέξη «κληρονοµώ» σαν να είναι
περιουσιακό στοιχείο. Να κληρονοµεί κάποιος τι; Δηλαδή τι θα
περιµέναµε από έναν προϋπολογισµό το 2013, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά για να φτάσουµε να διαπιστώνουµε µε περίσσεια –περίσσεια, όµως!- και δυστυχώς διακοινοβουλευτική
ευαισθησία, χριστουγεννιάτικη κλασική, σχεδόν παραµυθένια, το
πώς οι άνθρωποι και µε ποιο τρόπο βρίσκονται στην εσχατιά των
φυσικών τους αντοχών;
Τι να περιµένει κάποιος; Αυτή εδώ η Βουλή µε αυτήν τη µορφή
-ίδια µε αυτή που έχει σήµερα σε ό,τι αφορά τη θεµελιώδη της
αντιπροσωπευτικότητα- είναι αυτή η οποία αποφάσιζε να ληστέψει τον κόπο των εργαζοµένων, όταν έχοντας ήδη ξεσπάσει η
κρίση της Enron στην Αµερική –το οποίο ήταν και ένα διεθνές
παράδειγµα καταστροφής της έννοιας «σύνταξη», έτσι όπως
πολύ µεγάλοι αγώνες την είχαν φέρει ως πρόνοια των γερατειώναποφάσιζε εδώ µέσα σε αλλεπάλληλες ψηφοφορίες και σε διαφορετικούς προϋπολογισµούς να παίζονται στο διεθνές χρηµατιστήριο και να τζογάρονται τα αποθεµατικά των ταµείων. Αυτό
ήταν µόνο ένα κοµµάτι της ληστείας.
Τι συζητάµε, λοιπόν, σήµερα εδώ; Συζητάµε έναν προϋπολογισµό ο οποίος απέδειξε ότι αυτό το σύστηµα δεν παραπέµπει
σε τίποτα. Τι θα διαχειριστείτε; Πώς θα το διαχειριστείτε; Λέτε
για πλεόνασµα και µάλιστα για πλεόνασµα το οποίο θα δώσετε
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σε αυτούς που αδικήσατε. Κάντε µου µια µετάφραση ταξική
αυτού του πράγµατος. Κόψατε χέρια και πόδια. Τι θα δώσετε δηλαδή; Ξυλοπόδαρα θα δώσετε και σε όποιον µπορεί, ίσα-ίσα για
να σταθεί όρθιος. Αυτό λέτε ότι θα κάνετε µε αυτόν τον προϋπολογισµό; Τι θα δώσετε; Το ειδικό ηλεκτρονικό πανάκριβο πόδι
που εξασφαλίζει η αστική τάξη και τα παιδιά της όποτε της συµβεί ατύχηµα και µε το οποίο µπορεί να χορεύει, να οδηγεί, να παίζει και να φτιάχνει επιχειρήσεις και να τις διαφηµίζουµε;
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, λέµε ψέµατα στον κόσµο.
Μιλάµε για προϋπολογισµό και µιλάτε για δηµοσιονοµική αυτονοµία. Πού τη βρήκατε τη δηµοσιονοµική αυτονοµία; Η χώρα έχει
αποφασίσει να µην έχει δηµοσιονοµική αυτονοµία από την ώρα
που µπήκε πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά στην Ευρωζώνη. Δεν µπορεί να έχει καν ταξική θεώρηση των πραγµάτων
έξω από την αστική τάξη επισήµως στον προϋπολογισµό, διότι
έχετε αποφασίσει να αποδεχθείτε τις βασικές αρχές του Μάαστριχτ. Δεν µπορείτε να µιλάτε για κρατική περιουσία που ξεπουλιέται. Ποια κρατική περιουσία, δηλαδή, ξεπουλιέται; Πότε ήταν
κρατική η περιουσία; Πότε ήταν πραγµατικά κρατική, αλλά µε την
έννοια του λαϊκού κράτους; «Το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση, ο λαός
στην εξουσία» ήταν κάτι που ακούστηκε µια εποχή. Και ακούγεται
και τώρα. Η «Διαφάνεια» για την οποία επαίρεστε είναι ιδιωτικός
οργανισµός.
Για παράδειγµα, εγώ απορώ δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω,
µετά από διεθνείς επαφές που κάνει και ο έτερος των φιλοδοξούντων και κρουόντων τας θύρας της διαχείρισης ΣΥΡΙΖΑ πώς
δεν έχει αποτινάξει από επάνω του τα διάφορα γκρουπούσκουλα
του διεθνούς καπιταλιστικού κατεστηµένου που βγάζουν και
ρεκόρ Γκίνες, να είναι λένε –λέει- στους εκατό διανοητές ο κ. Τσίπρας, όπως ήταν και ο κ. Παπανδρέου πριν από τρία χρόνια, το
2010. Και βγάλατε µια ανακοίνωση; Έλεος, δηλαδή! Αυτά είναι
προσβλητικά πράγµατα.
Δεν έχουµε διαφθορά; Βεβαίως, δεν έχουµε διαφθορά. Το σύστηµα αυτήν τη στιγµή δεν είναι σε θέση να πληρώσει µια σειρά
ακόµα από αποφάσεις και λαµόγια για να κλείσει ακόµα περισσότερο το λαό στη στρούγκα. Το κάνατε µε το Χρηµατιστήριο σε
πρώτη φάση. Το κάνετε µε τα ασφαλιστικά ταµεία στη δεύτερη
φάση. Αυτός ο προϋπολογισµός, ναι, δεν έχει δήµευση όπως
λέει, έχει εκπλειστηριασµό και του τελευταίου περιουσιακού
στοιχείου, το οποίο το παρουσιάζετε και σαν δώρο που είναι η
γη, που για τη λαϊκή οικογένεια υπήρξε παράγων επιβίωσης χιλιοπληρωµένος, µε συνθήκες εργασίας άθλιες, µε φορολόγηση
τραγική, µε κινδύνους για να µπορέσει να βάλει ένα κεραµίδι
πάνω από το κεφάλι του. Δεν απευθύνεστε σε αυτό στην πραγµατικότητα.
Αυτό που θα φέρετε την επόµενη εβδοµάδα βασίζεται σε
αυτήν την αντίληψη του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός
αυτός ξέρετε τι θέλει να κάνει; Να κρατήσει τα κεφάλια κάτω.
Διατείνεστε κατά καιρούς για το Καποδιστριακό ότι αυτό είναι
στα εκατό καλύτερα σχολεία και σε έξι µήνες µέσα είναι κλειστό,
απαξιωµένο και θα πάµε σε ιδιωτικά. Θα πάµε, το είχατε προαναγγείλει και πριν. Δεν γίνεται αλλιώς! Αυτή είναι η δηµοσιονοµική, εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ψέµα
να µιλάµε για αυτονοµία και ελευθερία διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ελάχιστη ανοχή στο χρόνο.
Θα χρειαστώ, λοιπόν, λίγο περισσότερο χρόνο για να σας πω
το εξής: Μιλάτε για µορφές αγώνα. Υπάρχει ένα ψέµα που λέγεται –ας πούµε- «δωρεάν παιδεία». Να σας πω µια µορφή αγώνα
που µπορεί να αποδώσει απέναντι στη δωρεάν παιδεία; Δεν το
πληροφορήθηκε κανένας. Πληροφορηθήκατε εάν έπαιξε σε παράσταση ή δεν έπαιξε σε παράσταση ο πρύτανης, αν γράφτηκαν
ή δεν γράφτηκαν οι πρωτοετείς φοιτητές; Τη βασική έννοια της
δωρεάν παιδείας δεν τη συζητάει ο προϋπολογισµός και δεν τη
συζητάµε εµείς εδώ µέσα, δεν την προβλέπει καν. Υποβαθµίζει
να ιδιωτικοποιήσει, υποβαθµίζει να ιδιωτικοποιήσει! Και µετά θα
παράξει καινούργιες στρατιές ανέργων από τις ιδιωτικοποιηµένες περιουσίες.
Στην πραγµατικότητα, ο προϋπολογισµός δεν κάνει τίποτε
άλλο από το να µετατρέπει το δηµόσιο χρέος σε ιδιωτικό, το επι-
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µοιράζει. Αυτό το πράγµα κάνει. Δεν περιµένουµε εµείς κάτι
άλλο. Μπορούµε όµως να σας υποδείξουµε.
Ο Σύλλογος Φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης του Παιδαγωγικού περνώντας από τη γενική του συνέλευση την πρόταση του ΜΑΣ κατάφερε στο κατάστηµα
«Λογότυπος» του πανεπιστηµίου σε αυτές τις µέρες και σε αυτές
τις ώρες, µε δηµοκρατικές διαδικασίες, να απαιτήσει δωρεάν
εκτύπωση των σηµειώσεων για την πρακτική τους άσκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Διότι το κόστος για κάθε φοιτητή είναι είκοσι πέντε µε τριάντα
ευρώ. Μη µου µιλήσετε για είκοσι πέντε και τριάντα ευρώ σαν να
είναι χαµηλό ποσό γιατί είναι η καρδιά της δωρεάν παιδείας. Πέτυχαν να τυπωθούν δωρεάν είκοσι οκτώ χιλιάδες σελίδες. Αυτοί
είναι το µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω.
Αυτοί είναι το µέλλον! Αυτή είναι η µορφή αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα κατατείνουν από τη µία µεριά στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας –και αυτό λέει και ο προϋπολογισµός- και από την άλλη
στην παραγωγή ατελείωτης στρατιάς ανειδίκευτων εργατών. Στο
επίπεδο γενικότερα της οικονοµίας απαιτείται συναίνεση στην
κατάργηση κάθε µορφής ανεξαρτησίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κάνετε διαπραγµατεύσεις, όπως κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που
βγαίνει έξω, από το Τέξας, αριστερά, δεξιά κάνοντας διαπραγµατεύσεις και η πρότασή του για ένα χρόνο για τους πλειστηριασµούς ξέρετε σε τι κατατείνει; Και µάλιστα σε αυτό φαίνεται να
συναινούν και κάποιοι από εσάς, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, όπως
άκουσα τον προλαλήσαντα συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ εδώ. Θέλετε
να διαπραγµατευτείτε και να διαχωρίσετε για λογαριασµό των
τραπεζών ένα τµήµα της λαϊκής στέγης το οποίο θα συµπαρασυρθεί, ενώ στην πραγµατικότητα θέλετε τα υποθηκευµένα σπίτια των µικρών βιοτεχνών, των µικροεπαγγελµατοβιοτεχνών, των
µικρών που αναγκάστηκαν να πάρουν δάνειο υποθηκεύοντας την
κατοικία τους και να πετύχετε και το αφορολόγητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτό θέλετε να κάνετε. Αυτές είναι οι διαπραγµατεύσεις. Αυτά προβλέπει ο προϋπολογισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Να σας πω κάτι; Δεν θα χρειαστούν «ψηλά
αλώνια». Την επόµενη εβδοµάδα όταν θα έρθουµε εδώ να συζητάµε ποιος θα εµπορευθεί υπέρ ποίου τρίτου, απαλλοτριώνοντας
διά της πολιτικής οικονοµίας και της δηµοσιονοµικής πολιτικής
την ατοµική ιδιοκτησία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κανέλλη,
έχετε µιλήσει ήδη τρία λεπτά επιπλέον.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: …την πληρωµένη εκατό φορές από τους
πολίτες, υπέρ ποίου; Το νόµο τον περάσατε το 2003 και ήταν
αναγκαστική η απαλλοτρίωση υπέρ τρίτου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν θα χρειαστείτε τίποτα άλλο, για να πάρετε τη γη, παρά τη νοµοθεσία που έχετε φτιάξει από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα.
Καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό -να το επαναλάβω, για να
το εµπεδώσουµε- γιατί αυτός δεν είναι προϋπολογισµός για τον
ελληνικό λαό. Είναι προϋπολογισµός, για να περισωθεί τµήµα
του κεφαλαίου και τίποτα πέραν αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουράκος, Βουλευτής της Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού αποτελεί επί της αρχής κορυφαία
πολιτική διαδικασία του ελληνικού Κοινοβουλίου. Μετά από έξι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρόνια οικονοµικής ηγεµονίας ξένων δυνάµεων στη χώρα µας το
µόνο που βιώνουµε είναι ανεργία, θλίψη και κοινωνική δυστυχία.
Κανένα όραµα για το µέλλον, κανένα σχέδιο για την πατρίδα µας.
Αυτή η εθνική τραγωδία πρέπει, επιτέλους, να σταµατήσει!
Εδώ και καιρό πρώτοι εµείς, ως Νέα Μεταρρυθµιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση, δηλαδή ως Νέα ΜΕ.Ρ.Α. –το καινούργιο κόµµα- έχουµε παρουσιάσει την ανάγκη εθνικής
συνεννόησης όλων για ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης έξω από το πλαίσιο των µνηµονίων. Εµείς δεν εγκλωβιζόµαστε στη βραχυπρόθεσµη διαχείριση των µακροοικονοµικών ισορροπιών ούτε στις ακραίες κοµµουνιστικές και
νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πρακτικές, όπως κάνουν οι κ.κ.
Σαµαράς, Βενιζέλος και Στουρνάρας.
Μη ρωτάτε γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί Τράπεζες, τρόικα και
Κυβέρνηση συνεχίζουν, παρά τη λαϊκή κατακραυγή και την οργή
των φορολογουµένων και δανειοληπτών, να κάνουν ό,τι θέλουν.
Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική Αντιπολίτευση και για τον περίεργο ρόλο που παίζουν κάποιες δήθεν «αντιµνηµονιακές» δυνάµεις, οι λεγόµενοι «τσάµπα µάγκες» του αντιµνηµονιακού τόξου.
Η απάντηση είναι απλή: Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση παίζουν
το παιχνίδι της τρόικας και των τραπεζών. Οι µεν κάνουν ότι κυβερνούν, οι δε ότι αντιπολιτεύονται, για να συντηρείται η ισορροπία του συστήµατος στα επίπεδα που τη θέλουν Έλληνες και
ξένοι νταβατζήδες, κερδοσκόποι και τραπεζίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού οδηγούν σε εύκολα συµπεράσµατα: Περαιτέρω περικοπές µισθών και συντάξεων για πέµπτη φορά τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Αύξηση της φορολογίας. Οριστική διάλυση του
κοινωνικού κράτους. Καταστρατήγηση εργασιακών κεκτηµένων
δεκαετιών. Πλήρης διάλυση της δηµόσιας και ιδιωτικής υγείας.
Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα των µνηµονίων συνηθίσαµε
να προσαρµοζόµαστε στις επιταγές της τρόικας. Γιατί, όµως, γίνεται αυτό; Η απάντηση κρύβει µια πικρή αλήθεια. Δεν έχετε
όραµα για το µέλλον της χώρας. Το µόνο που σας νοιάζει είναι η
παραµονή στην εξουσία. Έχετε αποτύχει. Αυτό πού φαίνεται;
Φαίνεται καθαρά στο φετινό προϋπολογισµό.
Το πλεόνασµα που εσείς µας παρουσιάζετε ως επιτυχία, δυστυχώς, είναι η απόδειξη της πλήρους αποτυχίας σας. Είναι λογιστικό. Είναι αλχηµιστικό. Συγκεκριµένα, είναι πραγµατικό το
περίφηµο πλεόνασµά σας, όταν στηρίζεται, πρώτον, στην υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης, του απλού και συνεπή πολίτη,
που εσείς µε τις πολιτικές σας επιλογές έχετε οδηγήσει στη φτωχοποίηση; Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν πρόσθετους φόρους και χαράτσια ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για το 2014. Πρόκειται για πραγµατική φορολογική επιδροµή.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως η EUROSTAT, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεσή της, µας λέει ότι το 38% του ελληνικού πληθυσµού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2014
προβλέπεται να εισπραχθούν 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ περισσότερα από φόρους, περιουσίες, επιβαρύνοντας υπέρµετρα την
ακίνητη περιουσία.
Αυτή, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είναι κοµµουνιστική πολιτική; Η φιλελεύθερη ιδεολογία προστατεύει την ατοµική ιδιοκτησία που εσείς σήµερα κρατικοποιείτε ουσιαστικά. Τιµωρείτε τους
νοικοκυραίους και επιβραβεύετε τους φοροφυγάδες.
Τρίτον, είναι πραγµατικό το πλεόνασµα, όταν η ανεργία έχει
ανέλθει, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΓΣΕΕ, στο 28%,
ενώ το τραγικότερο όλων είναι ότι η ανεργία των νέων έχει εκτιναχθεί στο 65%; Είναι αυτά στοιχεία ανάπτυξης;
Τέταρτον, είναι πραγµατικό το πλεόνασµα, όταν µειώνετε ακόµα
περισσότερο τις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία, που ήδη έχει καταστραφεί; Τα νοσοκοµεία στην ουσία υπολειτουργούν –υπάρχει
έλλειψη προσωπικού- καθώς και οι µονάδες εντατικής θεραπείας.
Διαλύετε τώρα τον ΕΟΠΥΥ. Τώρα, πάτε να καταστρέψετε και την
ιδιωτική υγεία µε τα rebate του 20% και του 50% claw back.
Πέµπτον, είναι πραγµατικό πλεόνασµα, όταν οι δαπάνες για
την παιδεία το 2014 µειώνονται κατά 5,8%, σε σχέση µε τις δαπάνες του 2013, δηλαδή 266 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα;
Είναι ένα κράτος παραγωγής φτωχών, απαίδευτων και κυρίως
ανέργων ανθρώπων. Σκοτώνετε την παιδεία της χώρας, το µέλλον των παιδιών µας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό σύστηµα και η Κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα ή τη βούληση να αντιµετωπίσει
τη φοροδιαφυγή. Η δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι αν
αλλάξουν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων, τότε θα αυξηθούν
στο Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα και θα µειωθούν στην Εκάλη
και την Κηφισιά αποτελεί µνηµείο πολιτικής απρέπειας, για να
µην πω πολιτικής αγυρτείας.
Θα ήθελα να ενηµερώσω, λοιπόν, τον Υπουργό Οικονοµικών
ότι πέρα από αριθµούς υπάρχουν και άνθρωποι. Αυτήν τη στιγµή
περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες συνάνθρωποί µας είναι
χωρίς ρεύµα. Στο Κερατσίνι δε το 20% των κατοίκων βρίσκονται
χωρίς ρεύµα. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής του κ.
Στουρνάρα.
Ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας ο κ. Σούρλας, καταγγέλλει
ότι από τα καύσιµα υπάρχει φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι έχει κάνει ο κ. Στουρνάρας; Αντί, λοιπόν,
να παταχθούν οι µεγάλοι φοροφυγάδες και να φορολογηθεί η
µεγάλη ακίνητη περιουσία, ο κ. Στουρνάρας επιλέγει να εξοντώσει όλα τα νοικοκυριά και τους µικροϊδιοκτήτες, αποκαλώντας
τους µάλιστα «επενδυτές από φοροδιαφυγή». Η χώρα και οι πολίτες έχουν ανάγκη από ένα νέο φορολογικό νόµο, σταθερό µε
ορίζοντα δεκαετίας, αναπτυξιακό και κυρίως κοινωνικά δίκαιο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ΜΕΡΑ αυτήν
τη δύσκολη στιγµή προτείνει: εθνική συνεννόηση για ένα εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης έξω από τα µνηµόνια
υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, εάν υπάρχει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το τελευταίο
τώρα, τι το θέλατε; Αναφερθήκατε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τόσο απαξιωτικά. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν θα
απαντήσετε. Τι να απαντήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Γιατί µε ρωτάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γι’ αυτό που
άκουσα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Θεωρούµε ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται εγκλωβισµένος µέσα στο
Προεδρικό Μέγαρο και δεν παρακολουθεί το τι συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Ανδρέας Ψυχάρης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και να
προσέχουµε όταν αναφερόµαστε στους θεσµούς –σας παρακαλώ πάρα πολύ- και προ πάντων στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εγώ σέβοµαι, κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Ψυχάρη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, θα αρχίσω από κάτι δυσάρεστο. Έχουµε προϋπολογισµό τον οποίο πρέπει να εφαρµόσουµε πιστά και κυρίως οι
Υπουργοί, στους οποίους θα δώσουµε τη στήριξή µας. «Δάσκαλε
που δίδασκες και νόµο δεν εκράτεις», γιατί το Υπουργείο Οικονοµικών, ο Υπουργός Οικονοµικών, δεν τηρεί πιστά τον προϋπολογισµό, που ο ίδιος έχει θέσει στον εαυτό του. Οι δαπάνες του
Υπουργείου Οικονοµικών ξεπέρασαν κατά πολύ αυτές που είχε
θέσει.
Επίσης, δεν είναι σε θέση να εφαρµόσει το ενιαίο µισθολόγιο,
το οποίο είναι κυβερνητική πολιτική που πρέπει να υπάρχει για
όλους τους τοµείς του δηµοσίου. Επίσης, υπάρχει ένας πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος λαµβάνει µισθό διπλάσιο από έναν Υπουργό, επειδή θεωρείται προσωπικό ειδικών
καθηκόντων.
Όπως εµείς οι Βουλευτές πρέπει να δίνουµε το καλό παράδειγµα στην κοινωνία, το Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να δίνει
το καλό παράδειγµα σε όλα τα Υπουργεία, εφαρµόζοντας πιστά
τον προϋπολογισµό, τον οποίο το ίδιο έχει σχεδιάσει, το ίδιο
θέλει να εφαρµοστεί και που αν εφαρµοστεί, θα έχουµε µια
σωστή οικονοµική πολιτική.
Επίσης, πρέπει να αναφερθώ στη δηµόσια τοποθέτηση του κ.
Στουρνάρα, ότι η Ελλάδα είναι µία υποφορολογούµενη χώρα. Αν
κοιτάξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία –γιατί δεν µπορούµε να
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παίρνουµε µεµονωµένα ένα στοιχείο και να αναπτύσσουµε µια
θεωρία-, θα διαπιστώσει ότι σφάλλει. Δεν µπορούµε να συγκρίνουµε ένα ποσοστό φορολόγησης, αλλά θα πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας το ύψος των µισθών, των συντάξεων και
κυρίως της αγοραστικής αξίας που µένει όταν αφαιρεθεί ο
φόρος από το εισόδηµα.
Τι εννοώ µε αυτό; Για να τα πούµε πιο λιανά, αν ο κ. Στουρνάρας πάει σε ένα σούπερ µάρκετ στη Γερµανία –και ελπίζω να
πάει για να δει- θα διαπιστώσει ότι οι τιµές των προϊόντων βασικής ανάγκης, όπως το γάλα και το ψωµί, είναι κατά πολύ χαµηλότερες στη Γερµανία απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Και µπορεί η
φορολογία στη Γερµανία να είναι υψηλότερη -αν και δεν γνωρίζω
πόση ακριβώς είναι- αλλά σίγουρα η αγοραστική αξία των Γερµανών µετά τη φορολογία είναι πολύ µεγαλύτερη από την αγοραστική αξία των Ελλήνων. Πάντως, οι τιµές που πληρώνει ο
Έλληνας καταναλωτής, η Ελληνίδα νοικοκυρά, είναι πολύ υψηλότερες.
Επίσης, πρέπει να αντιληφθεί ο κ. Στουρνάρας ότι οι τίµιοι Έλληνες, οι τίµιοι µισθωτοί, οι έντιµοι πολίτες, υπερφορολογούνται.
Αναµένω από τον κ. Στουρνάρα, όπως αναµένουµε όλοι µας,
όπως ήταν δέσµευση της Κυβέρνησής µας, αντί να λέει τέτοιες
θεωρίες, να µας φέρει στη Βουλή επιτέλους ένα δίκαιο και µε διευρυµένη βάση φορολογικό νοµοσχέδιο. Περιµένω, επίσης, τη
δέσµευσή του ότι το 2014, όταν καρποφορήσουν οι προσπάθειες
της Κυβέρνησης, θα υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις για
τους τίµιους φορολογούµενους.
Όσον αφορά στα ακίνητα και τους πλειστηριασµούς, η ρύθµιση που θα φέρει η Κυβέρνηση θα πρέπει να ισχύσει τουλάχιστον για τον επόµενο χρόνο και όχι για έξι µήνες, να υπάρχει ένα
ακατάσχετο τουλάχιστον 180.000 ευρώ ή µέχρι 200.000 ευρώ.
Το εισοδηµατικό κριτήριο, το οποίο γράφεται στον Τύπο, πρέπει
να είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τις 20.000 ευρώ.
Εδώ µέσα στη Βουλή ακούµε µια κριτική από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και από όλα τα κόµµατα. Την καλύτερη κριτική και
την καλύτερη προσφορά στην Κυβέρνηση την κάνουµε εµείς οι
Βουλευτές που στηρίζουµε την Κυβέρνηση και οι οποίοι αναγνωρίζουµε ότι η χώρα έχει µπει σε µια περιπέτεια, από την οποία
θέλουµε να βγει ενισχυµένη.
Εµείς ακούµε τον κόσµο, ο οποίος µας µεταφέρει διάφορα µηνύµατα. Πρέπει να µεταφέρουµε στην Κυβέρνηση τα λάθη τα
οποία κάνει, ώστε να βελτιωθούµε. Διότι στο κάτω-κάτω πρέπει
να λειτουργούµε ως Βουλευτές και όχι µε εκλογικά κριτήρια ούτε
µε περιφερειακά. Αυτό, όµως, που πρέπει να κοιτάµε είναι να µην
αδικείται κανένας και να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού
λαού, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Δούρου Ειρήνη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να διαβάσω
από µέσα, για να µην θεωρηθεί ότι παρερµηνεύω τα λόγια. «Ο
προϋπολογισµός λοιπόν δεν είναι µια απλή λογιστική αποτύπωση
των εσόδων, των εξόδων και γενικότερα των βασικών δηµοσιονοµικών µεγεθών του κράτους ή ακόµα και ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης. Πίσω από τους πίνακες» –λέει- «και τα νούµερα
κρύβεται κάτι πολύ πιο βαθύ. Στις προβλέψεις των δηµοσιονοµικών δεδοµένων αποτυπώνεται η οικονοµική βάση των δηµοσίων
πολιτικών που θα ασκηθούν στο µέλλον». Τάδε έφη ο κ. Γιάννης
Στουρνάρας ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το παν οι αριθµοί, γιατί
πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν πάντα οι πολιτικές. Οι πολιτικές της Κυβέρνησης, παρά τη νέα µεγάλη εθνική ιδέα, αυτή του
πρωτογενούς πλεονάσµατος, µόνο πλεονάσµατα δεν παράγουν.
Αντιθέτως, παράγουν διαρκώς ελλείµµατα που µάλιστα διευρύνονται. Έχουµε έλλειµµα στην υγεία. Έχουµε έλλειµµα στην
παιδεία. Έχουµε έλλειµµα στην αξιοπιστία της ίδιας µας της
χώρας σε όλα τα µήκη και τα πλάτη. Πως θα µπορούσε να είναι
αλλιώς; Έχουµε έλλειµµα και στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι, ίσως ο πιο έγκριτος οίκος αξιολόγησης –
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αφού ξεκίνησα µε τον κ. Στουρνάρα- είναι εκείνος των Ελλήνων
πολιτών, αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνιών που έχει ήδη αξιολογήσει την Κυβέρνηση στους δείκτες της υγείας, της παιδείας,
της εξωτερικής πολιτικής µε τρία «α»: Απούσα, άβουλη, αδρανής
είναι η Κυβέρνηση. Είναι απούσα από όλα τα κρίσιµα µέτωπα,
από το ζωτικό χώρο των Βαλκανίων ως την κρίσιµης γεωπολιτικά
σηµασίας Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει καµµία πρόταση και καµµία πρωτοβουλία. Το χειρότερο είναι ότι όταν αυτή η Κυβέρνηση
δεν είναι απούσα και αποφασίσει να είναι παρούσα, στρατεύεται
στις σειρήνες πολεµικών σχεδιασµών, όπως έγινε µε τα σχέδια
βοµβαρδισµού της Συρίας, όπου ο αρµόδιος Υπουργός πριν
ακόµα η ίδια η Ουάσιγκτον αποφασίσει εάν θα βάλει µπροστά τις
στρατιωτικές µηχανές δήλωνε «παρών».
Η Κυβέρνηση είναι άβουλη, γιατί πλέον λειτουργεί χωρίς σχεδιασµό και προτεραιότητες, είτε πρόκειται για την οικονοµική διπλωµατία είτε πρόκειται για την ενεργειακή διπλωµατία είτε
πρόκειται για µια άλλη νέα µεγάλη εθνική ιδέα των τελευταίων
χρόνων που έγινε της µόδας, αυτή της ΑΟΖ, για να πνιγεί εκεί
έξω από τα νερά της Μάλτας. Διότι ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός –προσέξτε, όχι κάποιος άσχετος- που για να ντύσει αυτήν τη
νέα µεγάλη εθνική ιδέα, ούτε λίγο ούτε πολύ µας έταξε ότι θα
µπορούσε να ανακηρύξει και να ορίσει ΑΟΖ της πατρίδας µας µε
µια χώρα που δεν συνορεύει.
Η Κυβέρνηση είναι αδρανής γιατί έχει επιλέξει να απέχει από
τη διεκδίκηση του νοµικά δίκαιου, του πολιτικά ορθού και το κυριότερο, του ηθικά επιβεβληµένου αιτήµατος της πατρίδας µας
σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και του
κατοχικού δανείου.
Αυτή η ανύπαρκτη –για να προσθέσω κι εγώ ένα τέταρτο «α»Κυβέρνηση αναλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, µια Προεδρία που είναι σαφές ότι εγγράφεται σε δύο τροχιές: Εκείνης
της αδιαφάνειας και της διεκπεραίωσης.
Και λέω της αδιαφάνειας, κυρίες και κύριοι, γιατί ακόµη και σήµερα κι ενώ διεξάγεται συζήτηση για τον προϋπολογισµό δεν
γνωρίζουµε καν το κόστος του προϋπολογισµού της Προεδρίας.
Είναι πενήντα εκατοµµύρια σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους; Είναι τριάντα εκατοµµύρια σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό –και για όσους δεν το έχουν διαβάσει, είναι στη σελίδα 98 του τρίτου κεφαλαίου της εισηγητικής έκθεσης- ή µήπως
είναι ογδόντα εκατοµµύρια; Διότι η διατύπωση δεν είναι σαφής
για το αν πρόκειται για επιπλέον πιστώσεις ύψους τριάντα εκατοµµυρίων. Όπως βεβαίως δεν έχουµε σαφή εικόνα που θα πάνε
αυτά τα εκατοµµύρια, σε ποιες ανάγκες και για ποιους σκοπούς.
Θα είναι επίσης µια Προεδρία διεκπεραίωσης που θα βαθύνει
και θα θεσµοποιεί τις πολιτικές της καταστροφής, της λιτότητας
και της ανεργίας και όχι της ανάπτυξης. Διότι, κυρίες και κύριοι,
κύριε Πρόεδρε, το να κλίνουµε σε όλες τις πτώσεις τη λέξη «ανάπτυξη» δεν συνιστά πολιτική αλλά συνιστά κοροϊδία των πολιτών
για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Τούτος ο προϋπολογισµός, πέραν των ασαφειών σε ό,τι τουλάχιστον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, προκαλεί και σειρά
ερωτηµάτων, καθόλου ανώδυνων, αλλά καίριων και βεβαίως όχι
τυχαίων.
Ξεχωρίζω ορισµένα ερωτηµατικά, σεβόµενη τα περιορισµένα
όρια του χρόνου, αλλά ενδεικτικά.
Ερώτηµα πρώτο: Ποιο είναι το ύψος των απόρρητων δαπανών,
κυρίες και κύριοι. Δεν θα υπάρξουν; Άραγε, καταργήθηκαν; Και
αν δεν έχουν καταργηθεί, σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσονται;
Σε µια περίοδο που η κοινωνία χειµάζεται, που πέρυσι όσοι µιλούσαµε για θάνατο από µαγκάλι ήµασταν λαϊκιστές και φέτος
η είδηση δεν αφορά κανένα, που οι πολίτες κυριολεκτικά πεθαίνουν από το κρύο, η Κυβέρνηση οφείλει να µας πει.
Και να µην επικαλείστε τους εθνικούς λόγους. Διότι το εθνικό
δεν µπορεί επ’ ουδενί να εξισώνεται µε το σκοτεινό και το ψευδές. Μάθαµε καλά από τα παιδικά µας χρόνια ότι το εθνικό είναι
το αληθές.
Ερώτηµα δεύτερο: Ποιο είναι το ύψος των δαπανών της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας; Ποιες είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της; Ποιες είναι οι διεθνείς υποχρεώσεις
της;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι, δεν µας διαφωτίζει. Και
νοµίζω ότι αυτό γίνεται σκόπιµα.
Όπως δεν µας διαφωτίζει κι ένα τελευταίο ενδεικτικό ερώτηµα:
Ποιο είναι το ύψος των δαπανών και των ληξιπρόθεσµων οφειλών
των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εξωτερικών φορέων;
Ερωτηθείς πριν από λίγο καιρό ο κ. Στουρνάρας, σχετικά µε
τις διεκδικήσεις µας έναντι της Γερµανίας, απαντούσε ότι δεν
έχει έρθει ακόµα η ώρα. Και όµως η ώρα έχει έρθει και για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών αλλά και για τη διεκδίκηση
της αξιοπρέπειας της χώρας και όλων µας. Η ώρα έχει έρθει και
ο λαός θα στείλει αυτήν την άκρως επικίνδυνη για την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση Κυβέρνηση εκεί που ανήκει στη φαυλότητα του χθες.
Οι πολίτες θα επιλέξουν µια νέα κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ και θα δώσουν το δικό τους τρία «α» για πολιτικές και µε
πολιτικές της αξιοπρέπειας, της απασχόλησης και της αλληλεγγύης. Το πρώτο βήµα είναι η καταψήφιση αυτού του αντιλαϊκού,
βαθιά ταξικού προϋπολογισµού, που δεν µας αρέσει να το λέµε,
δεν σας αρέσει να το ακούτε αλλά δεν ταιριάζει σε κυρίαρχο κράτος αλλά µάλλον σε αποικία χρέους.
Άκουσα αυτές τις ηµέρες πάλι Βουλευτές, πρωτοκλασάτα δηµοσιογραφικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, όπως λέµε, να
οδύρονται για τις συνέπειες αυτού του προϋπολογισµού και να
καταλήγουν στο ότι θα ψηφίσουν τον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κυρία συνάδελφε.
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε κι ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Μάλιστα, είναι εσχάτως της µόδας να στοχοποιείται ο κ.
Στουρνάρας. Μα, ο κ. Στουρνάρας και ο κ. Σαµαράς έχουν εξαιρετική σχέση όπως µας έχουν πει από κανάλι εθνικής εµβέλειας.
Γι’ αυτό τους καλώ να µην πράξουν εκ νέου το ίδιο, να µην υπηρετούν τη δηµοκρατία των τηλεπαραθύρων αλλά να αποµειώνουν τη δηµοκρατία του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο προϋπολογισµός πρέπει να καταψηφιστεί για να ζήσει η πατρίδα µας το µέλλον που της αξίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, όσο είναι δυνατόν να περιοριζόµαστε στα έξι λεπτά, διότι υπάρχει πρόβληµα. Υπάρχουν
πάρα πολλοί συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν µέχρι αύριο το
βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα έντονα καιρικά φαινόµενα και οι ισχυροί άνεµοι
που επικρατούν τις τελευταίες ηµέρες στη χώρα έχω την εντύπωση ότι βοηθούν πολύ στη χάραξη της αντιπολιτευτικής γραµµής του ΣΥΡΙΖΑ και στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του
2014.
Και αυτό διότι είµαι πεπεισµένος, πλέον, παρακολουθώντας
στενά τις διαρκείς παλινωδίες και τις µεταµορφώσεις των απόψεων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι εν τέλει η συνολική
στρατηγική της συνοψίζεται στη φράση: «Δεν ξέρω που να πάω
σήµερα, θα αφήσω τον άνεµο να αποφασίσει».
Το τι ακριβώς επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποια πρόταση έχει να καταθέσει για την Ελλάδα του µέλλοντος, το τι είναι αποφασισµένος να κάνει προκειµένου η χώρα να βρει το γρηγορότερο
δυνατό τα σταθερά πατήµατά της, νοµίζω ότι ούτε ο ίδιος ο κ.
Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει στο µυαλό του, πολλώ δε µάλλον ο
ελληνικός λαός που τη Δευτέρα τον ακούει να µιλάει για σκίσιµο
των µνηµονίων, την Τρίτη για επαναδιαπραγµάτευσή τους, την
Τετάρτη να µιλάει για µια ισχυρή Ελλάδα µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, την Πέµπτη να επιχειρηµατολογεί ότι πρέπει να µιµηθούµε τη Βολιβία και την Αργεντινή.
Αυτό το καθηµερινό «γαϊτανάκι» των αντιφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ
και αυτή η ατέρµονη ισοπέδωση των πάντων συνεχίζεται και σήµερα. Ένα στείρο «όχι» σε όλα, έρχεται να αντιπαρατεθεί σε µια
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συνετή προσπάθεια της Κυβέρνησης να βάλει τα πράγµατα σε
µια σειρά επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, σε ένα τόπο που µόλις
πριν από ενάµιση χρόνο βρισκόταν κυριολεκτικά στο χείλος της
χρεοκοπίας, στο ναδίρ της διεθνούς αξιοπιστίας, σε κυκλώνα
εσωτερικής αποσταθεροποίησης.
Για να φτάσουµε από εκείνο το τραγικό σηµείο στο σηµείο να
µιλάµε σήµερα για µια χώρα που αρχίζει σταδιακά να κάνει ουσιαστικά βήµατα προόδου σε όλους τους τοµείς και να αρχίζει
να αποκτά σαφείς αναπτυξιακές προοπτικές, έτρεξε πολύ νερό
στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό αυλάκι.
Η νέα διακυβέρνηση δούλεψε µε αποφασιστικότητα για τη µεταστροφή του κλίµατος. Έπρεπε να αποδείξει στους δανειστές
και στους εταίρους ότι είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει ένα
συγκεκριµένο σχέδιο εξόδου από την κρίση χωρίς αβελτηρίες
και κοµπογιαννιτισµούς προς όφελος της ίδιας της Ελλάδας. Το
πετυχαίνει.
Έπρεπε να αποδείξει µε τη συνέπειά της στην υλοποίηση των
αναγκαίων και πολλές φορές σκληρών µεταρρυθµίσεων ότι αποτελεί σοβαρό εταίρο στη διαπραγµάτευση. Μόνο έτσι θα µπορούσε σταδιακά να επαναδιαπραγµατευθεί άδικους όρους, να
θέσει κόκκινες γραµµές, να διεκδικήσει καλύτερες προοπτικές.
Το κατορθώνει.
Έπρεπε να αποδείξει στην ελληνική κοινωνία που έδειξε ανυπέρβλητη κατανόηση και αντοχή στα νέα δεδοµένα ότι δεν ήρθε
στα πράγµατα για να λειτουργήσει φοβικά και µε ηµίµετρα αλλά
για να έρθει σε ολική ρήξη µε σαθρές νοοτροπίες και πρακτικές
του παρελθόντος. Το αποδεικνύει.
Κατανοώ ότι η συζήτηση του προϋπολογισµού του 2014 είναι
εξαιρετικά άβολη για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να προσπαθούν να επιχειρηµατολογήσουν ενάντια στο έργο µιας Κυβέρνησης που επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασµα, στο παρόν έτος 812 εκατοµµύρια ευρώ,
ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό που προέβλεπε το προσχέδιο του
προϋπολογισµού πριν ενάµιση µόλις µήνα. Αυτό το εξαιρετικά
σηµαντικό διαπραγµατευτικό χαρτί της χώρας µας απέναντι στην
τρόικα, επιτυχία της Κυβέρνησης αλλά κυρίως του ελληνικού
λαού, κανένας εκ των δανειστών και εταίρων µας δεν µπορούσε
να το διανοηθεί µέχρι πριν από λίγο καιρό.
Σηµειώνω δε ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας πριν λίγο καιρό το
αποδέχθηκε, χαρακτηρίζοντάς το τραγωδία και παραλληλίζοντάς
το µε το «λεφτά υπάρχουν» του κ. Παπανδρέου. Ας είναι!
Εκεί που µιλάνε οι αριθµοί, κύριε Τσίπρα, δεν δικαιούστε να
εκφράζετε τη δική σας εικονική πραγµατικότητα, ξεχνώντας ότι
ακόµη και αυτή σας η άποψη να ήταν ορθή –που ασφαλώς δεν
είναι- θα έπρεπε να ήσαστε ο τελευταίος που θα εκφράζατε µία
τέτοια άποψη, µιας και η µη ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσµατος
θα διατηρήσει την τρόικα στη χώρα και θα φέρει νέα µνηµόνια,
κάτι που κατά τα άλλα ο ίδιος λέτε ότι δεν επιθυµείτε.
Σε κάθε περίπτωση και προς απογοήτευση του κ. Τσίπρα και
των συνιστωσών του, το 2014 το πρωτογενές πλεόνασµα θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό στα 2,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, υψηλότερο ακόµη και από τη δέσµευση του
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος για πρωτογενές πλεόνασµα
1,5% επί του ΑΕΠ. Αυτή η σταθεροποίηση της οικονοµίας και η
µετάβαση από µία πορεία ύφεσης έξι ετών σε αναιµική έστω ανάπτυξη 0,6% το 2014 θα µας επιτρέψει να µη δανειστούµε περαιτέρω και να µπορούµε να διαχειριζόµαστε τα του οίκου µας µε
µεγαλύτερη δικαιοσύνη, µακριά από τη δαµόκλειο σπάθη των
οριζόντιων περικοπών που µέχρι σήµερα δεν ήταν δυνατό να
αποφευχθούν.
Θα πρέπει να εντείνουµε την προσπάθεια εξορθολογισµού και
εκσυγχρονισµού των δηµοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη, να
εδραιώσουµε ένα περιβάλλον όπου η υγιής τραπεζική πίστη θα
λειτουργεί ευεργετικά για τον πολίτη και για την επιχειρηµατικότητα, να εφαρµόσουµε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα που
θα διευρύνει τη φορολογική βάση και θα ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη για τη µέση ελληνική οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο γνωστό µύθο, όταν ο Ηρακλής βρέθηκε στο σταυροδρόµι του δρόµου της αρετής και του
δρόµου της κακίας, διάλεξε το δύσκολο αλλά ενάρετο δρόµο της
αρετής και όχι τον εύκολο αλλά κατακριτέο δρόµο της κακίας. Στη
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σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα η Κυβέρνηση της χώρας έχει
αποφασίσει σε ένα αναλογικά κρίσιµο σταυροδρόµι να επιλέξει το
δρόµο της ευθύνης από το δρόµο του λαϊκισµού. Σε αυτήν τη διαδροµή πισωγυρίσµατα δεν χωράνε ούτε συγχωρούνται.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξάλλου είχε κάποτε τονίσει ότι στην
πολιτική υπάρχουν άνθρωποι των περιστάσεων και άνθρωποι των
πεποιθήσεων. Οι πρώτοι σύρονται από το πλήθος. Οι δεύτεροι
ηγούνται στην πορεία του έθνους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Παπαδηµούλης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω µε αυτό που µου φαίνεται παράλογο και παράδοξο.
Ανεβαίνουν στο Βήµα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, «λούζουν πατόκορφα» τον κ. Στουρνάρα και δηλώνουν
ότι θα ψηφίσουν τον προϋπολογισµό του κ. Στουρνάρα.
Να τελειώσουν τα επικοινωνιακά κόλπα! Ο κ. Στουρνάρας είναι
«τσάρος της οικονοµίας» µε εντολή Σαµαρά, µε στήριξη Βενιζέλου και µε ψήφο εµπιστοσύνης όλων των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν µπορείτε µε κόλπα να κρύψετε
ότι ετοιµάζεστε να πείτε «ναι» σε έναν προϋπολογισµό Στουρνάρα-Σαµαρά-Βενιζέλου, Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζει για πέµπτο χρόνο µε copy-paste την ίδια καταστροφική
συνταγή ύφεσης, µονόπλευρης λιτότητας, άδικης κατανοµής
των βαρών, διατήρησης ενός άδικου και αναχρονιστικού φορολογικού συστήµατος και ενός σπάταλου, πελατειακού κράτους
που ακολούθησαν µε καταστροφικά αποτελέσµατα για την οικονοµία και την κοινωνία και η κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Παπαδήµου.
«Copy-paste» είναι. Στην ίδια συνταγή, στην ίδια σιδηροτροχιά.
Και γι’ αυτό παρακολουθώ µε θλίψη την προσπάθεια κάποιων,
που στήριξαν την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, που τα
«έδωσαν όλα» για να περάσει αυτή η πολιτική που ονοµάστηκε
«µνηµόνιο» και που έγλειφαν τον Γιώργο Παπανδρέου –και δεν
µιλώ µόνο για πολιτικούς και κόµµατα αλλά και για κανάλια- που
τώρα προσπαθούν να φορτώσουν αυτήν την πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακόµα και στις δικές τους δηµοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει πάρει κεφάλι εννοώ τις δηµοσκοπήσεις που παρουσιάζουν
ακόµα και στις εκποµπές τους. Και ο νοών νοείτω.
Από εκεί και πέρα, αυτός ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ξέρετε όλοι ότι παρ’ ότι είναι σκληρός, είναι µονόπλευρος, είναι κυρίως εικονικός. Ούτε ο κ. Σταϊκούρας δεν ξέρει
ποιος είναι ο πραγµατικός προϋπολογισµός, γιατί ο πραγµατικός
προϋπολογισµός είναι αυτός που θα εγκρίνει η τρόικα και θα περιλαµβάνει τα νέα µέτρα, στα οποία έχετε πει «ΝΑΙ», τα οποία δεν
έχει το προσχέδιο του προϋπολογισµού που συζητούµε και τα
οποία θα είναι από 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ –που έχετε ήδη
αποδεχθεί- έως 1,8 ή 2 δισεκατοµµύρια ευρώ που είναι η τελευταία εκδοχή της τρόικας και στηρίζεται και σε υπεραισιόδοξες
προβλέψεις που πάντα η εµπειρία δείχνει ότι διαψεύδονται.
Τι εννοώ; Εννοώ ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ, που δηµοσιεύτηκε
πριν από λίγες ηµέρες, προβλέπει όχι ανάπτυξη αλλά ύφεση και
για το 2014. Προβλέπει δηµόσιο χρέος για το 2014 πάνω από
180% του ΑΕΠ και προβλέπει ανεργία 28,2%.
Τα χθεσινά χαµόγελα και οι δηλώσεις Σαµαρά και Μπαρόζο
στις Βρυξέλλες δεν δείχνουν ατµόσφαιρα αδιεξόδου και σκληρής πολιτικής διαπραγµάτευσης. Προαναγγέλλουν συµφωνία
πριν από τις γιορτές για να κάνει σκι ξεκούραστα και ο κ. Τόµας
Βίζερ. Η εµπειρία δείχνει ότι η συµφωνία αυτή θα είναι πάλι προς
την πλευρά αυτών που έθεσε ως τελεσίγραφο η τρόικα και θα
συνεχιστεί το ίδιο καταστροφικό σενάριο.
Εκκρεµούν δε ο φόρος των ακινήτων -τον οποίο είχατε δεσµευτεί ότι θα καταθέσετε σήµερα και τον αναβάλατε για την
επόµενη εβδοµάδα όχι για τεχνικούς λόγους, όπως διαρρέετε,
αλλά επειδή ακόµα δεν έχετε ακόµα εξασφαλίσει το «ΝΑΙ» της
τρόικας- η απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων και η απελευθέρωση των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας.
Όλον τον προηγούµενο καιρό µάς λέτε «κάνετε κριτική, δεν
καταθέτετε προτάσεις». Καταθέσαµε πρόταση για τους πλειστη-
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ριασµούς πρώτης κατοικίας που λέει τα αυτονόητα, που δεν ταυτίζεται µε το σύνολο της πρότασής µας. Όλο τον καιρό µάς λέγατε «επιµένετε στο 100% των προτάσεών σας και δεν µπαίνετε
σε µία λογική προωθητικών λύσεων που να µπορούν να συµφωνήσουν και άλλοι».
Ορίστε, καταθέσαµε κάτι που δεν είναι το 100% της πρότασής
µας. Τι λέει; Λέει να παραταθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για έναν
ακόµη χρόνο και να απαγορευθεί στις τράπεζες που λειτουργούν
µε δηµόσιο χρήµα, µε λεφτά των φορολογουµένων, που επιβαρύνουν το δηµόσιο χρέος, να πουλήσουν στα «κοράκια» τα κόκκινα δάνεια, γιατί εάν πάνε εκεί, κανένας νόµος περί προστασίας
από τους πλειστηριασµούς δεν µπορεί να ισχύσει.
Βγαίνουν ήδη Βουλευτές της Πλειοψηφίας και λένε «θετικό,
το στηρίζω». Η Κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, γιατί
έχουν πιει το αµίλητο νερό;
Ολοένα και περισσότεροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουν ότι έχει πολύ µεγάλες πιθανότητες αυτός ο τόπος
µέσω των προσεχών εκλογών –που δεν θα αργήσουν- να αποκτήσει µε εντολή του λαού µία Κυβέρνηση µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ,
µία Κυβέρνηση µε αριστερό, προοδευτικό προσανατολισµό. Ζητούν από εµάς -και δικαίως- να παρουσιάσουµε ακόµη πιο συγκεκριµένα, συγκροτηµένα και πειστικά το πρόγραµµά µας και
τους άξονες της εναλλακτικής κυβερνητικής µας πρότασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτό κάνουµε. Εµείς πιστεύουµε ότι µία κυβέρνηση µε
κορµό το ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις προσεχείς εκλογές, θα συγκροτηθεί και θα βρεθεί µπροστά σε µια δύσκολη πρόκληση -γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο, έτσι όπως τα έχετε καταντήσει- να
προωθήσει µεγάλες αλλαγές.
Πρώτα απ’ όλα, να προωθήσει µέτρα άµεσης ανακούφισης και
ανάσχεσης της οξύτατης ανθρωπιστικής κρίσης που, µε αναδιανοµή δαπανών, θα σκοπεύουν στην ανακούφιση των πιο αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων, τους ανέργους, τους πολύ
φτωχούς, τους άστεγους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους χαµηλόµισθους.
Δεύτερον, να προωθήσει δηµοσιονοµική σταθεροποίηση µε
την επίτευξη, µε βιώσιµο τρόπο, ενός κοινωνικά δίκαιου και οικονοµικά σταθερού πρωτογενούς πλεονάσµατος, γιατί το οικονοµικό πλεόνασµα που έχετε πετύχει -και ισχυρίζεστε ότι είναι το
µεγάλο επίτευγµα- στηρίζεται σε αίµα, δάκρυα, µονόπλευρες θυσίες και κυρίως δεν είναι διατηρήσιµο.
Επίσης, ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης, στηριγµένο σε µία δέσµη µεγάλων µεταρρυθµίσεων
που εκκρεµούν σε αυτό τον τόπο για δεκαετίες αλλά και στην
αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος που έχει αυτός ο
τόπος και αυτός ο λαός.
Και για να µην καταχραστώ τον χρόνο, αναφέροµαι επιγραµµατικά στη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. Πρέπει
να αποκτήσουµε ένα απλό, διαφανές, σταθερό, δίκαιο, αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα που να εξασφαλίζει έσοδα όσο ο
µέσος όρος της Ευρωζώνης. Αναφέροµαι επίσης στη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης για να έχουµε µια Δηµόσια Διοίκηση αποτελεσµατική, αντιγραφειοκρατική, σύγχρονη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επίσης, χρειάζεται το σπάσιµο των καρτέλ της διαπλοκής που είναι ο µεγαλύτερος εχθρός
για την ανάπτυξη της οικονοµίας, για την προσέλκυση επενδύσεων, για την εξασφάλιση ρευστότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι τα ψηλά µεροκάµατα και οι µισθοί το εµπόδιο. Είναι ένα καρτέλ της διαπλοκής
που εκφράζεται και µε τις δωρεάν άδειες στα ψηφιακά κανάλια
και µε το λαθρεµπόριο καυσίµων και τσιγάρων και µε τα ακριβά
έργα και τις προµήθειες και µε τους εικονικούς διαγωνισµούς
που οδηγούν σε ακριβά δηµόσια έργα.
Αυτό το ολιγοπώλιο πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας είναι
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που φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το ολιγοπώλιο θα σπάσει ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του σύντοµα, δίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ τη
δυνατότητα να αποτελέσει τον κορµό της επόµενης κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μου φαίνεται
ότι το πρώτο πράγµα που πρέπει να µάθουµε εδώ είναι η αριθµητική. Τι είναι έξι, επτά ή οκτώ λεπτά; Τα έξι λεπτά ξαφνικά έγιναν εννιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάζεται αντίστροφα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, ανάποδα.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο του κρατικού
προϋπολογισµού, στο οποίο αναλυτικά εκτιµώ ότι αναφέρθηκα
κατά τη χθεσινή µου παρέµβαση, διαµορφώθηκε σε ένα περιβάλλον σταθερής, δηµοσιονοµικής και µακροοικονοµικής σταθεροποίησης, ως αποτέλεσµα πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν και
υλοποιήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση, σχέδιο που λαµβάνει υπ’ όψιν και κεφαλαιοποιεί τις πρώτες θετικές ενδείξεις που
καταγράφηκαν φέτος, σε συνέχεια και ως αποτέλεσµα των µεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, σχέδιο που στηρίζεται
σε πραγµατικά δεδοµένα, σε ρεαλιστικές εκτιµήσεις και προβλέψεις, σχέδιο που προωθεί πολιτικές για τη διόρθωση των διαχρονικών αδυναµιών του εγχώριου οικονοµικού υποδείγµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το εγχώριο οικονοµικό υπόδειγµα χαρακτηρίζονταν κυρίως από δοµικές, ενδογενείς αδυναµίες, όπως είναι το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας
της ιδιωτικής και της δηµόσιας οικονοµίας, η αδυναµία βιώσιµης
διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό κατά περιόδους, το µεγάλο τµήµα της σκιώδους οικονοµίας, η αδυναµία εξορθολογισµού των δηµοσίων και κυρίως
των κοινωνικών δαπανών.
Οι αδυναµίες αυτές χαρακτήριζαν διαχρονικά την οικονοµία
της χώρας µας, µε αποτέλεσµα αυτή να λειτουργεί περισσότερο
ή λιγότερο ανά περίοδο σε συνθήκες ασταθούς ισορροπίας.
Το ξέσπασµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και
η διάχυση αυτής της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως ήταν φυσικό,
επιδείνωσε την ήδη διαχρονικά επιβαρυµένη κατάσταση.
Η εξέλιξη των γεγονότων είναι σε όλους µας γνωστή: Η κρίση
δανεισµού της χώρας, η προσφυγή στον µηχανισµό στήριξης την
άνοιξη του 2010 κι έκτοτε η εφαρµογή ενός ασφυκτικού προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.
Η χώρα από εκείνη τη στιγµή κι έπειτα έχει βρεθεί σε µία επώδυνη δοκιµασία βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης και πρωτοφανούς ανεργίας. Πρόκειται για µία περίοδο κατά την οποία οι
πολίτες κατέβαλαν τεράστιες θυσίες τόσο σε όρους δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.
Σήµερα µετά την τροποποίηση πριν από ένα χρόνο, τον Νοέµβριο του 2012, στο µέτρο του εφικτού, της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι θυσίες
θα αρχίσουν να πιάνουν τόπο. Η ύφεση επιβραδύνεται.
Πράγµατι υπάρχουν, κύριε Παπαδηµούλη, διαφορετικές εκτιµήσεις για το 2014. Ούτως ή άλλως εκεί δεν µιλάµε για εκτιµήσεις πλέον αλλά µιλάµε για προβλέψεις. Οι εκτιµήσεις όµως του
ΟΟΣΑ για φέτος είναι ακόµη πιο ευνοϊκές από τον προϋπολογισµό: Είναι για ύφεση 3,5% κι όχι για 4%.
Η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπτεται, αν και πράγµατι παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Ο πληθωρισµός διαµορφώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων σαράντα πέντε
ετών. Το οικονοµικό κλίµα ενισχύεται, φτάνοντας στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων σαράντα µηνών. Το κόστος δανεισµού
µειώνεται και διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση που επικαλεστήκατε του ΟΟΣΑ, έχει τον υψηλότερο, µεταξύ των κρατών µελών
του ΟΟΣΑ, ρυθµό προώθησης των µεταρρυθµίσεων, υλοποιώντας µάλιστα τις δυσκολότερες διαρθρωτικές αλλαγές, ακόµη και
σε ευαίσθητους τοµείς, όπως είναι οι ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας.
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Αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγµατοποιούνται. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύεται. Οι στόχοι της δηµοσιονοµικής πολιτικής επιτυγχάνονται για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά.
Εκτιµάται ότι φέτος, σε όρους προγράµµατος, θα καταγραφεί
πρωτογενές πλεόνασµα περίπου 800 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ
ο στόχος ήταν για µηδενικό πρωτογενές πλεόνασµα.
Η εκτίµηση αυτή δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τη θετική επίδραση της
αναδροµικής µείωσης του επιτοκίου σε χορηγούµενα από τους
εταίρους δάνεια, καθώς και της µεταφοράς των αποδόσεων από
την διακράτηση οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήµατος και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Με αυτά, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ευρωπαϊκού συστήµατος λογαριασµών που χρησιµοποιούν όλες οι χώρες της Ευρώπης, εξαιρώντας την εφάπαξ επίδραση και επίπτωση της
στήριξης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, το πρωτογενές
πλεόνασµα εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί φέτος περίπου στα 4
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το εν λόγω πλεόνασµα, αν εξαιρεθεί η επίδραση της ύφεσης
και άλλων συγκυριακών παραγόντων, δηλαδή το διαρθρωτικό
πλεόνασµα, εκτιµάται ότι θα είναι το υψηλότερο µεταξύ όλων
των χωρών της Ευρωζώνης. Κι εργαζόµαστε συστηµατικά και µεθοδικά για όσο το δυνατόν καλύτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
Τα έσοδα σε δηµοσιονοµική βάση επιτυγχάνουν τους στόχους
που είχαν τεθεί, γεγονός που συµβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Η επίτευξη αυτή, εντός πράγµατι του έκτου
συνεχόµενου έτους ύφεσης, συνιστά θετική προοπτική και επιτρέπει συγκρατηµένη αλλά ρεαλιστική αισιοδοξία και για το επόµενο έτος.
Ως προς τις δαπάνες, αυτές εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν
χαµηλότερα από τους στόχους, κάτι που επιβεβαιώνει ότι έχει
ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η δηµοσιονοµική πειθαρχία µε αποτέλεσµα η απόδοση των παρεµβάσεων δηµοσιονοµική πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιµήσεις.
Ετέθη εύλογα ο προβληµατισµός από συνάδελφο, από τον κ.
Ψυχάρη, σχετικά µε το τι κινήσεις κάνουµε ως Υπουργείο Οικονοµικών για να ενδυναµώσουµε ακόµη περισσότερο αυτούς τους
ελέγχους.
Προχωρήσαµε στην επικαιροποίηση και τη βελτίωση του συστήµατος δηµοσιονοµικών ελέγχων, στην ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για τη διαχείριση των
δηµόσιων πόρων, στην ενίσχυση του πλαισίου δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών µε την παράλληλη ενεργοποίηση µηχανισµών παρακολούθησης αυτών των φορέων, στην εφαρµογή µίας
αυστηρής διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, στον καθορισµό συντοµότερης διαδικασίας για την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων από τις ΥΔΕ, για πληρωµή δαπανών που
πραγµατοποιούνται από τις συναλλαγές του δηµοσίου, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέµηση του «late payment».
Και τέλος, προχωρήσαµε και στη θέσπιση τριµηνιαίων ενηµερωτικών δελτίων επίτευξης των στόχων του προϋπολογισµού
των δοµών και των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στο
πλαίσιο της παρακολούθησής τους. Για πρώτη φορά τριµηνιαίους.
Από αυτούς τους ελέγχους, που ορθώς επεσήµανε ο κ. Ψυχάρης, προκύπτει ότι πράγµατι στο Υπουργείο Οικονοµικών οι συνολικές πληρωµές και απλήρωτες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το
στόχο που είχε τεθεί κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ. Όπως λέει
όµως και η σχετική ανακοίνωση, αυτή η απόκλιση οφείλεται στην
καταβολή της προβλεπόµενης από νόµου τέταρτης δόσης της
έκτακτης παροχής στους δικαστικούς υπαλλήλους -περίπου 9,5
εκατοµµύρια ευρώ- και στην πληρωµή 23,6 εκατοµµυρίων ευρώ,
το οποίο αφορά επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε
δικαιούχους µέσω των τελωνείων.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, συµφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει
να συνεχιστεί η προσπάθεια και να ενταθεί περαιτέρω για την
εδραίωση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ενδυναµώνοντας και εµπλουτίζοντας το θεσµικό πλαίσιο άσκησης δηµο-
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σιονοµικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, σύµφωνα µε
την τελευταία έκθεση του ΚΕΠΕ «η ιδιαίτερα αρνητική δυναµική
που χαρακτήριζε τις εγχώριες οικονοµικές εξελίξεις µέχρι και το
τέλος του 2012 φαίνεται να εξασθενεί, κάτι που σηµατοδοτεί» σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ- «για πρώτη φορά µια πιθανή έναρξη πορείας εξόδου της ελληνικής οικονοµίας από το καθεστώς
ύφεσης και από την κρίση σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα».
Βέβαια, αυτές οι θετικές ενδείξεις αποτελούν εφαλτήριο για
να συνεχιστεί η προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση το
ταχύτερο δυνατόν, µε όσο γίνεται δυνατό µικρότερο κοινωνικό
κοινωνικό κόστος, µια προσπάθεια που πρέπει να δίνει έµφαση
στον περαιτέρω εµπλουτισµό του δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος
µε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και πολιτικές, πολιτικές που είναι
απαραίτητες, ώστε να αντιµετωπιστεί παράλληλα µε τη διαρθρωτική και η κυκλική διάσταση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος,
πολιτικές που θα εξασφαλίσουν ότι η Ελλάδα το 2014, µετά από
έξι έτη, θα εξέλθει από την παρατεταµένη ύφεση και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα διαµορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.
Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο ενσωµατώνει τις προβλέψεις και
τα στοιχεία της ευρύτερης εθνικής προσπάθειας για τη σταθεροποίηση των δηµόσιων οικονοµικών και την ανάταξη της πραγµατικής οικονοµίας, διαµορφώθηκε ο κρατικός προϋπολογισµός
για το 2014. Είναι ένας προϋπολογισµός που αποτελεί µέρος
µιας ευρύτερης στρατηγικής άσκησης οικονοµικής πολιτικής,
µιας στρατηγικής που έχει ως στόχο την επίτευξη διατηρήσιµων
πρωτογενών πλεονασµάτων, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Είναι µια στρατηγική που εδράζεται, πρώτον, στην ένταξη του
σκιώδους τµήµατος της οικονοµίας στο εµφανές πεδίο της και
στη φορολόγησή του. Η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί -όπως
άλλωστε και γίνεται- στο χτύπηµα της παραοικονοµίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στην καταπολέµηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Όσο περισσότερο
προσεγγίζουµε αυτό το στόχο τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για
την ελάφρυνση των συνεπών φορολογούµενων.
Δεύτερον, πρέπει να εστιαστεί στη διασφάλιση της πιστής
εφαρµογής των κανόνων και πρακτικών χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και πειθαρχίας, κανόνες και πρακτικές που έχουν
ήδη οδηγήσει σε σηµαντική περιστολή των δαπανών κάτω από
το µέσο ευρωπαϊκό όρο.
Τρίτον, πρέπει να εστιαστεί στη δηµιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους, ενός κράτους που θα ανταποκρίνεται µε επάρκεια στα αιτήµατα της σύγχρονης,
ελεύθερης κοινωνίας για οικονοµική αποτελεσµατικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Τέταρτον, πρέπει να εστιαστεί στη βελτίωση της ποιότητας
των δηµόσιων οικονοµικών, µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πόρων, µε την ενίσχυση σταδιακά των δαπανών που
έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αυτός ο προσανατολισµός των δηµόσιων δαπανών συνάδει
και µε τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, σύµφωνα µε την
οποία παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη δηµιουργούν προϋποθέσεις για µια ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική.
Πέµπτον, πρέπει να εστιαστεί στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιοριστεί το
πράγµατι υψηλό ποσοστό του πληθυσµού που έχει περάσει το
κατώφλι της φτώχειας, µε στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής
πολιτικής αλλά και µε τον εξορθολογισµό των µηχανισµών αναδιανοµής του εισοδήµατος.
Έκτον, πρέπει να εστιαστεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου
κράτους, µε τη βελτίωση της ποιότητας των θεσµών, µε τη δραστική µείωση της γραφειοκρατίας, µε την ποιοτική αναβάθµιση
των δηµόσιων υπηρεσιών, των θεσµών της λειτουργίας του κράτους, µε την ενίσχυση εν τέλει του κοινωνικού κεφαλαίου.
Έβδοµον, πρέπει να εστιαστεί στην αύξηση των επενδύσεων
και στην ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και στη διατήρηση της
κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας όµως σηµαντικά χαµηλότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ.
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Εκτιµάται ότι θετικές επιδράσεις στην πραγµατική οικονοµία
θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του
ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η υλοποίηση
του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της
περιουσίας του δηµοσίου, η ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ ενάµισι λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
όµως, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όγδοο, στην περαιτέρω ενίσχυση της µακροχρόνιας
βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους.
Η χώρα οφείλει να φρενάρει ριζικά την αυξητική δυναµική και
να αντιστρέψει την τάση τόσο σε απόλυτο µέγεθος όσο και ως
ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό θα υλοποιηθεί αφ’ ενός µε την επίτευξη
διατηρήσιµων και βιώσιµων πρωτογενών πλεονασµάτων και την
ισχυροποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων και αφ’ ετέρου µε
την αρωγή των εταίρων για την ελάφρυνσή του. Το ζήτηµα παραµένει ανοιχτό.
Ένατο, πρέπει να εστιαστεί στη διαµόρφωση των συνθηκών
για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Προς αυτήν την κατεύθυνση και σε συνδυασµό µε τις ήδη σηµαντικές δηµοσιονοµικές
επιδόσεις και τις αισιόδοξες µακροοικονοµικές ενδείξεις, προωθείται ο σχεδιασµός χρηµατοοικονοµικών τεχνικών που θα καταστήσουν εφικτή την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίου κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2014.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για προτεραιότητες
µίας στρατηγικής που οδηγεί στην επιστροφή της οικονοµίας και
της κοινωνίας στη µεγέθυνση και τον ενάρετο κύκλο της ευηµερίας για όλους τους πολίτες εντός της Ευρωζώνης.
Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτών των στόχων αποτελούν η κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη, καθώς και η σύµµετρη συµµετοχή των κοινωνικών οµάδων στην προσπάθεια
εξόδου από την κρίση, ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή
κοινωνική στήριξη προσαρµογής, η αυτοδέσµευση στην επίτευξη
συλλογικά αποδεκτών στόχων, η συνεχής βελτίωση των θεσµών
και η αποτελεσµατική εφαρµογή των νόµων.
Συνεπώς µε γνώµονα την κρισιµότητα των στιγµών και το µέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβληθεί µέχρι σήµερα από
τους Έλληνες πολίτες αλλά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη διαρκή
και δυναµική διαδικασία διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους
µας επί συστατικών του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, προσβλέπουµε στην έγκριση του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναγνώσω µία επιστολή η
οποία απεστάλη στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής.
««Προς τον αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊµαράκη.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι ορίζεται Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί
Βουλευτές» ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Κοµµάτων «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές» Παραστατίδης Θεόδωρος, Βουλευτής Κιλκίς»».
Τον λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άκουγα προηγουµένως τον εκλεκτό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παπαδηµούλη που περίπου κατηγορούσε πολλούς εξ ηµών στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας ότι πυροβολούµε εκ του ασφαλούς τον κ. Στουρνάρα αλλά ψηφίζουµε τους
προϋπολογισµούς τους οποίους εκείνος καταθέτει.
Υπάρχει µία διαφορά, κύριοι συνάδελφοι. Εµείς στη Νέα Δη-
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µοκρατία διατηρούµε το δικαίωµα γνώµης και καλόπιστης κριτικής στους Υπουργούς µας. Εσείς αυτό το δικαίωµα το έχετε εκχωρήσει στις συνιστώσες. Οι συνιστώσες εντός του κόµµατός
σας µπορούν να κάνουν κριτική αλλά δεν µπορούν µεµονωµένα
οι Βουλευτές σας. Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας
Δηµοκρατίας…
Μας εγκαλέσατε ότι είµαστε συνεχιστές του πελατειακού κράτους που προηγήθηκε, δηλαδή Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και
τώρα εµείς. Μόνο πελατειακό κράτος δεν δοµούµε και δεν χτίζουµε εµείς τώρα. Εµείς αποδοµούµε ό,τι πελατειακό έχει χτιστεί
µέχρι τώρα και προσπαθούµε πραγµατικά να φτιάξουµε ένα κράτος, µία πολιτεία, που να στέκεται στα πόδια της µε διαδικασίες
αξιοκρατικές.
Γι’ αυτό το πράγµα, λοιπόν, δεν µπορείτε να µας κατηγορήσετε. Για πολλά άλλα να δεχθούµε καλόπιστα της κριτική σας
αλλά όχι για το ότι ασκούµε πελατειακή πολιτική τώρα µ’ αυτήν
την Κυβέρνηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν είναι δυνατόν!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Το στηρίζω κι εγώ αυτό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέτε ότι ο προϋπολογισµός είναι εικονικός και ότι άλλον θα εγκρίνει στη συνέχεια η τρόικα.
Και εδώ κάνετε λάθος. Είδατε ότι αυτή η Κυβέρνηση, χωρίς να
περιµένει τη συµφωνία µε την τρόικα, κατέθεσε τον προϋπολογισµό –ως είχε δεσµευτεί και ως προβλέπεται εκ του Συντάγµατος- και προέβη και σε άλλες πράξεις, όπως τη µείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση ή τη χορήγηση του επιδόµατος πετρελαίου. Μιλάµε
για κοινωνικές πράξεις που ακόµα και σε περιόδους ευηµερίας
της ελληνικής πολιτείας το κράτος δεν τις είχε κάνει. Τώρα µέσα
στην κρίση τις κάνουµε.
Πείτε έστω έναν καλό λόγο γι’ αυτές τις προσπάθειες που
κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Ακούστηκε ότι αυτός ο προϋπολογισµός στηρίζεται σε πολύ
αισιόδοξες προβλέψεις και ότι οι διεθνείς οργανισµοί προβλέπουν χειρότερα αποτελέσµατα για την ελληνική οικονοµία και για
την εξέλιξή της. Κι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διαψευστείτε και εσείς και πολλοί από τους διεθνείς οργανισµούς.
Φέτος κανένας δεν περίµενε να έχουµε πλεόνασµα, που θα είχαµε το 2014 κανονικά, και το έχουµε από το 2013. Αυτό είναι
πάρα πολύ θετικό. Δεν έχετε τη γενναιότητα να το αναγνωρίσετε;
Αναγνωρίστε έστω µία θετική πλευρά του επιτεύγµατος αυτής
της Κυβέρνησης.
Λέγατε ότι αυτό το πλεόνασµα δεν θα έχουµε το δικαίωµα να
το δώσουµε στις αδύναµες κοινωνικά οµάδες. Είχαµε δεσµευτεί
–και το επαναλαµβάνουµε- ότι το 70% αυτού του πλεονάσµατος,
που είναι το κοινωνικό µέρισµα για τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες, θα δοθεί σε αυτές και θα το δείτε πολύ σύντοµα, κοντά στο
Πάσχα, όταν θα επιβεβαιωθούν και από την Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία οι δείκτες, τους οποίους εµείς λέµε ότι πετύχαµε µε
αυτόν τον προϋπολογισµό.
Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν δηµιουργεί ελλείµµατα. Για
πρώτη φορά νοικοκυρεύτηκε αυτό το κράτος και ξοδεύει όσα
παράγει, χωρίς να χρειάζεται να ζήσει µε δανεικά. Η πολιτική των
δανεικών δεν ανήκει σε εµάς, ανήκει στο παρελθόν.
Εσείς υπόσχεστε τα πάντα στους πάντες. Δεν µπορείτε να το
καταφέρετε. Και χαίροµαι που υπάρχουν και νηφάλιες φωνές
στην παράταξή σας. Άκουσα µε µεγάλη ικανοποίηση τον κ. Τσακαλώτο, τον γενικό εισηγητή του κόµµατός σας, να εισηγείται κάποια πράγµατα που είναι ρεαλιστικά και ένας καλόπιστος µπορεί
να αποδεχθεί πολλά εξ αυτών σαν ορθά. Είναι ένα θετικό βήµα.
Επίσης, θετικό βήµα είναι και οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού που πάρα πολλά στελέχη σας εκφράζουν, µε πρώτο τον Αρχηγό σας. Τα λέτε στην Αµερική, στο Τέξας, στις Βρυξέλλες.
Τολµήστε να τα πείτε κι εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα. Τα είπε και ο
κ. Δραγασάκης, τα είπε και ο κ. Τσακαλώτος. Αυτό είναι µία πρόοδος. Χαιρετίζουµε αυτή την πρόοδο και χαιρετίζουµε, πραγµατικά, ότι ανακαλύπτετε σιγά-σιγά το δρόµου του ρεαλισµού και
της ορθοφροσύνης.
Αυτή η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνει µία
συνετή διαχείριση, «σπάει αυγά», αξιολογεί δοµές, καταργεί
δοµές, δεν υπολογίζει το πολικό κόστος. Ούτως ή άλλως δεν θα
κριθούµε από το πόσο θα είµαστε αρεστοί σε κάποιες συντε-
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χνίες. Θα κριθούµε για το αν η Ελλάδα που θέλουµε µετά από
τρία χρόνια θα είναι αυτή που πραγµατικά θέλουν οι πολίτες να
έχουν για τα επόµενα τριάντα χρόνια. Γιατί προφανώς κανείς δεν
ονειρεύεται την Ελλάδα που είχαµε µέχρι τώρα.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µου θυµίζετε
αυτό που έλεγε ο αείµνηστος Θανάσης Κανελλόπουλος το 1980
ότι το τότε ΠΑΣΟΚ µοιάζει µε καρπούζι, απ’ έξω πράσινο κι από
µέσα κόκκινο. Εσείς τώρα θυµίζετε πάλι καρπούζι που απ’ έξω
είναι ροζ και µέσα είναι βαθύ πράσινο, γιατί όλο τα ΠΑΣΟΚ των
συντεχνιών, το πελατειακό σύστηµα, ήρθε σε εσάς. Μάλιστα, φιλοξενείτε στον Τύπο σας, σε περίοπτη θέση, άρθρα στελεχών
που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν σε εσάς –η «ΑΥΓΗ» αµέσως τους παρέχει φιλόξενο βήµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σε εσάς έχει έρθει όλο το ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Αφήστε το ΠΑΣΟΚ και εσείς από το Βήµα
και εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν ψηφίσατε ούτε τις µειώσεις
τιµών των φαρµάκων, γιατί λέτε ότι διαφωνείτε µε την πολιτική
των γενοσήµων.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µου φαίνεται
ότι εσείς είστε πραγµατικά γενόσηµο του παλαιού ΠΑΣΟΚ...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
...και ήρθε η ώρα να αναγνωρίσετε µια πραγµατικότητα, ότι αν
δεν ακολουθήσετε δική σας πολιτική και ακολουθήσετε την πολιτική που µας έφτασε εδώ, τότε σίγουρα ο ελληνικός λαός θα
σας γυρίσει τις πλάτες.
Γι’ αυτό ψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό που είναι ο
µόνος ρεαλιστικός που µπορεί να βγάλει την πατρίδα µας από
τα δύσκολα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αρχίσω από το µείζον θέµα
που απασχολεί την ανώτατη εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω µε µια
ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Αρβανιτόπουλος µετά από δεκατρείς εβδοµάδες που τα πανεπιστήµια είναι κλειστά.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος, λοιπόν, είπε ότι παραπέµπει, ακόµα και
παρά τη χθεσινή απόφαση της συγκλήτου, τον πρύτανη στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, γιατί µε την απραξία του κράτησε το ίδρυµα
κλειστό. Με άλλα λόγια, τον παραπέµπει, επειδή ο τελευταίος
δεν «φρόντισε» να καταστείλει µε κάθε τρόπο την απεργία των
διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος.
Αυτό το γεγονός, λοιπόν, είχε τις εξής διαστάσεις. Η πρώτη
είναι ότι είναι πρωτοφανές µια Κυβέρνηση προερχόµενη από
εκλογές να διώκει για πολιτικούς λόγους έναν εκλεγµένο πρύτανη. Θα πρέπει να θυµίσουµε στον κύριο Υπουργό και στην ελληνική Βουλή ότι το πιο κοντινό προηγούµενο ανάγεται στα
χρόνια της Δικτατορίας του Μεταξά, όταν ο τότε Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Αβροτέλης Ελευθερόπουλος,
επειδή στην Επέτειο Απελευθέρωσης της Πόλης το ’37 βρήκε το
θάρρος να εκφωνήσει µπροστά στο Βασιλέα Γεώργιο Β’ ένα δυσάρεστο πανηγυρικό λόγο για το καθεστώς, παύτηκε µε συνοπτικές διαδικασίες. Δυστυχώς, αυτό το βλέπουµε και τώρα.
Συγκεκριµένα, ας δούµε πού στηρίχθηκε ο κύριος Υπουργός
στο Δελτίο Τύπου για να παραπέµψει τον πρύτανη. Σύµφωνα µε
το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, τα ΑΕΙ είναι πλήρως αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κάτι
που σηµαίνει ότι αντιµετωπίζουν τα ίδια τις κάθε είδους υποθέσεις τους µε δικά τους όργανα µέσα στο πλαίσιο βεβαίως των
γενικών και αφηρηµένων ρυθµίσεων, τις οποίες θεσπίζει ο κοινοβουλευτικός νοµοθέτης.
Πώς, λοιπόν, κινεί µια διαδικασία ο Υπουργός; Πρέπει να σας
πω ότι αν κινεί µια διαδικασία πέρα από το Σύνταγµα, την κινεί
µε βάση το ν. 249/1976, ο οποίος αφορά το Πειθαρχικό Συµβούλιο Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Αυτός ο νόµος, λοιπόν, λέει ότι πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε
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υπό του πρυτάνεως είτε υπό του Υπουργού δια του πρυτάνεως
ή του επέχοντος θέση πρυτάνεως ή υπό των νοµίµων αυτών αναπληρωτών. Αν ήθελε, λοιπόν, να ασκήσει δίωξη, θα έπρεπε να
απευθυνθεί στον πρύτανη ή στο νόµιµο αναπληρωτή του ή σε
αυτόν που τον αντικαθιστά και να ασκηθεί η δίωξη. Αντ’ αυτού ο
κύριος Υπουργός γράφοντας τους νόµους, το Σύνταγµα αλλά
και την απόφαση της συγκλήτου στα παλιά του τα παπούτσια,
παραπέµπει τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου. Και όχι µόνο αυτό,
αλλά υπάρχει και µια τεράστια συκοφαντία. Είδαµε χιλιάδες απερίγραπτα πράγµατα –συνεπικουρούµενος και από τα ΜΜΕ- ώστε
να καταρρεύσει η εικόνα του πρυτάνεως του πανεπιστηµίου εν
γένει, αγνοώντας ότι αυτή η διαθεσιµότητα των διοικητικών
υπαλλήλων έχει ως αποτέλεσµα οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη να
κάνουν µάθηµα χωρίς καλοριφέρ, πάρα πολλά ερευνητικά προγράµµατα να µην προχωρούν και πάρα πολλοί φοιτητές να µην
µπορούν να πάρουν πιστοποιητικά αλλά και χιλιάδες άλλες παρενέργειες. Διότι, όπως έχουµε πει και άλλη φορά, το ζήτηµα δεν
είναι να ανοίξουν τα πανεπιστήµια αλλά να ανοίξουν εν λειτουργία και µε όλη τους την απόδοση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή φαίνεται ότι δεν µπορεί να
τα καταφέρει ο κύριος Υπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να συναντηθεί µε τους
πρυτάνεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και να συζητήσει µαζί τους πάντα στη βάση του να ανοίξουν τα πανεπιστήµια
µε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους στη θέση τους. Βεβαίως
θα πρέπει να συζητήσουµε και αν υπάρχουν κενά, αν χρειάζονται
συµπλήρωση και αν υπάρχει δυνατότητα µετακινήσεων, ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Επιπλέον, ζητάµε και από αυτό το Βήµα –σήµερα µάλιστα µίλησα και µε τον Πρόεδρο της Βουλής- να υλοποιηθεί επιτέλους
το αίτηµα το οποίο έχει υποβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλοι Βουλευτές από την Αντιπολίτευση, να συγκληθεί η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να συζητήσει αυτό το πελώριο ζήτηµα.
Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα ζητήµατα, θα ήθελα να πω ότι
ο κύριος Υπουργός εξακολουθεί να ψεύδεται παρ’ όλο που τρεις
µήνες τώρα από την έναρξη των µαθηµάτων υπάρχουν πάρα
πολλά κενά και παρ’ όλο που έχουν αποµακρυνθεί πάρα πολλοί
καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κυρίως της τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Διακηρύσσει σε όλους τους τόνους στα ραδιόφωνα και στις
τηλεοράσεις ότι από τους χίλιους εννιακόσιους που έχουν τεθεί
σε διαθεσιµότητα έχουν τακτοποιηθεί οι χίλιοι τριακόσιοι. Πληροφορώ το Σώµα ότι δεν έχει τακτοποιηθεί ούτε ένας. Ούτε
ένας! Επίσης, παρ’ όλο που έχουν δικαιωθεί οι σχολικοί φύλακες,
δεν έχουν επανέλθει στη θέση τους.
Πάνω σε όλα αυτά θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ζητάει να καταργηθούν όλοι οι µνηµονιακοί νόµοι που αφορούν την παιδεία.
Επίσης, ζητάµε το πάγωµα των καταργήσεων των συγχωνεύσεων
τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Εµείς έχουµε υποσχεθεί ότι δεν αναγνωρίζουµε τις διαθεσιµότητες σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών φυλάκων. Δεσµευόµεθα ότι
θα καταργήσουµε την εργασιακή εφεδρεία και τις ευέλικτες µορφές εργασίας στην εκπαίδευση, ότι θα διασφαλίσουµε τη χρηµατοδότηση για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης, θα
αναπροσαρµόσουµε τη διάθεση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, θα καταργήσουµε τις αναθέσεις έργων σε ιδιώτες και θα επανεξετάσουµε το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στη
κεντρική διοίκηση στα διδακτικά του καθήκοντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής, θα αναβαθµίσουµε το µάθηµα των ξένων γλωσσών στη δηµόσια εκπαίδευση µε τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου εντός της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα αναβαθµίσουµε το λύκειο σε ενιαία αυτόνοµη µορφωτική βαθµίδα µε την κατάργηση των γενικών
εξετάσεων και τη δυνατότητα µετάβασης προς την ελεύθερη
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, πράγµα που σηµαίνει ότι

3524

θα µειωθούν οι δαπάνες των οικογενειών για φροντιστήρια.
Τέλος, θα έλεγα ότι βασικό στοιχείο του προγράµµατός µας
είναι η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι θα έχουν τον κύριο λόγο για τη θεσµική επεξεργασία ενός
νέου καταστατικού χάρτη για την παιδεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, πλησιάζει η
ώρα που όσοι περιπαίζουν το αναµφισβήτητο αγαθό της παιδείας και τους λειτουργούς της, θα βρεθούν σύντοµα στο περιθώριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Η αρχή της δεδηλωµένης από τον Τρικούπη έως τα σήµερα»
που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Ορίστε, κύριε Κόλλια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά από το 2009 η
Βουλή των Ελλήνων συζητά έναν προϋπολογισµό µε θετικές
προβλέψεις και προοπτική. Για πρώτη φορά µας δίνεται η δυνατότητα αυτή να δούµε µε αισιοδοξία το οικονοµικό και κοινωνικό
µέλλον της χώρας. Για πρώτη φορά µπορούµε να µιλήσουµε ρεαλιστικά για ανάκαµψη και ανάπτυξη.
Έπειτα από το πρωτογενές πλεόνασµα άνω των 800 εκατοµµυρίων ευρώ που καταγράφεται φέτος, για το 2014 αναµένεται
περαιτέρω αύξηση στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους µειώνονται από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
από το 2012 στα 6 δισεκατοµµύρια. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από έλλειµµα 2,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ πέρυσι αναµένεται να µηδενιστεί ή ακόµα να υπάρξει και πλεόνασµα. Η
ύφεση µετά από έξι χρόνια αναµένεται όχι µόνο να αποχωρήσει
αλλά ακόµα και να αναστραφεί αφού οι ρυθµοί ανάπτυξης θα
επανέλθουν σε θετική κλίµακα.
Ο ρυθµός αύξησης της ανεργίας ανακόπτεται από το ιλιγγιώδες 40% το 2011 σε 7,5% φέτος. Οι οφειλές του δηµοσίου αποπληρώνονται συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ρευστότητας
και του οικονοµικού κλίµατος. Τα προβλεπόµενα έσοδα για το
2014 από τη φορολόγηση των ακινήτων µειώνονται χάρη στις φορολογικές µεταρρύθµισης. Το επίπεδο των δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θα είναι υψηλότερο µετά το
2010, δηλαδή 3,7 % του ΑΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κάθε λόγο να είµαστε
αισιόδοξοι τόσο για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2014
όσο και για τα θετικά αποτελέσµατα της υλοποίησής του. Και δεν
είµαστε οι µόνοι, αυτό το επιβεβαιώνουν διεθνείς παράγοντες,
οργανισµοί και επενδυτές.
Το επιβεβαιώνουν όλοι όσοι µας είχαν µέχρι πέρυσι ξοφληµένους και τώρα µιλούν µε άλλη γλώσσα. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο µίλησε για εντυπωσιακή πρόοδο,
για το τελευταίο µέτρο του Μαραθωνίου.
Τα spreads έπεσαν στα επίπεδα του 2009 και οι διεθνείς οίκοι
αναβαθµίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Μιλούν
µάλιστα για σταθερές προοπτικές στην οικονοµία µας, προβλέποντας την επάνοδο της χώρας στις αγορές το 2014.
Διεθνείς οικονοµικοί παράγοντες µιλούν για πέρασµα από το
Grexit στην Ελλάδα της ανάκαµψης και των ευκαιριών. Μεγάλοι
επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα σηµαντικές ευκαιρίες να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην ενέργεια, στο εµπόριο, στις υπηρεσίες, στο Χρηµατιστήριο, στον τουρισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα επιτεύγµατα δεν είναι
ούτε περιστασιακά ούτε συµπτωµατικά. Είναι αποτέλεσµα των
θυσιών και της συλλογικής προσπάθειας των Ελλήνων πολιτών,
των µισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των επαγγελµατιών, που υπέµειναν και υποµένουν δυσβάσταχτα βάρη και περι-
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κοπές, των πολιτών που πριν από ενάµιση χρόνο εµπιστεύτηκαν
τον Αντώνη Σαµαρά και ανέθεσαν στην Κυβέρνησή του να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Οι θυσίες τους είναι εκείνες που µας δίνουν σήµερα τη δυνατότητα να µιλάµε µε
αισιοδοξία.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για
πολύ καιρό επενδύσατε στην απόγνωση και στην απελπισία του
ελληνικού λαού, επενδύσατε στην καταστροφή και στη χρεοκοπία
της χώρας, αλλά, δυστυχώς, δεν σας βγήκε τίποτα. Μοιράσατε
υποσχέσεις ότι θα τους ικανοποιήσετε όλους. Υποσχεθήκατε ότι
θα επαναφέρετε στο δηµόσιο τους χρεοκοπηµένους φορείς, τάξατε προσλήψεις, µισθούς και συντάξεις και παρ’ όλα αυτά αποτύχατε.
Σας το επισήµανε και ο κ. Γλέζος, που είχε το θάρρος και την
παρρησία να σας πει ότι δεν µπορείτε να πείσετε πού θα βρείτε
τα λεφτά. Και αφού, βεβαίως, είδατε ότι µε αυτήν την τακτική τα
ποσοστά σας όχι µόνο δεν ανεβαίνουν αλλά συρρικνώνονται,
αποφασίσατε να σοβαρευτείτε. Σε µία µεγαλειώδη «κωλοτούµπα» ακούσαµε χθες τον εισηγητή σας να επιβεβαιώνει τον
Υπουργό των Οικονοµικών, δηλαδή να συµφωνεί µε τον κ. Στουρνάρα ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι χαµηλότερη από το
µέσο όρο της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά
ότι ο ελληνικός λαός δεν µπορεί να σας εµπιστευτεί.
Για µας η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις
για τη δικαιότερη κατανοµή των βαρών, για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής, για την ορθολογική διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών, για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας, της σπατάλης, της διαφθοράς, που διαχρονικά ακυρώνουν
κάθε επενδυτική και κάθε παραγωγική προσπάθεια. Αυτοί είναι
οι δικοί µας στόχοι για το µέλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Να δούµε τι θα λέτε του χρόνου, όταν θα συζητείται ο προϋπολογισµός του 2015, ένας προϋπολογισµός χωρίς µνηµόνια,
µε µειωµένα βάρη, µε πλεόνασµα, µε ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
του 2014, γιατί δεν αποτυπώνει απλώς προβλέψεις. Αποτυπώνει
τους καρπούς των ριζικών αλλαγών που όλες οι κυβερνήσεις διακήρυσσαν εδώ και τριάντα χρόνια, αλλά καµµία δεν τολµούσε να
τις υλοποιήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα δευτερόλεπτο.
Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για τους
Έλληνες πολίτες. Θέτει τις βάσεις για µια καλύτερη Ελλάδα, την
Ελλάδα της συνοχής, την Ελλάδα της αλληλεγγύης, της αξιοπιστίας, της προοπτικής και της ανάπτυξης. Πάνω απ’ όλα, όµως,
βάζει τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα της ατοµικής και εθνικής
αξιοπρέπειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Έφυγε ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας. Να του πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, για να στηρίξει τη χώρα,
χωρίς να έχει κανένα άλλο λόγο να συµµετέχει σε αυτήν την Κυβέρνηση και να θυµίζει σε κάποιον σαν και αυτόν στη Νέα Δηµοκρατία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ να πει «όχι» στους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας, «όχι» στις µαζικές απολύσεις και
να επαναφέρει την κοινωνική πολιτική, για να έχουν ρεύµα οι ανήµποροι πολίτες που σήµερα δεινοπαθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τις ηµέρες αυτές τον
προϋπολογισµό του 2014, άλλον ένα προϋπολογισµό µνηµονιακών υποχρεώσεων αλλά και πολύ µεγάλης προσπάθειας. Θεωρώ
ότι πρέπει τουλάχιστον να µπορέσει η χώρα να ανακάµψει και να
σταθεί στα πόδια της.
Ο προϋπολογισµός του 2014 θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξος. Κρατώ µερικές επιφυλάξεις. Σύµφωνα µε αυτόν η ελληνική οικονοµία θα εξέλθει το 2014 από την κατάσταση
συρρίκνωσης, κυρίως µε την ανάκαµψη των επενδύσεων και των
εξαγωγών.
Η συµβολή της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται να παραµένει
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αρνητική, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά να µειώνεται και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 26%
του Εργατικού Δικαίου, πολύ υψηλό βέβαια. Ο πληθωρισµός
προβλέπεται να συνεχίσει να µειώνεται, επηρεαζόµενος κυρίως
από τη χαµηλή εγχώρια ζήτηση. Μίλησα για αισιόδοξο προϋπολογισµό, διότι δεν βλέπω πώς θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση
όταν το διαθέσιµο εισόδηµα στα περισσότερα νοικοκυριά δεν
φτάνει για τα βασικά και αναγκαία.
Επίσης, δεν µπορώ να δω πώς θα µειωθεί η ανεργία, όταν το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων περικόπτεται κάθε φορά που
η τρόικα βρίσκει τρύπα στον προϋπολογισµό. Ο ρόλος του κράτους στη µείωση της ανεργίας δεν είναι να δίνει πεντάµηνες ελεηµοσύνες στα νέα παιδιά µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ αλλά
να επενδύει στη µόρφωση, στην τεχνογνωσία, στον τουρισµό,
στην παραγωγή και να δηµιουργεί δουλειές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πριν από την κρίση στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση. Σήµερα βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η
άµεση απαλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου. Όλες οι δηµοκρατικές πολιτικές δυνάµεις οφείλουν να διατυπώσουν άποψη
και σχέδιο για το πώς θέλουν την Ελλάδα στα επόµενα τριάντα
χρόνια. Ποιοι πρέπει να είναι οι πυλώνες ανάπτυξης; Μόνο αν αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο, θα έχουµε τύχη σαν χώρα και σαν
λαός.
Είναι υποχρέωσή µας να πούµε ότι δεν άρχισε µία νέα περίοδος όπου απλά αναζητούµε τη δόση µας κάθε τρίµηνο. Πρέπει
να διατυπώσουµε όραµα και πορεία για το µέλλον και όχι απλά
νούµερα που θα πάνε καλά αλλά οι άνθρωποι θα φυτοζωούν.
Πλέον η χώρα πρέπει να είναι εξωστρεφής, απαλλαγµένη από
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να βασίζει τη µελλοντική της
ανάπτυξη στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή µε έµφαση στα προϊόντα -όπως και στη τυποποίηση- και στις εξαγωγές µε ένα προϊόν φτηνό και ποιοτικό.
Το τουριστικό προϊόν είναι -και πρέπει να παραµείνει- η ναυαρχίδα της οικονοµικής ανάπτυξης. Πέρα από τον κλασικό θερινό
τουρισµό, µπορούµε και πρέπει να δώσουµε κίνητρα για την ανάπτυξη του δωδεκάµηνου ολοκληρωµένου τουρισµού, που θα
αξιοποιεί και την πρωτογενή παραγωγή, του ιατρικού, του θρησκευτικού τουρισµού, ακόµη και του συνεδριακού.
Πρέπει να δώσουµε κίνητρα στις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, στον τοµέα των µεταφορών, νέα οδικά δίκτυα που θα
συνδέουν τη χώρα µε την καρδιά της Ευρώπης, καθώς και σιδηροδροµικό δίκτυο που µπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο
λίθο για τη µεταφορά προϊόντων προς τα κράτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, στην εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά απαιτούν πολιτική
βούληση και βέβαια ένα κράτος που να επενδύει στην παιδεία.
Αν δεν επενδύσουµε στα δικά µας µυαλά, πώς περιµένουµε να
κάνουµε κάτι; Που θα βασιστούµε σαν χώρα; Στους συνταξιούχους; Στην παιδεία οι δαπάνες µειώνονται κατά 6%, ενώ συνολικά
οι δαπάνες από το 2009 µέχρι το 2014 µειώνονται κατά 36%. Αντί
να ιδρύουµε νέες σχολές που να παράγουν επιστήµονες καταρτισµένους και εναρµονισµένους µε την αγορά εργασίας, εµείς
κάνουµε περικοπές. Συµφωνώ να κλείσει µία σχολή που δεν παράγει κάτι, που είναι ξεπερασµένη, που παράγει ανέργους, αλλά
στη θέση της να ανοίξει µία άλλη που θα βγάλει επιστήµονες,
στους οποίους θα βασιστούµε για το νέο παραγωγικό µοντέλο.
Τέλος, επειδή το κράτος είναι οι πολίτες κι όχι κάποιος φοροεισπράκτορας, είναι απαράδεκτο το κονδύλι του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας να διαµορφώνεται στα 4,38
δισεκατοµµύρια ευρώ από 5,37 δισεκατοµµύρια το 2013. Είναι
απαράδεκτο η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό στα
νοσοκοµεία να είναι 1,11 δισεκατοµµύρια έναντι 1,64 δισεκατοµµύρια το 2013.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κανείς δεν είναι αντίθετος στην αναδιάρθρωση του ΕΣΥ µε τον
εξορθολογισµό και τις συγχωνεύσεις, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει, όµως, οι υπηρεσίες υγείας
να είναι προσιτές προς όλους και µάλιστα δωρεάν σε ανέργους

3525

και φτωχούς.
Η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση και περίθαλψη που επιχειρείται από τον Υπουργό, δεν πρόκειται να βρει σύµφωνες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν το λίκνο του
τραπεζικού καπιταλισµού, οι ΗΠΑ, να επιχειρούν να κάνουν το
σύστηµα υγείας τους περισσότερο δηµόσιο και εµείς να επιχειρούµε να το απαξιώσουµε και να το σερβίρουµε στους ιδιώτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα επαναπροσδιορισµού
της πορείας µας και καθορισµού της εθνικής στρατηγικής για τα
επόµενα τριάντα χρόνια, στρατηγικής από την Ελλάδα για την
Ελλάδα, ως ισότιµο, ανταγωνιστικό και ισχυρό µέλος της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικογένειας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Ντινόπουλος Αργύρης έχει τον λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
να ασχολούνται πάρα πολύ µε τους Βουλευτές της συµπολίτευσης και να µας αιτιώνται ότι ασκούµε κάποια κριτική αλλά βεβαίως στηρίζουµε την Κυβέρνηση.
Αυτές είναι πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές, αν το θέλετε, νοοτροπίες, ότι δηλαδή δήθεν οι Βουλευτές της συµπολίτευσης
δεν µπορούν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, δεν έχουν το
δικαίωµα να ζητούν τροποποίηση σε νοµοσχέδια και αν κάνουν
κάτι τέτοιο, θα πρέπει την ίδια ώρα να καταψηφίσουν και την Κυβέρνηση. Είναι ακόµα ένα δείγµα της κοινοβουλευτικής νοοτροπίας την οποία έχετε και την οποία πολλές φορές βεβαίως έχετε
επιδείξει µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα µε τα καµώµατά σας.
Εγώ, παραφράζοντας έναν παραδοσιακό όρο της Αριστεράς
παλαιοτέρων εποχών βέβαια, οι οποίες είναι µακριά από εµάς,
τότε που µίλαγαν για «κυβέρνηση του βουνού», θα πω ότι εσείς,
µια που κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνετε ποτέ, καταξιώνετε
την έννοια της «αντιπολίτευσης του βουνού».
Δεν θα επικαλεστώ άλλη ρήση αλλά τα λόγια ενός ανθρώπου
ο οποίος µόνο δεξιός δεν µπορεί να χαρακτηριστεί. Όχι αυτήν
την Κυριακή, την περασµένη, ο δηµιουργός, ο δηµοσιογράφος,
ο συγγραφέας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, επί χρόνια δηµοσιογράφος στα «ΝΕΑ», σε µια συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
είπε µια πολύ µεγάλη αλήθεια. Είπε ότι αυτός ο τόπος δεν αντέχει άλλο λαϊκιστή.
Άρα, ο λαϊκισµός σας, όσο κι αν εκφράζεται είτε µέσα στο Κοινοβούλιο είτε σε αυτές τις ολιγάριθµες συγκεντρώσεις, τις
οποίες µε πολύ κόπο επιτυγχάνετε να κάνετε εκτός Κοινοβουλίου, δεν θα περάσει κι εµείς θα δώσουµε ψήφο εµπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κύριε Υπουργέ -και απευθύνοµαι σε
εσάς, επειδή εσείς είστε παρών- νοµίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουµε το ζήτηµα του φόρου των ακινήτων. Πρέπει να
έχουµε πάντα κατά νου ότι είναι ένας φόρος, ο οποίος βασίζεται
σε µια πλασµατική πραγµατικότητα, σε πλασµατικές αντικειµενικές αξίες.
Πώς είναι δυνατόν να λέµε στον Έλληνα φορολογούµενο, ότι
«σε φορολογούµε για ένα ακίνητο του οποίου η πραγµατική αξία,
δηλαδή αν θελήσεις να το πουλήσεις, είναι στο ήµισυ και σε ορισµένες περιπτώσεις και λιγότερο από αυτήν επί της οποίας εµείς
σε φορολογούµε»;
Όταν λοιπόν ξεκινάµε από µια τέτοια βάση, τότε βεβαίως θα
υπάρχουν αδικίες. Και θα υπάρχει και κάτι άλλο, αυτό το οποίο
επανειληµµένως ειδικώς κάποιοι Βουλευτές που συµβαίνει να πολιτευόµεθα στην Περιφέρεια της Αττικής, δηλαδή στην Α’ και Β’
Αθηνών και στην υπόλοιπη Περιφέρεια της Αττικής, το έχουµε
εισπράξει από την κοινωνία: Η σιωπηλή οργή της µεσαίας τάξης!
Και αυτή, κύριε Υπουργέ –σας µιλάω ως εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως, βεβαίως- νοµίζω πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπ’
όψιν. Διότι αυτοί, τους οποίους πολύ εύστοχα αποκαλούµε «νοικοκυραίους» -χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλ-
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ληνες δεν είναι νοικοκυραίοι- φανταστείτε αυτήν τη στιγµή µπροστά σε πιο αδιέξοδο βρίσκονται. Θα κληθούν να πληρώσουν το
2014 ένα φόρο επί της περιουσίας τους. Πολλοί από αυτούς απέκτησαν αυτήν την περιουσία όχι µε λεφτά της φοροδιαφυγής,
όπως -επιτρέψτε µου- πολύ άστοχα ειπώθηκε εις µια τηλεοπτική
συνέντευξη του αρµόδιου Υπουργού αλλά η συντριπτική τους
πλειοψηφία µε λεφτά από τους κόπους µιας ζωής.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα -πολλές φορές το λέει ο Πρωθυπουργός και το είχε πει κι όταν ήµασταν εις τα έδρανα της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως- ότι αυτό που χρειάζεται στον
κόσµο είναι να δώσουµε ελπίδα.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι µε αυτά τα οποία ακούγονται σχετικά µε τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αυτή η ελπίδα συρρικνώνεται.
Διότι, τι τους λέµε; Τους λέµε ότι από εδώ και µπρος για το ακίνητο
το οποίο απέκτησες, θα καλείσαι να πληρώσεις έναν φόρο, ο
οποίος –κακά τα ψέµατα- όσο κι αν κανείς θέλει να το δει µε µια
θετική προσέγγιση, είναι ένας δυσβάσταχτος φόρος. Είναι ένας
φόρος, ο οποίος επιβάλλεται εκτός του φόρου εισοδήµατος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να ακούσουµε αυτήν τη φωνή
των νοικοκυραίων και να σκεφτούµε πάρα πολύ τη σιωπηλή οργή
–δεν είναι κραυγαλέα- της µεσαίας τάξης.
Βεβαίως, επειδή σκοπός είναι να γίνονται και εποικοδοµητικές
προτάσεις, πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να επαναθεωρήσουµε την κλίµακα του δεύτερου φόρου, του συµπληρωµατικού
φόρου, του νέου ΦΑΠ, να το πω έτσι. Δεν είναι δυνατόν για µια
περιουσία, η οποία είναι στα όρια των επτακοσίων ή οκτακοσίων
χιλιάδων ευρώ –δηλαδή, τι περιουσία;- της οποίας η εµπορική
αξία είναι στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες, να υπάρχει µια κλίµακα της τάξεως του 1%.
Επίσης, πρέπει να δούµε αυτό, το οποίο έχουµε αποκαλέσει –
τουλάχιστον εµείς οι Βουλευτές, οι οποίοι πολιτευόµεθα εις
αστικά κέντρα- «τα δικά µας µαντριά». Τι εννοώ: Τα µαντριά δικαίως ή αδίκως –δεν το κρίνω τώρα- δεν φορολογούνται στις
αγροτικές περιοχές. Τα αντίστοιχα δικά µας «µαντριά» είναι τα
ξενοίκιαστα διαµερίσµατα, είναι τα ξενοίκιαστα µαγαζιά, τα οποία
οι νοικοκυραίοι πολλές φορές, ενώ προσπάθησαν να εισπράξουν
κάποιο ενοίκιο, δεν κατέστη δυνατό κάτι τέτοιο και τώρα είναι
υποχρεωµένοι να πληρώσουν και φόρο; Κι υπάρχει τρόπος για
το θέµα αυτό. Δεν ζητούν οι άνθρωποι – ή τουλάχιστον πολλοί
εξ αυτών- να απαλλαγούν τελείως. Δεν πρέπει, όµως, να υπάρχει
µια µικρότερη φορολογική κλίµακα για αυτά τα οποία εύστοχα
κάποιοι αποκαλούν κατά το µακροχρόνια άνεργοι «µακροχρόνια
ξενοίκιαστα»;
Κλείνω –και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρεµε τη σαφή ψήφο εµπιστοσύνης, την οποία οι Βουλευτές της
Πλειοψηφίας δίνουµε προς µια Κυβέρνηση, η οποία κάνει έναν
πολύ δύσκολο αγώνα και απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις
της τρόικας και απέναντι στον άκρατο λαϊκισµό της αντιπολιτεύσεως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: ...βεβαίως όµως νοµίζω, ότι πάνω
από όλα η αναφορά µας πρέπει να είναι στην κοινωνία και ειδικά
σε µια µεσαία τάξη, που και αυτή πολύ σκληρά δοκιµάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά γινόµαστε θεατές στο ίδιο θέατρο του παραλόγου.
Κάθε χρόνο υπόσχεστε ότι η χώρα µας θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και κάθε χρόνο η κατάσταση αυτή χειροτερεύει.
Επιτέλους, πείτε στους πολίτες αυτής της χώρας την αλήθεια.
Πείτε τους ότι τα πράγµατα θα χειροτερεύουν συνεχώς και ότι
για όσο θα βρίσκεστε στην εξουσία το κράτος θα καταρρέει, το
εισόδηµα θα εξαϋλωθεί και οι κοινωνικές παροχές θα εξαφανιστούν.
Μας παρουσιάσατε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως
το ιδανικό µέτρο για τη στήριξη της οικονοµίας. Τα χρήµατα,
όµως, όχι µόνο δεν κατευθύνθηκαν στην πραγµατική αγορά και
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οικονοµία αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι µεταφέρθηκαν εντέχνως
σε φορολογικούς παραδείσους.
Αποδείξτε µας, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ότι οι αγαπηµένες σας τράπεζες έχουν στηρίξει έστω και σε ελάχιστο βαθµό
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ρευστότητα
από το τραπεζικό σύστηµα. Σας καλούµε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας καταθέτουµε και αποφεύγετε να απαντήσετε.
Δεν γίνεται καµµία κίνηση για την ανάπτυξη και ισχυροποίηση
των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η δυτική Μακεδονία, όπου καµµία από τις ανακεφαλαιοποιηµένες µε τα χρήµατα του κόσµου τράπεζες δεν απέδωσε στην κοινωνία αυτά που
υποχρεούνταν. Η ρευστότητα είναι ανύπαρκτη. Εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο. Η ανεργία αγγίζει το 35% και η
περιοχή δεν έχει καµµία προοπτική ανάπτυξης.
Από την άλλη αυξάνετε τη φορολογία σε απαράδεκτα και ανεπίτρεπτα ύψη έχοντας βάλλει στόχο στην κυριολεξία να διαλύσετε τις επιχειρήσεις, τον πρωτογενή τοµέα και τα νοικοκυριά.
Προφανώς, κύριοι της συγκυβέρνησης, όχι µόνο δεν θέλετε να
στηρίξετε την οικονοµία αλλά µε την πολιτική που εφαρµόζεται
θέλετε να εξοντώσετε όλους τους παραγωγικούς φορείς της
χώρας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, το ληστρικό φορολογικό σύστηµα για την ακίνητη περιουσία, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, η βαρύτατη φορολογία φυσικών και νοµικών προσώπων
και όλα αυτά σε συνδυασµό µε τη µεθοδευµένη από µέρους σας
συστηµατική αποδυνάµωση της καταναλωτικής δύναµης των Ελλήνων οδηγούν αυτούς στην οικονοµική τους εξόντωση.
Και όλα αυτά για να ικανοποιήσετε τα συµφέροντα που σας
στηρίζουν καθιστώντας τη χώρα µας προτεκτοράτο τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αύξηση της τιµής των διοδίων. Ανεβάζετε τώρα τις τιµές για να τις οικειοποιηθεί η διάδοχη κατάσταση
της κατάργησης του «ΤΕΟ Α.Ε.», που είναι προσφιλής σας επιχειρηµατίας. Ουσιαστικά διαµορφώνετε τις συνθήκες έτσι ώστε
να επιβάλετε τους συγκεκριµένους επιχειρηµατίες – νταβατζήδες, χωρίς το κράτος και οι πολίτες να έχουν δικαίωµα να επιλέξουν διαφορετική οδό.
Τα ίδια επιβάλλετε και στο νερό αλλά και στην ενέργεια. Οι
αποκρατικοποιήσεις είναι όλες στοχευµένες και προσπαθείτε µε
κάθε τρόπο να διασφαλίσετε τους τυχοδιώκτες επενδυτές εκκαθαρίζοντας τις επιχειρήσεις από τα χρέη για να κερδίσει ο ιδιώτης από την πρώτη ηµέρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η πώληση του ΑΔΜΗΕ. Υπάρχουν
δεκάδες εµπόδια µε πρώτο και καλύτερο τα νοµικά κωλύµατα,
αφού έχουν κατατεθεί προσφυγές στη δικαιοσύνη ότι η διαδικασία είναι παράνοµη και για να αποφύγετε την οδό της δικαιοσύνης προσπαθείτε να δηµιουργήσετε δρόµους υπεκφυγής.
Πετάτε βεγγαλικά για την πρόθεσή σας να δηµιουργήσετε κλαδικό ταµείο ενέργειας, βλέπετε τις αντιδράσεις και προσπαθείτε
να βρείτε άλλο τρόπο.
Τώρα σκέφτεστε να περάσετε από τη Βουλή την εκχώρηση
του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες, που αποτελεί, βέβαια, τη σίγουρη για
εσάς οδό. Η προχειρότητά σας οφείλεται καθαρά στην κουτοπόνηρη πολιτική σας να περάσετε ρυθµίσεις που θίγουν ανεπανόρθωτα το δηµόσιο συµφέρον. Γι’ αυτό και προσπαθείτε να
αναιρέσετε τις παλιές σας αποφάσεις αλλά και δηλώσεις για την
πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Σας θυµίζουµε, λοιπόν, τι είχε πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός
στο Ζάππειο 2, που δήλωνε ότι τα δίκτυα διανοµής και µεταφοράς πρέπει να παραµείνουν υπό εθνικό έλεγχο. Βέβαια, σήµερα
η δηµόσια επιχείρηση πωλείται στην τιµή των 300 εκατοµµυρίων
ευρώ όταν η χρηµατιστηριακή της αξία σήµερα φτάνει στο 1,2
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Σ’ αυτό το σηµείο σας προειδοποιούµε ότι όχι µόνο θα αποτύχει παταγωδώς η κάθε προσπάθεια αποκρατικοποίησης της
ΔΕΗ, όχι µόνο θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα εντός και εκτός της
χώρας αλλά όταν την εκχωρήσετε, θα την εκµεταλλευτούν και
µόλις παρουσιαστούν τα πρώτα προβλήµατα θα έρθει πάλι να τα
πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Ιδία τακτική σκοπεύετε να ακολουθήσετε και µε την παραγωγή. Θέλετε να πουλήσετε τα φιλέτα για ένα κοµµάτι ψωµί.
Έχετε, όµως, αναλογιστεί τις συνέπειες που θα έχει η είσοδος
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των ιδιωτών στη µεταφορά αλλά και στην παραγωγή; Τώρα αγοράζετε µόνο ένα κοµµάτι της παραγωγής κι έχετε φέρει τη ΔΕΗ
και τα νοικοκυριά σε αδιέξοδο. Φανταστείτε να στηριζόµαστε ως
χώρα στους ίδιους αυτούς επιχειρηµατίες. Ελάχιστες οικογένειες θα είναι αυτές που θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν
τους λογαριασµούς τους και θα µετατρέψετε το ηλεκτρικό
ρεύµα σε είδος πολυτελείας.
Τα ίδια συµφέροντα και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
αλλά και στα δηµόσια έργα. Ένας φαύλος κύκλος πέντε µε δέκα
οικογενειών που ουσιαστικά θα ελέγχουν ό,τι δραστηριότητα
υπάρχει σε αυτήν τη χώρα. Ό,τι κερδοφόρο το δωρίζετε στα
συµφέροντα και ό,τι δεν συµφέρει το κλείνετε και επιβαρύνετε
τους Έλληνες πολίτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η δυτική Μακεδονία. Εκµετάλλευση µέχρι εσχάτων του ορυκτού πλούτου, ασύστολη καταστροφή του περιβάλλοντος, υπέρµετρη ανεργία για την
ενεργειακή καρδιά της χώρας. Νοσοκοµεία χωρίς υλικά και γιατρούς και τοπική αυτοδιοίκηση υπό αφανισµό.
Ο Υπουργός Υγείας, που ξέρει κατά τ’ άλλα να διασφαλίζει το
δηµόσιο συµφέρον, έχει αφήσει στην τύχη τους χιλιάδες πολίτες
της δυτικής Μακεδονίας και από την άλλη, διορίζει ηµέτερους
στα νοσοκοµεία της, απειλεί γιατρούς και αποδυναµώνει τα νοσοκοµεία της περιοχής µας. Όλα υπολειτουργούν.
Δεν είναι µέσα στις υποχρεώσεις σας να παρέχετε αξιόπιστη
υγεία στους πολίτες; Τα τηρείτε; Γιατί, λοιπόν, οι πολίτες να ανταποκρίνονται στα «χαράτσια» και την αρπαγή των εισοδηµάτων
τους και εσείς να µην παρέχετε ούτε καν τα στοιχειώδη;
Διαπράξατε τη µεγαλύτερη ηλιθιότητα που µπορούσατε να κάνετε µε την εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. Το
κράτος έχασε έσοδα µόνο για πέρσι 500 εκατοµµύρια ευρώ µε
τα δικά σας λεγόµενα. Πάγωσαν οι Έλληνες. Εµφανίστηκαν φαινόµενα που µόνο σε βιβλία έχουµε διαβάσει και η λαθρεµπορία
εξακολουθεί να οργιάζει. Φέτος το συνεχίζετε χωρίς να σκεφθείτε ότι και φέτος θα παγώσουν οι Έλληνες, θα έχουµε απώλειες ανθρώπων και, στο τέλος, πάλι παθητικό για τα δηµόσια
έσοδα θα είναι το µέτρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό ακόµη.
Είναι εµφανές πλέον ότι διαπράττετε κατ’ επανάληψη το ίδιο
έγκληµα µε δόλο. Ο προϋπολογισµός αυτός εκµηδενίζει τις παροχές του κράτους προς την κοινωνία. Το µόνο που προβλέπει
είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα αρπάξετε ό,τι έχει αποµείνει από
τους φτωχούς και αδύναµους. Χιλιάδες οικογένειες έχουν µείνει
χωρίς ρεύµα και θέρµανση. Χιλιάδες σιτίζονται στα συσσίτια και
βρίσκονται στους δρόµους και εσείς έρχεστε εδώ και προκειµένου να δικαιολογήσετε την ψήφο σας, µιλάτε για το success story
του κ. Σαµαρά.
Αγαπητοί συµπολίτες, αυτή η Κυβέρνηση παίζει το θέατρο του
παραλόγου για ακόµη µία χρονιά. Όλο βγαίνουµε από την κρίση
και όλο σε χειρότερα µονοπάτια µας οδηγεί.
Θεωρώ καθήκον µου να καταψηφίσω τον προϋπολογισµό, που
θα οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε φάση παρόµοια µε την Κατοχή του ’40. Πράττω το καθήκον µου µε κάθε γνώση των πράξεών µου. Ο προϋπολογισµός, που συζητείται για άλλη µια
χρονιά, θα οδηγήσει στην εξαθλίωση τους Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, κυρία
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριοι Βουλευτές, ζείτε σε έναν γυάλινο
κόσµο. Είστε υπεύθυνοι για όσα συµβαίνουν έξω στην ελληνική
κοινωνία. Είστε υπεύθυνοι, γιατί εκεί έξω οι Έλληνες πολίτες παλεύουν για την επιβίωση. Οι Έλληνες πολίτες διεκδικούν το συνταγµατικό τους δικαίωµα στην εργασία και εσείς τους
ξυλοκοπάτε. Παιδιά πεθαίνουν από αναθυµιάσεις, από µαγκάλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας µεταναστεύει και οι Έλληνες πολίτες απλά πεθαίνουν και εσείς έρχεστε εδώ για να χειροκροτάτε τον κύριο Αντώνιο Καίσαρα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: «Η Καρχηδόνα πρέπει
να καταστραφεί». Αυτό είναι το περίφηµο ρητό, µε το οποίο
έκλεινε πάντα τους λόγους του ο Ρωµαίος πολιτικός Κάτων ο Γηραιός ανεξάρτητα από το θέµα τους.
Ξεκινώ, λοιπόν, κι εγώ την οµιλία µου µε το σύνθηµα: «Κάτω
τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή». Εξευτέλισε κάθε έννοια συνταγµατικής νοµιµότητας η χούντα Βενιζέλου-Σαµαρά, η οποία διέταξε έφοδο της Αντιτροµοκρατικής στις οικίες των Βουλευτών
Γερµενή, Μπούκουρα και Ηλιόπουλου.
Δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος της Χρυσής Αυγής και προσπαθείτε µε τέτοια άθλια µέσα να µας τροµοκρατήσετε. Η σύζυγος του Βουλευτή Ηλιόπουλου, η οποία είναι
έτοιµη να γεννήσει εντός των ηµερών, υπέστη σοκ και χωρίς κανένα συµβιβασµό, η χούντα του µνηµονίου, οι ξεφτίλες, οι εντολοδόχοι της τρόικας την πέταξαν έξω από την οικία της.
Οµοίως και ο Βουλευτής Γερµενής έχει µία κόρη δύο ετών και
ο συναγωνιστής Μπούκουρας τρία ανήλικα παιδιά, το µικρότερο
εκ των οποίων τριών ετών, τα οποία αυτήν τη στιγµή βιώνουν το
χειρότερο κλίµα τροµοκρατίας.
Δεν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Είδατε ότι το εθνικιστικό κίνηµα στην Ελλάδα δεν θα το σταµατήσουν ούτε οι διώξεις ούτε
οι φυλακίσεις. Τσαλακώσατε το Σύνταγµα και όλους τους νόµους
βάζοντας στη φυλακή το Γενικό Γραµµατέα και δύο Βουλευτές
και απ’ ότι φαίνεται, δεν θα σταµατήσετε εδώ. Δεν τηρείτε πλέον
όχι τους νόµους αλλά ούτε τα προσχήµατα.
Σας καταλαβαίνουµε, όµως, απόλυτα. Είδατε ότι δεν θα σταµατήσει το ποτάµι του εθνικισµού ούτε µε φυλακίσεις ούτε µε
διώξεις ούτε µε δολοφονίες. Γι’ αυτό και κάνετε όλες αυτές τις
κινήσεις πανικού, γιατί είστε απελπισµένοι και φοβισµένοι και
γιατί ξέρετε πως εµείς έχουµε πίστη και κυρίως το δίκιο και το
λαό µε το µέρος µας.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, είναι ακόµα ένας προϋπολογισµός λιτότητας, µιζέριας, ακόµα ένας προϋπολογισµός που
θα φέρει την πατρίδα σε περισσότερη εξαθλίωση και παρακµή,
ένας προϋπολογισµός στην υπηρεσία της τρόικας και της χούντας του µνηµονίου.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι και εσείς µπορείτε να προσφέρετε µία
υπηρεσία στον ελληνικό λαό, να σηκωθείτε να φύγετε όσο είναι
καιρός για το καλό της πατρίδος και του λαού µας.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Να είστε σίγουροι ότι και
εµείς έτσι δηµοκρατικά θα σας φερθούµε. Μόνο που εµείς θα
έχουµε λόγο να το κάνουµε, γιατί εσείς και κλέψατε και είπατε
ψέµατα, εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό και τον έχετε οδηγήσει
στην απελπισία και στην αυτοκτονία, γιατί εσείς όντως είστε µία
τροµοκρατική και εγκληµατική οργάνωση.
Ευχαριστώ.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο! Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήρεµα, τα είπε
ο οµιλητής. Βλέπετε ότι δεν έκανε παρέµβαση το Προεδρείο.
Όµως, δεν θα µιλάτε και από εκεί. Εντάξει; Θα τα πείτε όταν έρθετε στην Έδρα.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έχει να πει το Προεδρείο
για αυτά που έγιναν σήµερα; Αυτά τα πράγµατα δεν έχουν γίνει
πουθενά. Προϊδεάζετε την απόφαση της δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
πολύ! Τι πάθατε τώρα; Μα, τα είπε ο συνάδελφός σας! Δεν τα
είπε και του επέτρεψα να τα πει αυτά µέσα στο Κοινοβούλιο;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να έρθει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να λογοδοτήσουν για
αυτά τα αίσχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτή είναι πρακτική πλέον, να φωνάζετε από εκεί, όταν κάποιος συνάδελφός
σας παίρνει τον λόγο. Είναι σωστό αυτό;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο
και τους θεσµούς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα έχετε πει,
κύριε Ματθαιόπουλε, και τα λέτε και νοµίζω ότι όλοι επιτρέπουν
να λέγονται…
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει το Προεδρείο να το-
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ποθετηθεί σε αυτήν την άθλια πρακτική. Δεν µπορεί να γίνεται
αυτό. Είναι απαράδεκτο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Ψύρρας έχει τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι συντάκτες του προϋπολογισµού έκτισαν έναν προϋπολογισµό µε βάση οµολογηµένες παραδοχές, ότι το βάθεµα της ύφεσης θα συνεχιστεί, η έλλειψη ρευστότητας θα εξακολουθήσει να
υπάρχει, η αδυναµία των επιχειρήσεων να προσφύγουν στον
τραπεζικό δανεισµό δεν θα ανατραπεί, η συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας θα συνεχιστεί, η ανεργία µετατρέπεται
σε φαινόµενο µόνιµο και ενδηµικό.
Ουσιαστικά, ο προϋπολογισµός απευθύνεται στην κοινωνία,
λέγοντάς της να συµβιβαστεί µε τη µονιµότητα της κρίσης, να
αποδεχθεί τα αποτελέσµατά της, να αποδεχθεί ότι τελικά δεν
υπάρχει ελπίδα παρά ένας αργός, βασανιστικός µονόδροµος
διαχείρισης. Από αυτή, λοιπόν, την πλευρά είναι ένας προϋπολογισµός ηττοπαθής που δεν δίνει ελπίδα.
Βεβαίως, προσπαθεί να δώσει δείγµατα ανάκαµψης. Το πρωτογενές πλεόνασµα είναι ένα από αυτά. Αν όµως κοιτάξουµε
προσεκτικά, και αυτό είναι αµφίβολο. Για παράδειγµα, διαπιστώνει κανείς ότι ο κεντρικός πίνακας της εισηγητικής έκθεσης µε
τους κώδικες από τους οποίους πληρώνονται όλες οι κρατικές
δαπάνες και πιστώνονται µε τα φορολογικά έσοδα είναι βαθιά
ελλειµµατικός. Συγκεκριµένα, τα έσοδα µείον τα έξοδα εµφανίζουν έλλειµµα ύψους 12,8 δισεκατοµµυρίων. Ακόµα, αν αφαιρέσουµε το ποσό και τις πληρωµές τόκων του κράτους 6,1
δισεκατοµµύρια, προκύπτει ένα πρωτογενές έλλειµµα ύψους 6,8
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το στοιχείο αυτό δηµιουργεί ένα σοβαρό προβληµατισµό για την προέλευση του πρωτογενούς πλεονάσµατος και βέβαια µε τέτοιες λογιστικές δεν λύνεται το
πρόβληµα και το ξέρετε καλά.
Είπα ότι ο προϋπολογισµός είναι ηττοπαθής, γιατί έχει χτιστεί
χωρίς πολιτικό σχέδιο και στόχους. Συντάχθηκε υπό το άγχος
του πρωτογενούς πλεονάσµατος και της συµφωνίας µε την
τρόικα. Δεν υπάρχει σχέδιο για την πολιτική αντιµετώπιση της
ύφεσης, της ανεργίας και της φτώχειας. Δεν απαντά στην κρίση
ρευστότητας της οικονοµίας. Δεν απαντά στο αίτηµα για ανάπτυξη.
Απόδειξη για την έλλειψη αναπτυξιακής λογικής είναι ο τρόπος
µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
στον πρωτογενή τοµέα.
Στην εισηγητική έκθεση οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις εντοπίζονται µόνο σε τρία στοιχεία, στην εφαρµογή νέου οργανογράµµατος του Υπουργείου, στην ενίσχυση έρευνας και
καινοτοµίας µε εκατό ερευνητές και στη µεταφορά όλων των
υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ σε ενιαίο κτήριο. Δεν χρειάζεται να επισηµάνω ότι αυτές οι τρεις µεταβολές δεν µπορούν κατά κανένα
τρόπο να συγκροτούν διαρθρωτικές –τονίζω, διαρθρωτικές- µεταρρυθµίσεις, ούτε καν απλές ρυθµίσεις, γιατί και ως ρυθµίσεις
είναι και πάλι ατελείς.
Παράδειγµα, στο νέο οργανόγραµµα υποβαθµίζεται η βιολογική γεωργία και οι γεωργικές εφαρµογές που δεν αποτελούν
πλέον ξεχωριστές διευθύνσεις. Καταργείται η θέση Ειδικής
Γραµµατείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, θέση που είναι
κρίσιµη για την απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων, ενώ
υπάρχει αντίστοιχη θέση στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι µάλλον απορρύθµιση.
Η πρόσληψη των εκατό ερευνητών βεβαίως και είναι αναγκαία,
αλλά πιο αναγκαία είναι η ενίσχυση στους τοµείς της συµβουλευτικής µε στόχο την τεχνική και την οικονοµική υποστήριξη
όλων όσοι ασχολούνται µε το γεωργικό επάγγελµα, παλιών, νέων
και νεοεισερχόµενων.
Χρειάζεται να δηµιουργηθούν σε κάθε νοµό τέτοιες δοµές µε
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, να συνεργαστούν οι
υπηρεσίες γεωργικών εφαρµογών µε το νέο θεσµό των ιδιωτών
συµβούλων. Αυτό πραγµατικά θα αποτελούσε µία διαρθρωτική
µεταρρύθµιση αλλά δεν υπάρχει καν στην εισηγητική έκθεση.
Όσο για τη µεταφορά όλων των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ σε ενιαίο κτήριο δεν χρήζει σχολιασµού. Πρόκειται για έναν τραγέ-
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λαφο. Από το 2012 ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε ξανά, το Υπουργείο παραµένει στη θέση του, για να επανέλθει η µεταφορά και
πάλι, πιθανώς, ως αίτηµα του χρόνου.
Άλλη απόδειξη για την έλλειψη αναπτυξιακής λογικής αποτελούν οι προβλέψεις για τα έργα του γεωργικού τοµέα. Έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις 432 εκατοµµυρίων ευρώ έναντι 440 εκατοµµυρίων ευρώ το 2013, δηλαδή έστω και κατά το ελάχιστο
φέτος είναι µειωµένα τα κονδύλια στον αγροτικό τοµέα. Και προσέξτε παρακαλώ: Τα µειωµένα κονδύλια στον αγροτικό τοµέα
αυτοµάτως µεταφράζονται σε µειωµένη απορρόφηση κοινοτικών
προγραµµάτων από το Γεωργικό Ταµείο. Άρα δεν δίδονται καν
οι οικονοµικές δυνατότητες για να απογειωθεί η γεωργική παραγωγή.
Άλλη απόδειξη για την έλλειψη αναπτυξιακής λογικής αποτελεί
η αντιµετώπιση του τουρισµού, ο οποίος πορεύεται έως τώρα
δίχως στρατηγικό σχέδιο, µε την τουριστική εκπαίδευση να έχει
αποδιαρθρωθεί, µε το επάγγελµα του ξεναγού να έχει απελευθερωθεί και να καλύπτεται µε δίµηνα προγράµµατα κατάρτισης,
το Υπουργείο Τουρισµού να βρίσκεται σε ασυνεννοησία µε το
ΥΠΕΚΑ για το ζήτηµα του χωροταξικού, µε την απουσία συµπράξεως στους τοµείς της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισµού,
µε τον ΦΠΑ στην εστίαση να ανυψώνεται, να κόβεται, για να ξαναπάρει και πάλι τα ύψη πιθανώς.
Ανέφερα ενδεικτικά κάποια σηµεία που αποδεικνύουν την έλλειψη αυτής της αναπτυξιακής λογικής.
Ο προϋπολογισµός που έρχεται να αντιµετωπίσει την τρίτη µεγαλύτερη παγκοσµίως ύφεση τα τελευταία εκατό χρόνια είναι
άτολµος, δεν δίνει απαντήσεις. Λείπουν οι εθνικές προτάσεις,
γιατί δεν υπάρχει στο νου και στις προθέσεις των συντακτών του
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν υπάρχει ένα
πρόγραµµα διεκδικήσεων, ένα πρόγραµµα για την αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν υπάρχει η συνεκτική και ιεραρχηµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων και όταν δεν έχεις οργανωµένες
προτάσεις αλλά η πολιτική σου αγωνία είναι µόνο πως να παρουσιάσεις το λογιστικό πλεόνασµα, δεν σου αποµένουν άλλες λύσεις παρά η πεπατηµένη της υπερφορολόγησης των µισθωτών
και των συνταξιούχων, η συνεχής µείωση των δηµοσίων δαπανών. Ξέρετε όµως ότι αυτό δεν αποτελεί λύση. Είναι µία αδιέξοδη
συνταγή συντήρησης του προβλήµατος.
Ο προϋπολογισµός που φέρατε δυστυχώς δεν αφήνει χαραµάδα ελπίδας και προοπτικής. Γι’ αυτό και από τη Δηµοκρατική
Αριστερά θα τον καταψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψύρρα.
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, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, όπως η καθηµερινή συµπεριφορά των κυβερνώντων, έτσι και ο τρέχων προϋπολογισµός, έτσι και ο προϋπολογισµός που καλούµαστε να ψηφίσουµε σχετίζεται
αποκλειστικά µε τους εθνικούς λογαριασµούς και αδιαφορεί για
την ιδιωτική οικονοµία, για την οικονοµία των ανθρώπων, των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων, που είναι όµως η πηγή των
δηµοσίων οικονοµικών. Είναι πάντα η πηγή των δηµοσίων οικονοµικών, ειδικά τώρα που ζούµε σε µία πολυετή φάση κρίσης
χρέους, κρίσης ανταγωνιστικότητας αλλά και κρίσης δηµόσιου
και ιδιωτικού δανεισµού.
Όπου τα στοιχεία του προϋπολογισµού που καλούµαστε να
ψηφίσουµε στηρίζονται στην ιδιωτική οικονοµία, σχεδόν πάντα,
κύριε Υπουργέ, θεµελιώνονται σε ένα µεγαλοπρεπές «θα», που
είναι όµως «θα» ψεύδους, αδεξιότητας, δηµαγωγίας και αοριστίας. Η κορωνίδα των «θα» βρίσκεται στη σελίδα 38 του προ-
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ϋπολογισµού, όπου διαβάζουµε για το στόχο ενός δίκαιου και
απλού φορολογικού συστήµατος που το υποσχεθήκατε, όπως το
υποσχεθήκαµε και εµείς, όπως και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, όπως και τώρα το υπόσχεται µε τις αοριστίες του λόγου
του ο κ. Παπαδηµούλης. Μα εσείς που κυβερνάτε δεν το κάνατε.
Και ενώ δεν το κάνατε, αναφέρετε µέσα στον Προϋπολογισµό
σας, λίγο παρακάτω, ότι αρωγός της εκτέλεσής του είναι η διεύρυνση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, που όλοι όµως
ξέρουµε ότι προϋποθέτει ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστηµα. Οπωσδήποτε και στην ψευδοµεγαλοπρέπεια του «θα»
είναι και η διαρθρωτική αλλαγή της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων. Οράτε σελίδα 44 του κειµένου.
Το σύστηµα αυτό όµως ως προς την κορυφαία του στιγµή, την
υποχρέωση δηλαδή αποστολής on line αναλυτικών στοιχείων
ανά συναλλαγή από το λιανεµπόριο, µπήκε µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου σας στο ψυγείο. Ένα µέτρο
που ψηφίστηκε το 2011 δεν θα εφαρµοστεί. Αναστέλλεται η
εφαρµογή του.
Ακόµα σοβαρότερο, επικινδυνότερο και προβληµατικό είναι
αυτό που ανέφερε χθες ο κ. Αηδόνης. Το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών των πετρελαιοειδών, που έπρεπε να εφαρµόζεται
από τον Ιούνιο του 2013, δεν εφαρµόζεται. Συνεχίζει να µην
εφαρµόζεται. Οι άνθρωποι «χτυπήθηκαν» µε την εξοµοίωση του
πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης για να αποφευχθεί και να µειωθεί το λαθρεµπόριο και εδώ που οργιάζει το λαθρεµπόριο, τηρείτε σιγή ιχθύος.
Δεν αρκεί όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ασκούµε κριτική, να λέµε τις απόψεις µας επί προτάσεων και να αρκούµαστε
µετά στην ψήφο µας όταν συζητάµε και ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό. Αναφέροµαι και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά
και σε άλλες πλευρές της Αντιπολίτευσης.
Πρώτιστη, βέβαια, υποχρέωσή µας, όταν η Κυβέρνηση καταθέτει σχέδιο προϋπολογισµού, είναι να ασκήσουµε κριτική και να
πούµε αν θα ψηφίσουµε ή δεν θα ψηφίσουµε.
Ειδικά όµως, όταν είσαι µείζων Αντιπολίτευση, έχεις εκ της πολιτικής σου διαδροµής την υποχρέωση να πεις και τι θα κάνεις
εσύ. Το να κλαις σαν απελπισµένος άνθρωπος, λέγοντας σε αυτούς που µας ακούν «την πατήσατε, φως δεν υπάρχει, κλείστε
τις δουλειές σας, κλείστε τα σπίτια σας, τίποτα δεν θα γίνει», δεν
είναι η δουλειά σου.
Όταν είσαι στη Βουλή των Ελλήνων, τιµηµένος µε την ψήφο
του ελληνικού λαού που σε ανέδειξε Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
δεν αρκεί να λες, όπως άκουσα, ότι η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό
σχέδιο προς την ευηµερία και την ανάκαµψη και εµείς θα το παράσχουµε όταν θα γίνουµε Κυβέρνηση.
Πρέπει να προειδοποιείς για το τι ακριβώς εννοείς και αν προειδοποιώντας, τάζεις λαγούς µε πετραχήλια, τότε µπορεί να είσαι
µια λύση κατά τα ειωθότα της Μεταπολίτευσης, που τις εκλογές
τις χάνει αυτός που κυβερνά και δεν τις κερδίζει αυτός που έρχεται, αλλά τώρα λεφτά για να κάνεις τον έξυπνο δεν υπάρχουν και
θα σπάσεις τα µούτρα σου αµέσως και εάν ο λαός σε επιλέξει.
Είµαι υποχρεωµένος στα λίγα λεπτά της οµιλίας µου, αφού
ασκώ την κριτική µου, να πω και τι είναι αυτό που κατά βάση χρειάζεται αυτήν τη στιγµή η χώρα µας, η οικονοµία της, όπως και η
ιδιωτική της οικονοµία. Το επικαλεστήκατε, κύριε Υπουργέ, το
επικαλείται και ο προϋπολογισµός.
Κατά τη γνώµη µας, πρώτος βασικός εθνικός στόχος είναι όχι
η αλλαγή –κανείς δεν προλαβαίνει να το κάνει- αλλά ο παραµερισµός της γραφειοκρατίας. Να σταµατήσει ο αποκλεισµός της
ένταξης των ανθρώπων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του
τόπου µε την κατάργηση αυτοδιοικητικών και κρατικών αδειοδοτήσεων.
Καταθέσαµε πρόταση νόµου τον Ιανουάριο του 2013. Τη συζητήσαµε µε τους αρµόδιους Υπουργούς, τη συζητήσαµε εν
εκτάσει. Την καταθέσαµε ως κάτι βιώσιµο και εφαρµόσιµο για να
ψηφιστεί, όχι απλώς για να κάνουµε τον έξυπνο.
Στη σελίδα 48 την προβλέπετε µε πολύ κουτσουρεµένο τρόπο,
πάντως την προβλέπετε ως µια αλλαγή που θα φέρει µια καλύτερη ροή κίνησης στον επενδυτικό χώρο, χωρίς να λέτε πώς και
τι. Είναι όµως απολύτως βέβαιο και δεδοµένο πως, όταν κάτι δεν
έχει γίνει το 2013 και θα γίνει το 2014, µε κουτσουρεµένο µάλι-
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στα τρόπο, είναι αδύνατον να αποδώσει την ίδια χρονιά που θα
το θεσπίσεις. Είναι ένα ακόµη «θα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, έχω µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο προτείνει, για να
διατηρηθούν στη ζωή επιχειρήσεις που αντέχουν έξι χρόνια ύφεσης, ως πρώην Υπουργός Εργασίας και ως νυν συνοµιλών µε τα
ασφαλιστικά ταµεία, µια ρύθµιση που θα διασπά τις παλιές οφειλές από τις τρέχουσες και πάντως δεν θα έχει επιτόκιο 8,75%.
Το µόνο που κάνατε µετά από έξι µήνες αποτυχίας –βγαίνατε
στα κανάλια µετά την 25η Απριλίου και λέγατε «ανακουφίζουµε
τον κόσµο», επειδή δεν µαζέψατε τα χρήµατα που υπολογίζατε,
γιατί έτσι ήταν βέβαιο και σας το λέγαµε- είναι αναγγελίες για
καλύτερες ρυθµίσεις. Διαβάζουµε δε –µας ενηµερώνετε διά του
Τύπου- ότι το 8,5% του επιτοκίου θα γίνει 8,2%. Τοκογλυφία είναι
και το ένα, τοκογλυφία είναι και το άλλο. Τα ασφαλιστικά ταµεία
στερεύουν από χρήµατα και φταίτε εσείς.
Τρίτον, πρέπει να έχουµε έναν προσανατολισµό του κόσµου,
όπως υποσχεθήκατε, προς µορφές οικονοµικής δραστηριότητας
που έχουν µέλλον και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ,
τον Ιούνιο του 2012, µας είπε πολλά. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Δεν έχω χρόνο να κάνω την ενδεικτική καταγραφή του «τίποτα» που έχω συµπεριλάβει στην οµιλία µου. Αρκούµαι να επικαλεστώ µία ερώτηση που του κατέθεσα πριν από λίγες ηµέρες
και να ενηµερώσω το Σώµα ότι µία προς µία κοιτώντας τις υποσχέσεις που έδωσε τον Ιούνιο του 2012, βλέπουµε ότι δεν τήρησε τίποτα.
Κι όµως επικαλούµαστε όλοι –ο κόσµος ακούει και µας γυρίζει
την πλάτη- τον πρωτογενή τοµέα ως πηγή απορρόφησης της
ανεργίας. Δεν θα είναι. Φταίτε εσείς. Φταίτε από πάνω µέχρι
κάτω.
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή.
Τελειώνω, θυµίζοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία παλιά
πρόταση που τώρα την έχουµε απολύτως ανάγκη για να πορευτούµε στα επόµενα χρόνια. Είναι και δική µου και πολλών άλλων
συναδέλφων πρόταση. Όταν κλείνει το οικονοµικό έτος οριστικά,
τα τελικά στοιχεία του τα έχουµε, όπως και όλα τα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, Μάρτιο µε Απρίλιο, να κάνουµε στην
Ολοµέλεια της Βουλής τον απολογισµό. Επειδή αυτό δεν γίνεται,
εµείς το προτείνουµε και στην αναθεώρηση του Συντάγµατος,
όποτε αυτή γίνει.
Πάντως, το έχουµε ή δεν το έχουµε στο Σύνταγµα, πρέπει να
το κάνουµε φέτος. Πρέπει να καταλάβουµε φέτος πώς ακριβώς
θα κλείσει το 2013, γιατί επηρεάζει απολύτως και αυτό το 2014.
Και η δική µας στάση και η εισήγησή µας στο Σώµα είναι να καταψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισµός.
Η κακή πορεία της ιδιωτικής οικονοµίας, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µπορεί τώρα µε τις περιστολές των δαπανών και µε
την εξόντωση µέσω υπερφορολόγησης των πολιτών να στέκεται
–πιστεύω στο πρωτογενές πλεόνασµα ότι θα υπάρξει, εδώ δεν
είστε αλχηµιστές, θα υπάρξει κάποιο και θα δούµε τον τελικό του
αριθµό- σε πολιτικές που έφτασαν εκεί, πολιτικές που δεν εγγυώνται την πορεία των εποµένων ετών, παρά µόνο µε την εξακολούθηση της υπερφορολόγησης και της εξόντωσης του
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και των οικογενειών τους.
Όµως, εφόσον δεν στηρίζεις την ιδιωτική οικονοµία, κύριε
Υπουργέ, είναι καταφανές ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση
και χωρίς ύφεση, µε µηδέν ύφεση –είναι οριακή η ανάπτυξη της
τάξης του 0,1%- και µε 27% ανεργία ότι τα επόµενα χρόνια η
ιδιωτική οικονοµία θα επιβαρύνει ξανά τα δηµόσια οικονοµικά σε
µία περίοδο που θα εξακολουθεί να είναι περίοδος κρίσης του
δανεισµού µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να
πω στους συναδέλφους µου στο Σώµα ότι κάναµε πάρα πολλές
προσπάθειες να συνεννοηθούµε.
Ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό του 2013 ασχοληθήκαµε µε
αυτά που αφορούν την ιδιωτική οικονοµία και µπορούν να εφαρµοστούν από τους Υπουργούς τώρα, γιατί είναι άµεσης εφαρµο-
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γής και αδάπανα. Κάθε δική µας πρόταση προϋποθέτει να µην
υπάρχει κόστος. Όποιος προτείνει κάτι που έχει κόστος σήµερα,
προτείνει πράγµατα που δεν µπορούν να γίνουν.
Συνεννοηθήκαµε µε Υπουργούς, αποπειραθήκαµε να συνεννοηθούµε, χτυπήσαµε τηλέφωνα, κάναµε συναντήσεις µε αρκετούς και καταλήγουµε ότι πεδίο συνεννόησης µαζί σας δεν
υπάρχει. Δεν έχει νόηµα πια η προσπάθεια. Έχουµε περάσει απέναντι.
Καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό κι αυτή µας η πράξη είναι
µία πράξη πολιτικής ευθύνης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έπρεπε ο κ. Λοβέρδος να µας πει µε ποιους
Υπουργούς µίλησε και δεν βρήκε συνεννόηση και πέρασε απέναντι, γιατί εµείς δεν θέλουµε να περάσει απέναντι. Νοµίζω ότι
είµαστε από το ίδιο πεζοδρόµιο. Ξέρετε, ο δρόµος που οδηγεί
στην πορεία µίας χώρας έχει δύο πεζοδρόµια, το αριστερό πεζοδρόµιο και το δεξί, αλλά σηµασία έχει να πάµε στον σωστό
δρόµο, στη σωστή πορεία που είναι η ανάπτυξη της χώρας.
Κι έτσι ήθελα να ξεκινήσω. Στην ιστορική διαδροµή της χώρας
µας συναντήσαµε πολλές φορές –µπορώ να πω συνεχώς συναντούµε- σταυροδρόµια.
Στις 17 Ιουνίου του 2012 ο ελληνικός λαός επέλεξε µια πολιτική λύση. Επέλεξε να ακολουθήσει µια διαδροµή σε ένα κρίσιµο
σταυροδρόµι. Επέλεξε, λοιπόν, τη δύσκολη πορεία µέσα από το
ευρώ, µέσα από την Ευρωζώνη για να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα και την επίλυση των προβληµάτων. Αυτόν το δύσκολο
δρόµο τον επιλέξαµε και σήµερα, λοιπόν, είµαστε στην πρώτη
αποτίµηση του έργου των προηγούµενων χρόνων αν αυτή η πορεία µας ήταν σωστή µέχρι τώρα και αν εξασφαλίζεται ότι στο
µέλλον θα µας βγάλει από το αδιέξοδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι δεν είµαι παλιός
Βουλευτής, έχω εµπειρία από προϋπολογισµούς ως δήµαρχος.
Θέλω να πω ότι η µεγάλη αδυναµία της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης σε όλα της τα επίπεδα ήταν διαχρονικά η διαφορά µεταξύ σχεδιασµού και υλοποίησης των προϋπολογισµών.
Η σύνταξη ενός προϋπολογισµού ήταν πάντοτε ένα ευχολόγιο,
όπου η εκάστοτε κυβέρνηση ή η εκάστοτε τοπική κυβέρνηση
προσπαθούσε να στριµώξει όλα τα αιτήµατα των φορέων και έτσι
διαχρονικά είχαµε αποκλίσεις που υπερέβαιναν ακόµη και το 5%,
όπως έγινε στην τετραετία 2001-2003 επί θητείας του κ. Σηµίτη,
όπου η απόκλιση µεταξύ προϋπολογισµού και υλοποίησης ήταν
πάνω από 5%.
Μετά, στην κυβέρνηση Καραµανλή, όπως δείχνουν τα στοιχεία, µειώθηκε αυτή η απόκλιση γύρω στο 4% και για πρώτη
φορά το 2012, αγαπητοί συνάδελφοι, η απόκλιση µεταξύ ψηφισθέντος προϋπολογισµού του 2012 και απολογισµού που θα
κλείσει το 2012 θα είναι κάτω από 2%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι για πρώτη φορά, ο προϋπολογισµός της Ελλάδος έγινε αξιόπιστος. Σηµαίνει, δηλαδή, ότι αυτά που γράφονται µέσα θα γίνουν και αυτό είναι µια µεγάλη κατάκτηση για την πολιτική ηγεσία
της χώρας, να πιστέψει κάποια στιγµή ο ελληνικός λαός ότι αυτά
που λέγονται εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο, αυτά που λένε οι διάφοροι αξιωµατούχοι της Κυβέρνησης πραγµατικά τα λένε και γίνονται.
Όµως, ο προϋπολογισµός εκφράζει και πολιτικές οι οποίες
πρέπει να δείχνουν το δρόµο για την έξοδο από την κρίση. Εδώ
θέλω να σταθώ για να δείξω ότι πραγµατικά αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι προϋπολογισµός λιτότητας, όπως λέει η Αντιπολίτευση, αλλά ένα αναγκαίο βήµα για τη διασφάλιση της
πορείας σε ένα ασφαλέστερο µέλλον.
Επιγραµµατικά, λοιπόν, τα έχουν πει ο Υπουργός και οι εισηγητές, ότι προβλέπει έξοδο από την ύφεση, από το -4% στο
+0,6%, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα στο ύψος των 3 δισεκατοµµυρίων, το οποίο σηµαίνει ότι σταδιακά µπορούµε να φτάσουµε στα 6 δισεκατοµµύρια, που είναι οι ετήσιοι τόκοι που
πρέπει να πληρώνουµε. Άρα, λοιπόν, να µη δανειζόµαστε άλλα
λεφτά για να πληρώνουµε τους τόκους µας στο µέλλον. Δείχνει
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ότι το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών για πρώτη φορά µετά
από πολλά χρόνια έγινε πλεονασµατικό, ότι ο πληθωρισµός µειώθηκε κατά 2% περίπου και είναι σχεδόν 0%, σταθερός, αποκλιµακώνοντας τις τιµές για τον καταναλωτή. Δείχνει ότι το κόστος
δανεισµού, που µειώθηκε µεσοσταθµικά στο 2,6%, βοηθάει από
τόκους 12,2 δισεκατοµµυρίων να πάµε στα 6,1 δισεκατοµµύρια,
άρα, λοιπόν σε ένα πολύ χαµηλό ποσοστό του ΑΕΠ και του προϋπολογισµού µας. Ενδεικτικά, λοιπόν, είναι µόλις το 11% του ετήσιου προϋπολογισµού.
Τέλος -δεν θα πω άλλα στοιχεία- παρά την κρίση, ο προϋπολογισµός προβλέπει δηµόσιες επενδύσεις 6,65 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή, 12% του προϋπολογισµού. Σε αυτήν την κρίση που
περνάµε, το να διαθέτουµε 12% για δηµόσιες επενδύσεις -έστω
και αν αυτά είναι συγχρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, βγαίνουν, όµως, από την τσέπη µας- είναι πολύ σηµαντική
προϋπόθεση για µια ανάπτυξη.
Εποµένως θέλω να πω ότι αυτή η πορεία κρίνεται θετική για
µένα. Νοµίζω ότι πρέπει να εµµείνουµε πάνω στη σταθεροποίηση
και στην αξιοπιστία του ελληνικού κράτους, γιατί έτσι µπορούµε
να ολοκληρώσουµε τις µεταρρυθµίσεις και αυτά όλα σιγά-σιγά
να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη χρειάζεται κεφάλαια.
Τα κεφάλαια για να έλθουν στην Ελλάδα χρειάζεται αξιόπιστη ελληνική Κυβέρνηση και αξιόπιστο πολιτικό και τραπεζικό σύστηµα.
Έτσι, λοιπόν, µε χρήµατα που θα έλθουν απ’ έξω, ελληνικά ή
ξένα, αλλά και δηµόσιες επενδύσεις από το ΕΣΠΑ θα µπορέσει
να καταπολεµηθεί η ανεργία, που παραµένει ο πρώτος στόχος
για τα επόµενα χρόνια της Κυβέρνησής µας.
Όλα αυτά, λοιπόν, θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να
µπορέσουµε να βγούµε από την κρίση.
Θέλω να κλείσω µε µία αναφορά στη Θεσσαλία.
Κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς στη Θεσσαλία,
µία περιοχή µε επτακόσιες χιλιάδες κατοίκους, εκτός από τη συµµετοχή µας στο µνηµόνιο και στα βάρη, έχουµε δροµολογήσει
ορισµένα µεγάλα έργα. Ένα απ’ αυτά είναι σε εξέλιξη τώρα. Είναι
η υπόθεση για τη συνέχιση µέρους του αρχικού δρόµου Ε-65.
Είναι –και εκφράζω την αγωνία των κατοίκων του Νοµού Τρικάλων, αλλά πιστεύω και άλλων- ένα από τα σηµαντικότερα έργα
που θα δείξουν σε µας ότι µπορούµε πλέον να ελπίζουµε στο
µέλλον σε µία καλύτερη ανάπτυξη.
Άρα, λοιπόν, ζητούµε από την Κυβέρνηση, µαζί µε τον προϋπολογισµό, να υλοποιηθούν τα έργα που έχουν προγραµµατιστεί.
Πιστεύω ότι η Θεσσαλία και ο Νοµός Τρικάλων είναι µέσα στις
προτεραιότητες της Κυβέρνησης, προκειµένου οι περιοχές µας
να ξεφύγουν από την ύφεση, να µπορέσουν να βελτιώσουν την
οικονοµική τους κατάσταση και να µπορούµε να αγωνιστούµε για
ένα καλύτερο µέλλον.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ψηφίζω τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης
του 2014, δίνοντας ψήφο εµπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό και
στην Κυβέρνησή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το καταλάβαµε, κύριε Ταµήλο.
Η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε αυτές τις µέρες επί
ενός προϋπολογισµού, ο οποίος χαρακτηρίζεται σαφώς από τεράστιες εσωτερικές αντιφάσεις, ενώ συγχρόνως αντικατοπτρίζει
µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη φοροεισπρακτική βουλιµία της
Κυβέρνησης και της τριµερούς εποπτείας που την ελέγχει.
Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός, λοιπόν, προβλέπει 45 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους, άµεσους και έµµεσους, µε κυριότερα θύµατα αυτής της φοροεπιδροµής για άλλη µία φορά τους
µισθωτούς και τους συνταξιούχους, αφήνοντας στο απυρόβλητο
–όπως πάντα- τους λίγους φίλους σας που αφουγκράζεστε πιστά
συνεχώς. Συγχρόνως προβλέπεται περικοπή 3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ σε δαπάνες από το ήδη γονατισµένο κοινωνικό κράτος, µε
στόχο βέβαια τις συντάξεις, την κοινωνική πρόνοια, το σύστηµα
υγείας και τη δηµόσια παιδεία.
Με αυτό το λογιστικό κοκτέιλ κατασκευάζει η Κυβέρνηση το
πρωτογενές πλεόνασµα και αυτό βαφτίζει επιτυχία. Στη βάση
αυτού του παροξυσµού στηρίζεται και η σχιζοειδής πρόβλεψη
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για 0,6% ανάπτυξη το 2014 και ταυτόχρονη –ως διά µαγείας- µείωση της ανεργίας.
Αυτός είναι ο προϋπολογισµός του 2014. Μάλιστα, αγαπητοί
Βουλευτές της Συµπολίτευσης, όταν λέτε στον ελληνικό λαό ότι
τα χειρότερα έχουν περάσει, θα πρέπει να το σκέφτεστε δύο και
τρεις φορές, διότι αυτό που λέει η Κυβέρνηση ξεκάθαρα και οι
δανειστές που δήθεν επί δύο µήνες µαλώνουν, είναι ότι το 2014
οι πολίτες θα πληρώσουν ό,τι τους έχει αποµείνει από τις διαδοχικές επιδροµές στα εισοδήµατά τους. Θα επιβαρυνθούν µε
ακόµα περισσότερους φόρους για να ζεσταθούν και θα κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους, είτε από την εφορία είτε
από τα ασφαλιστικά ταµεία είτε από τις τράπεζες.
Οι νέοι µας για άλλη µία χρονιά θα αναζητήσουν διέξοδο στις
χώρες του εξωτερικού, καθώς το µέλλον που επιφυλάσσεται γι’
αυτούς διαγράφεται αρκετά ζοφερό. Στο 67% της ανεργίας
απαντάτε µε απελευθέρωση των απολύσεων. Στο δικαίωµα για
µόρφωση απαντάτε µε το ιστορικό χαµηλό ποσοστό 2,4% για την
παιδεία. Στον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας απαντάτε µε περισσότερο συντηρητισµό.
Από νωρίς είχαµε επισηµάνει –και, δυστυχώς, έχουµε δικαιωθεί- ότι αυτή η κρίση δεν πρέπει να ορίζεται µόνο µε βάση τα οικονοµικά µας, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ απ’ αυτό. Είναι
πρωτίστως µία κοινωνική κρίση και µία κρίση αξιών. Για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική λιτότητας έπρεπε να συνοδεύεται και
από µία απαραίτητη προϋπόθεση, για να µπορέσει να γίνει ανεκτή από την κοινωνία µας, τον αυταρχισµό. Όµως, αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα από την τακτική τής Κυβέρνησης είναι ότι
πάει και ένα βήµα παραπέρα. Δεν επιβάλλει µόνο έναν εργασιακό
µεσαίωνα, αλλά κυρίως έναν κοινωνικό µεσαίωνα, µε πρακτικές
όπως ο «Ξένιος Ζευς», τα «κέντρα κράτησης», η έλλειψη βούλησης για το νόµο περί ιθαγένειας, το σύµφωνο συµβίωσης και το
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο.
Όµως, φυσικά, αυτά αποτελούν ασήµαντες λεπτοµέρειες για
την Κυβέρνηση, όπως και ο αθλητισµός, ένα αγαθό που µπορεί
να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό ανάχωµα απέναντι στον αµοραλισµό, τον «ωχαδερφισµό» και την ιδιοτέλεια που προτάσσει η
καταστροφική πολιτική σας.
Αυτός ο προϋπολογισµός, λοιπόν, καταδικάζει στην εξαφάνιση
τον ελληνικό αθλητισµό, για τον οποίο οι δηµόσιες δαπάνες αγγίζουν το τραγελαφικό ποσοστό του 0,033% του ΑΕΠ.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, υπολογίζει µε 60 εκατοµµύρια ευρώ να
χρηµατοδοτήσει τη συντήρηση των δηµοσίων αθλητικών υποδοµών, την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού, τη µαζική άθληση,
τον ερασιτεχνικό αθλητισµό και τους αθλητικούς αγώνες σε όλη
την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα υποβαθµίζει τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, βγάζει στο σφυρί τη δηµόσια αθλητική περιουσία
και απολύει εργαζοµένους.
Απαράδεκτη εξέλιξη αποτελεί και η απόσυρση του κράτους
από την καταπολέµηση της µάστιγας της φαρµακοδιέγερσης µε
την εκµηδένιση του προϋπολογισµού του Εθνικού Συµβουλίου
Καταπολέµησης του ντόπινγκ. Είναι γνωστό ότι σχεδιάζεται η παράδοση του συστήµατος ελέγχου σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ
την ίδια στιγµή η Παγκόσµια Οµοσπονδία Αντιντόπινγκ εδώ και
δύο χρόνια προειδοποιεί την ελληνική Κυβέρνηση για απόσυρση
της διαπίστευσής της στη χώρα.
Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση σχεδιάζει έναν αθλητισµό-εµπορικό προϊόν χωρίς κανόνες, χωρίς κανέναν έλεγχο στα οικονοµικά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται οικονοµικά και
χωρίς προστασία των αθλητών. Παράλληλα, η µαζική άθληση και
η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση αντιµετωπίζονται ως ασήµαντες λεπτοµέρειες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα ανατρέψει
αυτή την ατζέντα. Η αριστερή µεταρρύθµιση στον αθλητισµό
στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες. Στο ενιαίο
σύστηµα φυσικής αγωγής και αθλητισµού που έχουµε προγραµµατικά παρουσιάσει, σηµείο εστίασης και αφετηρίας αποτελεί η
σύνδεση της άθλησης µε τη δηµόσια υγεία και την εκπαίδευση.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ενίσχυση των δηµοσίων δοµών αύξησης,
διασφάλιση της πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό του αθλητισµού σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και ταυτόχρονη
αναβάθµιση της φυσικής αγωγής στη δηµόσια εκπαίδευση.
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Σε πλήρη αντίθεση µε τις κυβερνητικές πολιτικές επιδιώκουµε
την αναβάθµιση του µαθήµατος στο ωρολόγιο πρόγραµµα, την
ενίσχυση των σχολικών αθλητικών υποδοµών και τη στήριξη των
αθλητικών σχολείων, που το Υπουργείου Παιδείας έχει διαλύσει.
Σε έναν αθλητισµό που αντιµετωπίζει τον αθλητή ως εµπόρευµα, τον φίλαθλο ως πορτοφόλι και τον πολίτη ως πελάτη, ο
ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει την άθληση ως κοινωνικό αγαθό, την κάθαρση
ως απάντηση σε σκάνδαλα και νοθεύσεις, τη δηµοκρατική συµµετοχή όλων των φιλάθλων στην αθλητική ζωή ως αντίδοτο στην
καταστολή και τον φασισµό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη µάχη ώστε να µην περάσει αυτός ο προϋπολογισµός και να µη συνεχίσει η Κυβέρνηση την καταστροφική
της πορεία. Στο κυβερνητικό παραλήρηµα απαντάµε µε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονοµίας µε γνώµονα
τις κοινωνικές ανάγκες και µε εργαλείο τη δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία.
Δεν χρειάζεται να ξαναπούµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει αυτόν
τον προϋπολογισµό και συνάµα την πολιτική της Κυβέρνησης.
Αυτό, όµως, που πρέπει συνεχώς να υπενθυµίζουµε σε εσάς είναι
ότι δεν υπάρχει καµµία κοινωνική συναίνεση στις επιλογές της
Κυβέρνησης που µε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία βυθίζει
ακόµα περισσότερο και την κοινωνία και την οικονοµία της
χώρας. Δώστε επιτέλους την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να εκφραστεί θεσµικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντικειµενικά η Ελλάδα πάει καλύτερα και ο κίνδυνος είναι παρελθόν. Αυτό είναι παράγωγο της
αξιοπιστίας που έδωσε πίσω στη χώρα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς.
Ασφαλώς και αυτό δεν είναι αρκετό για να δηµιουργηθούν
δουλειές, να σβήσουν τα µαγκάλια και να ξαναγυρίσει ο κόσµος
στην παραγωγή. Όµως, είναι το πρώτο βήµα για την ανάκαµψη,
µε τελικό προορισµό τη βιώσιµη ανάκαµψη µε κοινωνική συνοχή.
Αυτός ο δρόµος είναι ένας δρόµος µετ’ εµποδίων. Τα εµπόδια
αυτά τα αφαιρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα προς ένα
ή τα µετατοπίζουµε. Κι αυτό είναι σωστό στη φάση που βρισκόµαστε.
Ποιος δηµιούργησε τα εµπόδια σ’ αυτόν το δρόµο; Όχι το πελατειακό σύστηµα, αλλά ο κρατισµός, δηλαδή ο χώρος εκείνος
µέσα στον οποίο οργανώθηκαν ατοµικά και συλλογικά συµφέροντα. Αυτό είναι το κλειδί για να προχωρήσουµε µπροστά.
Πρέπει όµως να καταλάβουµε ότι η απαξίωση της πολιτικής,
που πολλοί συνεισφέρουν σε αυτή και µέσα και έξω από αυτήν
την Αίθουσα, είναι το τελευταίο καταφύγιο αυτών των συµφερόντων. Εµείς, αντί να τους αποκαλύψουµε, τους δίνουµε οξυγόνο
που δεν είναι άλλο από την αδυναµία µας να συνεννοηθούµε για
τα αυτονόητα.
Όλοι θέλουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. Όλα
τα κόµµατα, µε εξαίρεση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και
τη Χρυσή Αυγή, την επιδιώκουν στο πλαίσιο της Ευρώπης και της
Ευρωζώνης.
Το πλαίσιο αυτό έχει αλλάξει µετά την κρίση. Όσον αφορά την
Ευρώπη, υπάρχει το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.
Έχουν αλλάξει κι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η οµοφωνία
περιορίστηκε, η ειδική πλειοψηφία µε διπλά κριτήρια -το πληθυσµιακό και το κριτήριο των κρατών µελών- έχει επεκταθεί παντού,
και το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει αρµοδιότητες από το
Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα να µπορεί να επιβάλει κυρώσεις.
Έρχοµαι τώρα στην Ευρωζώνη. Έχουµε υποχρέωση να προσυνεννοούµαστε και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτηµέλη µεταξύ µας για οποιαδήποτε απόφαση οικονοµικής ή
δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τους
άλλους. Αυτό είναι το σύµφωνο για το ευρώ.
Επίσης, έχουµε την υποχρέωση –το έχουµε ψηφίσει όλες οι
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χώρες της Ευρωζώνης- να συντονίζουµε την οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική µας όχι µόνο στην κατεύθυνση του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, αλλά και να εφαρµόζουµε αυτόµατες
διορθώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις από τους δηµοσιονοµικούς στόχους. Αυτό είναι το δηµοσιονοµικό σύµφωνο.
Επίσης, έχουµε την υποχρέωση να καταρτίζουµε και να υποβάλλουµε προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλησης, για να
βλέπουµε αν επιτυγχάνονται οι στόχοι.
Η επιτροπή, λοιπόν, µε βάση τις αρµοδιότητες που έχει αποκτήσει και οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, εποπτεύει και επιβάλλει
κυρώσεις. Όλο αυτό, µε ή χωρίς µνηµόνιο, είναι το πλαίσιο µέσα
στο οποίο εµείς πρέπει να πορευθούµε. Το αποδέχεστε; Το αντέχετε;
Αυτά απαιτούν προσαρµογές σε όλο το πολιτικό, οικονοµικό
και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας µας. Και δεν έχουµε τελειώσει ακόµα. Εκεί πρέπει να κατευθυνθεί η συζήτηση και όχι στα
νούµερα. Το λογιστικό κοµµάτι το έχουµε δει. Οι στόχοι και οι
προτεραιότητες των προσαρµογών που πρέπει να κάνουµε
έχουν ήδη συµφωνηθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Και η
εφαρµογή των στόχων και των προτεραιοτήτων έχει προεξοφληθεί στο λεγόµενο «ευρωπαϊκό εξάµηνο». Συµφωνούµε;
Όσο αφορά την πρόοδο, αυτή θα εξετάζεται στο πλαίσιο που
ανέφερα, όχι πολιτικά –και εδώ δεν υπεισέρχεται το στοιχείο της
διαπραγµάτευσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- αλλά µε βάση
ήδη συµφωνηµένους δείκτες που είναι και µετρήσιµοι για κάθε
στόχο ξεχωριστά.
Όποιος δεν τα αποδέχεται ή δεν τα αντέχει αυτά, να βγει και
να το πει. Και απευθύνοµαι κυρίως στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θυµούνται την εθνική κυριαρχία µόνο και µόνο για
να παίρνουν τα άρµατα όταν πρόκειται για την τρόικα.
Πρέπει, λοιπόν, ως συνιδιοκτήτες του ευρώ να αποφασίσουµε
να πετύχουµε µε τις δικές µας δυνάµεις. Με τα χρήµατα των
άλλων ουδείς ανέκτησε κυριαρχία, ούτε καν αξιοπρέπεια. Αυτός
είναι ο µονόδροµος.
Αυτά σας τα λέµε εδώ. Στους έξω λέµε αυτά που πρέπει, όπως
πρέπει και όταν πρέπει, όχι µε τα άρµατα µε τα οποία θέλετε να
πείσετε εσείς. Και όσο δίκιο κι αν έχουµε, κανείς, µα κανείς δεν
πρόκειται να µας πληρώνει για να µένουµε αδιόρθωτοι, δηλαδή
να πηγαίνουµε στην αντίθετη κατεύθυνση, ενώ όλοι οι άλλοι πηγαίνουν προς µια συγκεκριµένη, ακόµα και οι χώρες του πρώην
ανατολικού µπλοκ.
Αναφέρθηκα στον κρατισµό. Εάν εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο,
πείτε το στο λαό. Ο κ. Τσίπρας µίλησε για διαπραγµάτευση εντός
της Ευρωζώνης. Το ξεκαθάρισε στο Τέξας. Ξεχνάω ότι το νόµισµα δεν είναι φετίχ, όπως είχε πει, ξεχνάω επίσης ότι, εκ των
υστέρων αυτό για το οποίο µας κατηγορούσε, δηλαδή για εκφοβισµό, το είπε ο ίδιος. Μίλησε για bank run, για πτωχεύσεις, για
ανθρώπους που θα φεύγουν. Χωρίς εναλλακτικό πάρτι εξόδου,
είπαν κάποιοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγµάτευση δεν γίνεται.
Κάποιος άλλος αναρωτήθηκε τι θα πάθουµε αν πληρώνουµε
σε δραχµές. Και ο κ. Στρατούλης που µόλις µπήκε στην Αίθουσα
είπε πως αν το πρόγραµµα της Ελλάδας δεν γίνει αποδεκτό, η
χώρα θα βρεθεί στο στρατηγικό δίληµµα –το είπατε, κύριε Στρατούλη, και το έχω σηµειώσει- εξόδου όχι µόνο από την Ευρωζώνη
αλλά και από την Ευρώπη. Μήπως, λοιπόν, πρέπει να κάνετε κάτι
γι’ αυτά που λέτε;
Όσο αφορά τώρα τον κ. Αλαβάνο της δραχµής και της Αργεντινής, έχω να πω πάρα πολλά. Άκουσα ότι είπε να πάρουµε πίσω
το χρυσό και το συνάλλαγµα που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατ’ αρχάς, από αυτό
θα παρακρατηθούν τα ευρώ που θα παρακρατήσουν οι πολίτες
αν, ο µη γένοιτο, συµβεί αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Όσον αφορά την ισοτιµία επιστροφής στη δραχµή, δεν θα την
αποφασίσουµε εµείς, αλλά οι αγορές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αυτές τις προσαρµογές, δεν θα βγούµε από την
κρίση. Είναι επίπονη κάθε προσαρµογή, γιατί, αναγνωρίζω, ότι
έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τα πρότυπα και τα στερεότυπά
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µας σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και οικονοµικής µας
ζωής. Ωστόσο, κωλυσιεργίες δεν χωρούν, ούτε αφορισµοί και
κατηγορίες στις οποίες αρέσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι σοβαρός, κάπου θα πρέπει να δυσαρεστήσει και κάποιον. Δεν γίνεται να είναι όλα µέλι γάλα. Μια
σοβαρή Αντιπολίτευση δεν αγκαλιάζει ό,τι αποσταθεροποιεί τη
χώρα, δεν στηρίζει αδιακρίτως κάθε διαδήλωση, δεν εκτοξεύει
λάτιν απειλές σε επενδυτές, δεν απειλεί Υπουργούς µε φυλακές
και δεν προκαλεί Βουλευτές να ρίξουν την Κυβέρνηση. Μια σοβαρή Αντιπολίτευση τεκµηριώνει ό,τι προτείνει. Γι’ αυτό λέµε ότι
ΣΥΡΙΖΑ ίσον τρις χειρότερα. Και σας πιέζουµε να αποδείξετε ότι
έχετε συγκροτηµένο, ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο σχέδιο. Έτσι
είχε αποκαλέσει το πρόγραµµά σας του 2012 ο κ. Τσίπρας.
Αναφέρθηκε πρόσφατα στο σχέδιο των εκατό πρώτων ηµερών. Και ερωτώ συζητάµε το νέο ΕΣΠΑ, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, κάνατε καµµία πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
στείλατε κανένα χαρτί; Τίποτα απολύτως!
Σας και λέω άλλα: Με ποιον αναπτυξιακό νόµο θα πορευθείτε
τώρα που αρχίσατε και συνοµιλείτε µε το παραγωγικό κόστος
της χώρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ, κύριε Μουσουρούλη, για να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Με ποιον αναπτυξιακό νόµο; Τον γράψατε; Σας µιλάω εγώ που
έχω γράψει δύο και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεστε σε υγιείς επιχειρηµατίες, ποιοι είναι αυτοί,
µε ποια κριτήρια τους επιλέξατε; Θεσµικά; Και γιατί δεν µιλάτε
όµως και για ένα υγιές κράτος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο γιατρός ψάχνει το αίτιο της
ασθένειας, βλέπει µεν το σύµπτωµα, Αλλιώς δεν είναι γιατρός,
είναι η κυρά µας η µαµή. Όµως η κοινωνία µας δεν είναι µατιασµένη, αλλά έχει προβλήµατα που όλοι µαζί θα πρέπει να λύσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
κι εγώ, κύριε Μουσουρούλη.
Τον λόγο έχει η κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός
του 2014 είναι ένας σκληρός και αντικοινωνικός προϋπολογισµός
που είναι βέβαιο πως θα αναθεωρηθεί προς το χειρότερο µιας
και η τρόικα απαιτεί να καταπιεί εισοδήµατα, σπίτια και δηµόσια
περιουσία µε την αµέριστη φυσικά συναίνεσή σας άσχετα µε το
τι διαλαλούν τα δελτία των 20.00’.
Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κι εδώ και έξω που πιστεύουν πως δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Υπάρχει όµως εναλλακτική λύση, απλά είναι σε άλλη κατεύθυνση που µόνο µια
κυβέρνηση της Αριστεράς έχει και τη βούληση αλλά και το αντίστοιχο ήθος για να µπορέσει να την εφαρµόσει.
Στον προϋπολογισµό του 2014 έχει συµβολή και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος σε αυτήν την πολιτική και στο περιβόητο πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο προϋποθέτει, εκτός των απολύσεων
και των περικοπών, την αποστέρηση του πληθυσµού από τα
κοινά αγαθά και την εκποίησή τους σε επιχειρηµατίες. Γιατί πλεόνασµα επιτυχηµένο δεν υπάρχει χωρίς τη διείσδυση του καπιταλισµού -χωρίς τη διείσδυση των αγορών, λέτε εσείς- σε τοµείς
που µέχρι σήµερα δεν είχαν θέση, όπως το νερό, η ενεργεία, τα
δάση. Υφαρπαγή, δηλαδή, του ό,τι ήταν κοινό µέχρι χθες και παραχώρησή του στο κεφάλαιο δωρεάν. Όταν δεν αφήσεις τίποτα
δηµόσιο και διώχνεις τους ανθρώπους που υπηρετούν την κοινωνία, τότε φυσικά έχεις πλεόνασµα.
Όπως φαίνεται, λοιπόν, ότι και από τους πίνακες που αφορούν
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει ξεκάθαρα µεγάλη µείωση
στη χρηµατοδότηση κατά τριάντα εκατοµµύρια ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισµό, όπως και στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Επίσης, όπως αναφέρεται και στο κείµενο και στην εισηγητική
έκθεση για το Πράσινο Ταµείο, το υποτιθέµενο εργαλείο χρηµατοδότησης για το περιβάλλον, όλα τα χρήµατα που εισρέουν,
εκτός από ένα 2,5% για λειτουργικές ανάγκες, πηγαίνουν στους
δανειστές.
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Και πού πάνε τα χρήµατα που φαίνονται στον προϋπολογισµό
για το Υπουργείο; Το λέει η ίδια η εισηγητική έκθεση, µόνο σε
εποπτευόµενους φορείς και σε δήµους που έχουν διυλιστήρια.
Με δηµόσιο χρήµα, δηλαδή, θα εφαρµόσετε περιβαλλοντικά –
λέτε, βέβαια- προγράµµατα σε περιοχές µε πολλά προβλήµατα
λόγω διυλιστηρίων, προγράµµατα µέσω δήµων, που δεν ξέρουµε
που θα πάµε, µε ποια πολιτική λογική θα δοθούν και πόσες συνείδησης θα εξαγοραστούν για να ξεπλυθούν αµαρτίες διαφόρων επιχειρηµατιών και να σταµατήσουν οι διαµαρτυρίες των
πολιτών.
Οι δε στόχοι που εµφανίζετε στον προϋπολογισµό για απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, για προώθηση Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, για νοµοθετικές ρυθµίσεις για
τις µεγάλες επενδύσεις σε δασικές εκτάσεις και για νοµοθετικές
παρεµβάσεις για απλούστευση διαδικασιών έγκρισης επέµβασης
σε δασικές εκτάσεις κ.ο.κ., διαβάζονται αναγκαίοι, αλλά µεταφράζονται µε τα νοµοθετήµατα που ψηφίσατε αλλά και µε άλλα που
σκοπεύετε να ψηφίσετε ως καταστροφικοί για το περιβάλλον.
Το µόνο, λοιπόν, που προτίθεται να κάνει το ΥΠΕΚΑ, είναι να
διευκολύνει κάθε επέµβαση ιδιωτών επενδυτών, όπου το θελήσουν και χωρίς κόστος, προκειµένου να διευκολυνθεί η κερδοφορία τους.
Αυτοί οι σχεδιασµοί βέβαια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προκαλούν πολλές αντιδράσεις και τοπικά κινήµατα πολιτών, που ουσιαστικά απαιτούν ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης και εναντιώνονται
στις διαφόρων ειδών ληστρικές επενδύσεις που επιβάλλονται ζητώντας επιπλέον δηµοκρατία, την οποία φυσικά έχετε ξεχάσει. Και
όχι µόνο έχετε ξεχάσει αλλά χρησιµοποιείτε και βία και καταστολή
για να επιβάλετε τα ιδιωτικά συµφέροντα. Σας θυµίζω τη Χαλκιδική, σας θυµίζω την Κερατέα, σας θυµίζω την Κρήτη, σας θυµίζω
τον Πύργο πολύ πρόσφατα.
Όµως, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Δεν
µπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό που λέτε για τις λεγόµενες µεταρρυθµίσεις σας. Είναι αυτό το γνωστό µνηµονιακό λεξιλόγιο,
για να µη λέτε τα πράγµατα µε το όνοµα τους.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά τους τοµείς
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως πολλές φορές
έχουµε πει, θα προσπαθήσουµε αλλαγή πορείας και αλλαγή παραδείγµατος, για να επιτύχουµε έναν οικολογικό µετασχηµατισµό µαζί µε την οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη και την
περιβαλλοντική προστασία, που τόσο πολύ τα έχουµε ανάγκη και
που είναι µακριά από τους δικούς σας νεοφιλελεύθερους µνηµονιακούς ορίζοντες. Όπως µακριά σας είναι και η συλλογική
δράση, ακρογωνιαίος λίθος της δηµοκρατίας. Δεν αδικώ τον κ.
Μουσουρούλη που δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνετε
εσείς, γιατί δεν έχετε αυτήν την κοσµοθεωρία. Δεν την έχετε στα
κόµµατα σας. Δεν την έχετε στην κοσµοθεωρία σας. Τη θεωρείτε
εχθρό.
Εµείς, λοιπόν, για να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες και
να εξασφαλίσουµε ποιότητα περιβάλλοντος, θα εφαρµόσουµε
µια άλλη πολιτική µε δηµόσιο, εθνικό σχεδιασµό και δηµόσιο κοινωνικό έλεγχο και συµµετοχή, µε ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για την
προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων, µε ενηµερωµένη διοίκηση και µε ενηµερωµένους εργαζόµενους. Θα διαχειριστούµε
τον φυσικό πλούτο µε τρόπο δηµόσιο, διαφανή και ενισχυτικό,
ειδικά για τις ορεινές κοινότητες και την ύπαιθρο, δίνοντας και
χρήµατα γι’ αυτό, αντί να το στέλνουµε στη µαύρη τρύπα του
χρέους.
Το θεσµικό αυτό πλαίσιο θα διασφαλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος και θα ικανοποιεί τις άµεσες κοινωνικές ανάγκες
σε αυτά τα πεδία. Δάση, νερά, παραλίες, φυσικοί πόροι είναι
κοινά αγαθά και πρέπει να τα διαχειριζόµαστε σαν τέτοια και να
αποτελούν όλα µαζί έναν αδιαίρετο και ενιαίο κορµό. Αυτό σηµαίνει καµµία ιδιωτικοποίηση στους κοινούς αυτούς πόρους και
αυτήν την κοινή κληρονοµιά, που είναι εξάλλου τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας και µας προσφέρουν την πολυτέλεια να κάνουµε και αναπτυξιακές προτάσεις, εφόσον όλα
αυτά διατηρήσουν το δηµόσιο χαρακτήρα.
Η αναδιανοµή, λοιπόν, του πλούτου, που είναι επιτακτική
ανάγκη να γίνει, εξόχως περνά και µέσα από την πρόσβαση, αλλά
και τον τρόπο διαχείρισης των κοινών αγαθών. Με νέους τρό-
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πους, µε κολεκτίβες και συνεταιριστικά σχήµατα ζητάτε συνεχώς
παραδείγµατα.
Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά και εµείς τα παρακολουθούµε. Για παράδειγµα, στη Βρετάνη στην πόλη Le Mené υπάρχουν φορείς, κινήµατα και η τοπική αυτοδιοίκηση που
δραστηριοποιήθηκαν στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής και
της ενέργειας και συγκεκριµένα των ΑΠΕ και των υπηρεσιών, µε
βάση τέτοια συνεταιριστικά εγχειρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είχαν ως αποτέλεσµα –κλείνω, κυρία Πρόεδρε- τη διαµόρφωση ενός βιώσιµου και κοινωνικά δίκαιου, τοπικού, αναπτυξιακού υποδείγµατος. Θέλουµε, λοιπόν, µια άλλη κοινωνική
οργάνωση, συλλογική και µε συνοχή.
Θέλουµε, επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πάρουµε
πάλι εκείνο τον δρόµο, που µπορεί µια µέρα να οδηγήσει στην
καλύτερη ζωή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, όταν µε το καλό
αποφασίσει ο ελληνικός λαός ότι µε το να σας διώξει δεν έχει να
χάσει τίποτα άλλο, παρά µόνο τις αλυσίδες του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει
τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αναβάθµιση και βελτίωση των
µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για
την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
Τον λόγο έχει ο κ. Παύλος Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όλα τα χρόνια που δεν ήµουν Βουλευτής -που είναι και τα περισσότερα στη ζωή µου- παρακολουθούσα πάντοτε µε ενδιαφέρον τη συζήτηση που γινόταν για τον προϋπολογισµό και για να
ακριβολογώ τους µονολόγους, που όλα τα κόµµατα χρησιµοποιούν αυτήν τη στιγµή.
Θα περίµενα, λοιπόν, σήµερα, που η χώρα µας πραγµατικά
γλίτωσε από την απόλυτη καταστροφή, µε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες είχαµε, να είναι πιο παραγωγική η συζήτηση, να
ανταλλάσσονται απόψεις, να έχει ο καθένας µας τη µεγαλοψυχία
να δέχεται τα σωστά πράγµατα που λέει ο άλλος και να µην
υπάρχει η απόλυτη άρνηση. Υπάρχουν πράγµατα τα οποία είναι
σωστά και λέγονται απ’ όλες τις πλευρές. Παρ’ όλα αυτά ξαναζούµε τους παράλληλους µονολόγους, όπου ο καθένας λέει τις
απόψεις του.
Εάν θυµηθώ τον περυσινό προϋπολογισµό εδώ µέσα, το κύριο
στοιχείο αντιπαράθεσης προς την Κυβέρνηση από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ήταν η βασική αµφισβήτηση της γραµµής που
έλεγε ο περυσινός προϋπολογισµός, ότι δηλαδή στο τέλος του
2013 θα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα. Μάλιστα έπεσε και ελαφρώς έξω, αλλά προς την καλή µεριά: Είναι πιο µεγάλο το πρωτογενές πλεόνασµα απ’ αυτό το οποίο τότε έλεγε η Κυβέρνηση.
Θα έρθετε να µου πείτε ότι «τα βλέπεις όλα καλά»; Δεν τα
βλέπω όλα καλά. Υπάρχουν και λάθη, υπάρχουν και παραλείψεις,
αλλά βλέπω έναν µεγάλο αγώνα που κάνει αυτή η Κυβέρνηση,
έναν µεγάλο αγώνα που κάνει αυτός ο Πρωθυπουργός και πολλές φορές µπαίνουµε και στο «τριπάκι» από πλευράς Αντιπολίτευσης να λέµε «να, η τρόικα σας τα λέει καλά». Εκεί κάπου
χάνεται η ιδεολογία, χάνονται όλα και χάνεται ο Έλληνας, ο
οποίος προσπαθεί να παρακολουθήσει τις οµιλίες εδώ µέσα στη
Βουλή.
Γίνεται ένας πολύ δύσκολος και πολύ σκληρός αγώνας. Λάθη
γίνονται και θα γίνονται, γιατί λάθη κάνει αυτός που δεν κάνει
απολύτως τίποτα.
Στην πορεία της Ελλάδος από το 1974 και εξής όλοι µας είχαµε συνηθίσει να ανεβαίνουν οι κυβερνήσεις, η αντιπολίτευση
να τάζει τα πάντα στους πάντες και όταν έφτανε ο χρόνος, έπε-
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φτε η κυβέρνηση και ερχόταν η αντιπολίτευση, όπου βέβαια αυτά
τα οποία είχε τάξει, δεν µπορούσε να τα υλοποιήσει.
Δεν είναι ίδιες οι σηµερινές συνθήκες. Απόδειξη του ότι δεν
είναι ίδιες οι σηµερινές συνθήκες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκίνησε
µε αυτήν τη φόρα να τάζει τα πάντα, σιγά-σιγά άρχισε να µπαίνει
και αυτός σε µία άλλη λογική και άρχισε να µετατρέπεται και να
µεταλλάσσεται µε βάση τις συνθήκες που υπάρχουν σήµερα.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι τρία κόµµατα –και επιµένω στα τρία
κόµµατα- τότε που η Ελλάδα όδευε στην πλήρη καταστροφή,
στην ολοκληρωτική καταστροφή, συνεννοήθηκαν και έβαλαν
πλάτη και δηµιουργήθηκε αυτή αρχικά η Κυβέρνηση των τριών
κοµµάτων, που σήµερα είναι δύο κόµµατα, µια και κάποια στιγµή
πιστεύω ότι δεν άντεξαν το βάρος της πίεσης αυτής της πολύ
δύσκολης πολιτικής.
Παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι έχει ένα µεγάλο κοµµάτι η Δηµοκρατική Αριστερά, που δικαιούται να της το αναγνωρίζουµε κάθε
φορά κι ελπίζω στο µέλλον να δοθεί δυνατότητα ακόµα περισσότερα κόµµατα να συνεργαστούν για το καλό αυτής της χώρας.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να πω δύο πράγµατα, γιατί δεν θέλω να
περάσω από εδώ χωρίς να πω τις απόψεις µου, για το πού, κατά
τη γνώµη µου, η Κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τους ρυθµούς.
Ένα θέµα είναι ότι πρέπει να φτάσουµε να εξοµοιώσουµε τις
αντικειµενικές αξίες µε τις εµπορικές. Αν δεν το κάνουµε αυτό,
όποιο σύστηµα και αν φέρουµε, θα έχει στρέβλωση. Δηλαδή, ένα
πολύ βασικό πράγµα για να µπορέσουµε να προχωρήσει η οικονοµία µας, είναι να ξέρουµε ποιες είναι οι πραγµατικές αξίες και
ποιες είναι οι εµπορικές και να είναι ίδιες µε τις αντικειµενικές
αξίες, αλλιώς πάντοτε θα κουβεντιάζουµε γύρω από µία στρέβλωση.
Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό, είναι ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουµε την πολιτική µας
στον πρωτογενή τοµέα. Σε µία τέτοια κατάσταση στην οποία
ζούµε, ο πρωτογενής τοµέας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί ξανά, να αφήσουµε στην άκρη τις όποιες στρεβλώσεις
και να παλέψουµε.
Εδώ θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγµα που
έχει να κάνει µε την ιδιαίτερη πατρίδα µου, το Νοµό Λέσβου. Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ αυθαιρέτως -κατά την άποψή µου- αφαίρεσε κάποιες
περιοχές, τις οποίες ονόµασε δασικές. Αυτό δείχνει µη γνώση
της ιστορίας. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ πολύ γρήγορα, για
να είµαι µέσα στο χρόνο µου.
Ο Νοµός Λέσβου έχει τριακόσιες είκοσι χιλιάδες αιγοπρόβατα,
είναι ο τρίτος νοµός στην Ελλάδα σε παραγωγή γάλακτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την αφαίρεση αυτών των περιοχών, οι οποίες ονοµάστηκαν
δασικές -και θα σας περιγράψω τι είναι-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα περιγράψετε, θα κλείσετε, παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στο διά ταύτα,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: …για τη µεν Λήµνο, όπου το µεγαλύτερο δένδρο είναι ο βασιλικός, δεν κατανοώ καθόλου τις δασικές
περιοχές, για τη δε Λέσβο, εκεί που καλλιεργούσε η Λέσβος βελανιδιά, γιατί είχε βυρσοδεψία –υπήρχε το µεγαλύτερο βυρσοδεψείο των Βαλκανίων- ξαφνικά αποφάσισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι
αυτές οι καλλιεργηµένες βελανιδιές είναι δασική περιοχή. Τέτοιες στρεβλώσεις θα πρέπει να τις ανατρέψουµε και να επιµείνουµε στον πρωτογενή τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ κι εσάς για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καταλαβαίνω ότι έχετε προβληµατισµούς και θέλετε να τους
εκφράσετε, αλλά ο χρόνος µάς πιέζει.
Ο κ. Κριτσωτάκης Μιχαήλ έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι άλλος ένας προϋπολογισµός του νεοφιλελεύθερου µνηµονίου, µακριά από τις ανάγ-
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κες της κοινωνίας και ενάντια στην ίδια την κοινωνία, µε ένα πρόγραµµα που δεν βγαίνει, που αυτό εξυπηρετεί και ο περυσινός
και ο φετινός -ελπίζω όχι και ο ερχόµενος- προϋπολογισµός.
Στην ουσία τι γίνεται; Όλα αυτά τα περσινά και προπέρσινα είναι
προσθετικά και αυτό είναι καταστροφή.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει οπτική
σε αυτό τον προϋπολογισµό, σ’ αυτήν την πολιτική, σ’ αυτό το
σχέδιο, σε αυτά τα τρία αλληλένδετα στοιχεία, που να βλέπει τις
πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ούτε λέξη ούτε
υποψία ούτε και καµµία προετοιµασία για παραγωγική ανασυγκρότηση και για µια άλλου τύπου ανάπτυξη, που έχει ανάγκη
αυτή η κοινωνία.
Υπόδειγµα κυριολεκτικά αυτού του συνολικού σχεδιασµού αποτελεί η απόλυτη ταύτιση των στόχων του πρόσφατα ψηφισθέντος
ν. 4179/2013 και άλλων νοµοθετικών ρυθµίσεων του Υπουργείου
Τουρισµού µε τους στόχους του προϋπολογισµού του 2014. Έχει
µια ιδιαίτερη σηµασία να µιλήσουµε στον προϋπολογισµό για τον
τουρισµό, σε µια χώρα που περιµένει πολλά πράγµατα και ειδικό
βάρος από την παραγωγική ανασυγκρότηση, όταν αυτή θα σχεδιαστεί, γιατί µέχρι τώρα δεν έχει σχεδιαστεί.
Κατ’ αρχάς, θα έλεγα ότι στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
για την τουριστική πολιτική έχουµε την κατάργηση του ΟΤΕΚ και
αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί ο Οργανισµός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την ενσωµάτωσή του στο
Υπουργείο Τουρισµού στην ουσία σβήνει από το χάρτη.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι η ίδρυση ιδιωτικών σχολών και ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ΣΕΚ και ΙΕΚ, και θα σας
έλεγα ότι µαζί µε αυτά είναι και η πλήρης απελευθέρωση του
επαγγέλµατος του ξεναγού. Έτσι εξηγείται και η πρόβλεψη του
προϋπολογισµού ότι µία από τις δύο κατευθύνσεις, πού θα πάνε
δηλαδή οι πιστώσεις του Υπουργείου Τουρισµού, είναι η τουριστική εκπαίδευση, που τη διαλύει. Άρα κάπου αλλού πηγαίνουν
τα χρήµατα αυτά.
Για την οργανωτική αναδιάρθρωση του Υπουργείου Τουρισµού και του ΕΟΤ επιχειρείται η απονεύρωση του ΕΟΤ, µε στόχο
τη διάλυσή του προς όφελος των εταιρειών τουριστικής διαφήµισης και ερευνών της τουριστικής αγοράς και η µεταφορά αρµοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο. Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, µε πρόσχηµα την ενίσχυση του επιτελικού του
ρόλου, µετέφερε την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο.
Ο καθένας καταλαβαίνει τι σηµαίνει τώρα εδώ «επιτελικός
ρόλος», τον έλεγχο στην ουσία για την κατανοµή και διανοµή των
µεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και του Πρωθυπουργικού Γραφείου και όχι
πια του ΕΟΤ, που δεν µπορούσε να το κάνει αυτό τόσο άµεσα.
Γι’ αυτό προβλέπονται και διαδικασίες fasttrack και αυτό είναι σηµαντικό. Κυλούν τα πράγµατα προς την κρίση, αντί να τα σπρώχνουν στην αντίθετη πλευρά.
Έτσι εξηγείται η πρόβλεψη του προϋπολογισµού κατά 179%
µείωση των µεταβιβαστικών πληρωµών από το 2012 ως το 2014
για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υποβάθµισης ουσιαστικά, της διάλυσης του ΕΟΤ και της δηµόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες παίρνονται για την τουριστική
πολιτική; Δηλαδή, τι προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2014 στη
σελίδα 66; «Τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των τουριστικών λιµένων σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠΕΔ». Βασική, δηλαδή, αναπτυξιακή πολιτική του Υπουργείου είναι το ξεπούληµα. Όταν οι
διπλανές χώρες αξιοποιούν λιµάνια και αεροδρόµια, έχουν
εθνικό αεροµεταφορέα και κάνουν άλλα και άλλα, εµείς κάνουµε
τα αντίθετα. Δηλαδή, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού εµείς γονατίζουµε, αντί να σηκώσουµε ανάστηµα.
Ποια είναι η συµβολή του Υπουργείου Τουρισµού στο Ειδικό
Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισµό; Όλα στον αέρα, όλα στην
εξυπηρέτηση των πολύ µεγάλων µόνο επιχειρηµατικών συµφερόντων. Μπαίνουµε στις περιοχές «Natura» και καταστρέφουµε
τα πάντα.
Αυτό το ξεπούληµα των πάντων, µάλλον, εξηγεί και το 53% µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για το Υπουργείο Τουρισµού στον συζητούµενο προϋπολογισµό. Πού; Στον
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τουρισµό που περιµένουµε, υποτίθεται, πολλά πράγµατα.
Αυτή η σύντοµη ανάλυση ορισµένων πλευρών της τουριστικής
πολιτικής δείχνει ολοφάνερα ότι πρόκειται για συνολικό, ενιαίο
πολιτικό και οικονοµικό σχεδιασµό που στοχεύει στην εφαρµογή
µιας πολιτικής που υπερασπίζει και προωθεί συµφέροντα µεγάλων κεφαλαίων στον τοµέα του τουρισµού, αλλά σκοτώνει τον
ίδιο τον τουρισµό και εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων και κυρίως
των µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο που έχει η Κυβέρνηση αυτή.
Παράλληλα, έχουµε µεγαλόστοµες και αναντίστοιχες µε την
πραγµατικότητα διακηρύξεις και από τον κύριο Πρωθυπουργό
και από την κυρία Υπουργό Πολιτισµού για εθνικό στρατηγικό
σχεδιασµό, που µάλλον απαντά στις αιτιάσεις µας ότι δεν υπάρχει αυτός, αλλά δεν τον συνιστά και δεν τον φτιάχνει αυτόν το
σχεδιασµό.
Σε πρόσφατη οµιλία στο συνέδριο της Γερµανικής Ένωσης για
την τουριστική οικονοµία στο Βερολίνο η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε για άλλη µια φορά στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό,
ενώ δεν µπορεί να εξηγήσει πώς, ενώ έχουµε καλούς αριθµούς
στις αφίξεις και στον τζίρο, µειώνεται η απασχόληση, κλείνουν
επιχειρήσεις του τουρισµού, έχουµε µείωση του εισοδήµατος και
άλλα αρνητικά.
Εµείς λέµε ότι αυτό ακριβώς φταίει, ότι δεν υπάρχει µια εθνική
στρατηγική για τον τουρισµό, πρώτον. Δεύτερον, το µοντέλο
σκοτώνει το συγκριτικό του πλεονέκτηµα γιατί έχει εκµετρήσει
το χρόνο του και είναι ενάντια ουσιαστικά στην πραγµατικότητα.
Εµείς αυτό που θέλουµε να πούµε είναι ότι έχουµε πρόταση.
Έχουν το θράσος να εγκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη προγράµµατος, θέσεων και προτάσεων.
Εµείς προτείνουµε την κατάργηση, κατ’ αρχάς, των µνηµονίων
και των εφαρµοστικών νόµων, άµεση επαναδιαπραγµάτευση της
δανειακής σύµβασης. Προτείνουµε οργανική ένταξη του τουρισµού στο σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Προτείνουµε επανάκτηση στρατηγικών αναπτυξιακών εργαλείων
και συστράτευση των θεσµικών µηχανισµών για την επίτευξη
στόχων βάσει ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού για τον τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Προτείνουµε ενίσχυση των δοµών της ανοιχτής συµµετοχής σε
κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προτείνουµε ανάπτυξη
και εφαρµογή ενός σταθερού, δίκαιου, κοινωνικά προοδευτικού
φορολογικού συστήµατος µε ταυτόχρονη καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε εντελώς ενδεικτικά: Καταγραφή και αξιολόγηση των τουριστικών πόρων ανά προορισµό. Αλλαγή του µέχρι τώρα χωροταξικού σχεδιασµού για τον
τουρισµό και κατάρτιση εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τον
τουρισµό που αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει. Εξάλειψη των φαινοµένων της αδήλωτης µαύρης εργασίας και των πολιτικών ελαστικοποίησης της εργασίας. Να τελειώσει η κατάχρηση του
θεσµού της πρακτικής της άσκησης ως δεξαµενής φθηνού εργατικού δυναµικού. Αποτελεσµατική διασύνδεση της επαγγελµατικής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αύξηση
της απασχόλησης. Ενίσχυση και διευκόλυνση των προγραµµάτων του κοινωνικού τουρισµού. Να αναστραφεί η κατάσταση
στον εσωτερικό τουρισµό. Αναδιοργάνωση των οργανωτικών
δοµών διοίκησης του τουρισµού και προστασία των θέσεων εργασίας σε Υπουργείο Τουρισµού και ΕΟΤ. Ίδρυση Τουριστικού
Επιµελητηρίου που δυστυχώς δεν υπάρχει και αυτό είναι ένα
σφάλµα λογικής πέρα από τα υπόλοιπα. Επανασχεδιασµό της
επικοινωνιακής στρατηγικής προώθησης και προβολής της
χώρας ως τουριστικού προορισµού. Ενθάρρυνση, στήριξη και
εκσυγχρονισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Δηµιουργία και ενίσχυση ενός λειτουργικού πλαισίου αξιοποίησης
των πυλών εισόδου της χώρας, το πιο σηµαντικό –ίσως- από τα
εργαλεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Κλείστε, κύριε Κριτσωτάκη.
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ενίσχυση συνεργατικών συνεταιριστικών επιχειρηµατικών σχηµάτων στον τουρισµό. Αναµόρφωση και κωδικοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού. Αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών για την
κάλυψη µέρους των αναγκών των προορισµών και καθιέρωση
ενός αντικειµενικού και αξιόπιστου συστήµατος ταξινόµησης των
ξενοδοχειακών και των λοιπών καταλυµάτων.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω µε το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Πρώτη προϋπόθεση και απαραίτητη
για όλα αυτά είναι να φύγει αυτή η Κυβέρνηση. Χρειαζόµαστε
µια κυβέρνηση µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ που θα σταµατήσει τον κατήφορο µαζί µε τον ελληνικό λαό, µε τη συµµετοχή του, που θα
δηµιουργήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση και στον τουρισµό και γενικότερα στην οικονοµία και την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Μια ανασυγκρότηση που θα ανατάξει την κοινωνία και µια άλλου είδους ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Σηµασία έχει
ότι ακούσαµε τις προτάσεις σας.
Παρακαλώ να λάβει τον λόγο ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης και
κλείνουµε για τώρα το µεσηµέρι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για
τον προϋπολογισµό διεξάγεται σε µια περίοδο που θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί ως κοµβική για την έκβαση του αγώνα της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να ξεπεράσει την πρωτοφανή κοινωνική,
πολιτική και οικονοµική κρίση.
Από την ιστορία µπορεί κανείς να συναγάγει το συµπέρασµα
ότι στον καιρό του κατακλυσµού το αίσθηµα της ευθύνης απέναντι στο λαό και την κοινωνία µπορεί να αποτελέσει οδηγό προς
τους χειριστές του πηδαλίου της χώρας, ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.
Το παρόν νοµοσχέδιο του προϋπολογισµού περιέχει εκείνα τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σηµερινή Κυβέρνηση έχει το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο λαό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, µιλάει ο κύριος συνάδελφος σας στο Βήµα. Δεν τελειώσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: …παρά τις τυµπανοκρουσίες του
λαϊκισµού όπου θα φαντασιοκοπούν απέναντι για µια ευρύχωρη
κιβωτό που θα τους σώσει από την καταστροφή, δείχνει ότι
υπάρχει σχέδιο για µια νέα πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας.
Στο πρόσφατο παρελθόν ο προϋπολογισµός αποτελούσε την
έκφραση επιθυµιών για το πώς θα µπορούσαµε να είµαστε συνεπείς απέναντι στις απαιτήσεις ενός ατελέσφορου παιγνίου µεταξύ ψηφοφόρων-πελατών και πολιτικών παρόχων υπηρεσιών
ρουσφετολογικής φύσης. Τα έσοδα, πάντα ελλειµµατικά, αποδεκατίζονταν από την τεραστίων διαστάσεων φοροαποφυγή και
η τρύπα τους πάντα καλυπτόταν από το δανεισµό. Η επιτυχία της
στρατηγικής τού παραπάνω παιγνίου ήταν σε όλους ορατό ότι
δεν προέκυπτε από πουθενά.
Τα διδάγµατα, όµως, της ιστορίας δεν αποτέλεσαν ποτέ πυξίδα για τους ασκούντες την εξουσία και η επανάληψη των ίδιων
σφαλµάτων σε µεταγενέστερο χρόνο είναι αδιάψευστος µάρτυρας. Η δυνατότητα για τη διαιώνιση αυτής της κατάστασης
έπαψε να υφίσταται από τη στιγµή που κανείς δεν προσφερόταν
πια να µας δανείσει.
Παρά τις παραλείψεις που είχαν γίνει, η ελληνική οικονοµία
έχει φτάσει σε ένα σηµείο που µπορούµε πλέον να αισιοδοξούµε.
Η τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή φέρνει ήδη τα πρώτα
της αποτελέσµατα. Το πρόβληµα της ανεργίας που έχει φτάσει
στο 25,5% του εργατικού δυναµικού δείχνει τα πρώτα σηµάδια
καµπής ως προς το ρυθµό αύξησης, ο οποίος βαίνει µειούµενος.
Κάθε πολίτης αυτής της χώρας απαιτεί να µπει ένα τέλος στην
ύφεση. Το 2013 θα είναι το έκτο και τελευταίο έτος της ύφεσης
και προβλέπονται θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης από το επόµενο
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έτος, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις θα έχουν θετικό πρόσηµο.
Κάθε πολίτης αυτής της χώρας απαιτεί οι σπατάλες να εξαλειφθούν. Το κυκλικά αναπροσαρµοζόµενο πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο εκτιµάται στο 6,3% του ΑΕΠ το 2013, είναι η
απόδειξη ότι η προσπάθειά µας εναρµονίζεται µε το αίσθηµα των
πολιτών. Είναι η δική τους επίτευξη αυτό το αποτέλεσµα.
Η χώρα µας έχει ξεπεράσει τους στόχους που είχαν θέσει τα
προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Το έλλειµµα είναι
µικρότερο από αυτό που είχε εκτιµηθεί και τα έσοδα υψηλότερα.
Προσδοκούµε από την Ευρώπη να δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη της, να κάνει το καθήκον της απέναντι σε ένα λαό που υφίσταται επώδυνα µέτρα, ασύγκριτα µε αυτά που πάρθηκαν σε
άλλες χώρες.
Η κόκκινη γραµµή µας είναι το τέλος της λιτότητας, πράγµα
το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί έµπρακτα από τους εταίρους
µας. Είναι κοινός τόπος ότι η αναγκαία δηµοσιονοµική προσαρµογή που πραγµατοποιήθηκε δεν θα ήταν επιτυχής χωρίς τη συναίνεση της κοινωνίας. Η τελµατώδης κατάσταση που
επικρατούσε δεν ήταν ανεκτή πλέον από τους πολίτες και οι
απαιτήσεις για νέα βάρη δεν θα είναι αποδεκτές.
Η κοινωνική συνοχή ως έννοια πρέπει να είναι υψηλά στην ιεραρχία µας όταν µετά την επιτυχή προσαρµογή το βάρος θα
πέσει στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα αλλάξουν την
οικονοµία, µεταρρυθµίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν υπόθεση
όλης της κοινωνίας, οι οποίες θα βάλουν τα θεµέλια για ένα νέο
µοντέλο ανάπτυξης εξωστρεφές, µε προϊόντα υψηλής ποιότητας
και κυρίως προοπτική για τους νέους.
Θα ήταν ευχής έργο, αν σε αυτήν την προσπάθεια είχαµε απέναντί µας το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το οποίο
θα αντιµετώπιζε αυτήν την ιδιότητα µε περισσότερη υπευθυνότητα, µε δηµιουργική κριτική απέναντι στην Κυβέρνηση, το οποίο
απευθυνόµενο στην κοινωνία θα εξέθετε µε πιο στερεά επιχειρήµατα το λόγο του. Έχουν περάσει οι εποχές που τα φλογερά κηρύγµατα συνέγειραν τα πλήθη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
η αλλαγή της θέσης σας από το «καµµιά θυσία για το ευρώ, καµµιά αυταπάτη για τη δραχµή» στο ότι το ευρώ είναι το εθνικό µας
νόµισµα µέχρι και τα πρόσφατα λεγόµενα του Προέδρου σας
στο Τέξας δεν είναι µόνο ότι αδυνατίζουν τα επιχειρήµατα, αλλά
και ότι λιγοστεύουν και οι σύµµαχοι, όπως αυτοί της γερµανικής
Αριστεράς, οι οποίοι µας προτρέπουν να κάνουµε τα µαθήµατά
µας.
Έτσι, αντιλαµβάνοµαι την άρνησή σας να συµβάλετε σε µια
ελάχιστη συναίνεση, ώστε να δοθεί περισσότερη θέση στο διάλογο παρά στην άρνηση και στις ανούσιες αψιµαχίες. Το πολιτικό
σύστηµα της δηµοκρατίας θα έπρεπε να έχει ως κεκτηµένα τον
αµοιβαίο συµβιβασµό και την ουσιαστική σύγκλιση, ώστε να δίνει
ένα παράδειγµα παραπέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι πολίτες δεν µπορούν πλέον να ανεχτούν ούτε ωραιοποιήσεις ούτε µηδενισµούς.
Θεωρώ δε ότι είναι πλέον ικανοί να διακρίνουν τη δουλειά η
οποία γίνεται από την Κυβέρνηση χωρίς όµως να υποστηρίζουν
ότι θα ακολουθούν τυφλοίς όµµασιν. Πρώτοι εµείς θα πρέπει να
αποδεικνύουµε ότι έχουµε πίστη στο έργο που επιτελούµε, στην
αλλαγή των παθογενειών µας. Αυτό προσπαθώ να υπηρετήσω,
µη κουβαλώντας άλλωστε κάτι στην πλάτη σαν νέος Βουλευτής.
Με αυτές τις σκέψεις και την ελπίδα ότι αυτός ο προϋπολογισµός αποτελεί ένα νέο ξεκίνηµα για να µπορέσει αυτή η χώρα,
αυτός ο λαός να επιδιώξει αυτό που του αξίζει, τον υπερψηφίζω
και καλώ τους συναδέλφους να τον υπερψηφίσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστώ
και εγώ, κύριε Πασχαλίδη, για τη συνέπεια στο χρόνο.
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίαση και θα επανέλθουµε στις 18.00’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Παύλο Σιούφα, Βουλευτή Νοµού Καρδίτσας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην αναστολή λειτουργίας της ορθοπεδικής και παιδιατρικής
κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
2) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων µικρών νησιών αιτούνται τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών ΤΑΝΠΥ των ασφαλισµένων ιδιοκτητών τουριστικών
γραφείων, που έχουν έδρα µικρά νησιά των Κυκλάδων και της
Δωδεκανήσου.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά παράνοµες ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες όχι µόνο παρουσιάζονται ως
ετεροχρονισµένες, αλλά δεν συνοδεύονται και από τα απαραίτητα δικαστικά έγγραφα.
4) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Δυτικής Φθιώτιδας αιτείται την άµεση
διάθεση πόρων για τη µεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων
που έχουν προσβληθεί από µεταδοτικές ασθένειες, ώστε να προστατευτεί το ζωϊκό κεφάλαιο και η δηµόσια υγεία.
5) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος (ΠΕΑΛΣ) παραθέτει τις προτάσεις της για τα
προωθούµενα σχέδια, αναφορικά µε το νέο Οργανισµό του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Λιµενικού Σώµατος.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απόλυση
όσων έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα πρόσκαιρης κάθειρξης
εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους µετά από σχετική
τροπολογία.
7) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του
γιατί ο νέος Οργανισµός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
δεν αξιοποιεί ορθολογικά το προσωπικό, δεν έχει δηµοσιονοµικό
όφελος και απορρυθµίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Υπουργείου.
8) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νοµού Έβρου εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για το πεπαλαιωµένο αρδευτικό δίκτυο της
περιοχής και αιτείται την υπογειοποίηση και τον εκσυγχρονισµό
του.
9) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (ΠΟΕΠΛΣ) εκφράζει τη διαµαρτυρία
της, διότι ο νέος Οργανισµός του Υπουργείου δε συµπεριλαµβάνει ανεξάρτητο και αυτοτελή κλάδο επιχειρήσεων γεγονός που
ακυρώνει όλο το επιχειρησιακό κοµµάτι και έργο του Λιµενικού
Σώµατος.
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10) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τη
σχεδιαζόµενη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα ειδικά σχολεία µέσω του ΟΑΕΔ ή µέσω οποιουδήποτε άλλου
φορέα πλην του µόνου αρµοδίου κατά το νόµο, Υπουργείου Παιδείας.
11) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων του
Δήµου Αργιθέας του Νοµού Καρδίτσας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την αποµάκρυνση του αγροτικού ιατρού από τον
Νοµό Καρδίτσας µε αποτέλεσµα να µένουν χωρίς ιατρική βοήθεια οι αγρότες του Δήµου Αργιθέας.
12) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Ψωρράς αιτείται
τη δυνατότητα χορήγησης του Διπλώµατος Πλοιάρχου Α’ Τάξεως για ενεργά στελέχη του Εµπορικού Ναυτικού, που φοιτήσαν σε Ναυτικά ΤΕΕ στον τοµέα πλοιάρχων.
13) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αιτείται την άµεση παρέµβαση του Υπουργού
για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της παράκαµψης της ιεραρχίας των αξιωµατικών αποφοίτων του Τµήµατος Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων της σειράς 2001.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη
µη ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης λόγω της διαθεσιµότητας στην οποία έχουν περιέλθει οι συντηρητές- υπάλληλοι.
15) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύµνου αιτείται τη στήριξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
στην Κάλυµνο και στη Λέρο.
16) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας εκφράζει τις θέσεις του για τον
προτεινόµενο Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
17) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δυτικής Φθιώτιδας αιτείται τη ρύθµιση του ζητήµατος της νοµιµοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.
18) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Συλλόγων Υγειονοµικού Προσωπικού των µονάδων του ΕΟΠΥΥ των νησιών του
Αιγαίου και ο ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύµνου αιτούνται
την εξαίρεση των ιατρών και οδοντιάτρων των µονάδων τους,
καθώς επίσης και την εξαίρεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ Καλύµνου και Λέρου από το σχεδιαζόµενο πρόγραµµα διαθεσιµότητας.
19) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι Σταυροσκιαδίου του Δήµου Πωγωνίου διαµαρτύρονται για την αυξανόµενη εγκληµατικότητα
στη περιοχή.
20) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν δηµοσίευµα
εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε δαπάνες πολλών εκατοµµυρίων ευρώ του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και του ελληνικού δηµοσίου για συµβούλους αποκρατικοποιήσεων µε
απευθείας αναθέσεις.
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21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη
µεγάλη λίστα αναµονής στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Ηρακλείου για ασθενείς µε καρκίνο του θυρεοειδούς.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καθυστέρηση στην απόδοση των αποζηµιώσεων σε δικαιούχους
αµπελοκαλλιεργητές από το 2011 στο Νοµό Ηρακλείου.
23) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για το άδικο µέτρο επιβολής πρόσθετου κριτηρίου βάσει του οποίου έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού και αιτείται την ανάκληση αυτής
της απόφασης.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για νέα ετήσια εισφορά που τους επεβλήθη από
το ΙΚΑ υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων για επιχειρήσεις οι
οποίες απασχολούν προσωπικό και δεν δικαιούνται συµµετοχή
σ αυτά τα προγράµµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

32) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αιτείται την άµεση παρέµβαση του Υπουργού για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της
παράκαµψης της ιεραρχίας των αξιωµατικών αποφοίτων του
Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων
της σειράς 2001.
33) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Υποστήριξης και
Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται η άδεια ανατροφής τέκνου να επεκταθεί και στο στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάµεων.
34) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήµου Ιστιαίας Αιδηψού αιτείται τη διεύρυνση των δροµολογίων που συνδέουν την Αρκίτσα µε την
Αιδηψό.
35) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Σπύρου εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τον νέο κανονισµό εκτίµησης του βαθµού
αναπηρίας που εξωθεί σε απόγνωση τους οροθετικούς.

25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη
τεχνικής συντήρησης των απορριµµατοφόρων από το κράτος µε
αποτέλεσµα την έκθεση των οδηγών αλλά και των πεζών σε κίνδυνο.

36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Εµπόρων του Νοµού Θεσσαλονίκης αιτείται την επίλυση του ζητήµατος της είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των επιχειρηµατιών στον ΟΑΕΕ, µέσω ευνοϊκότερων ρυθµίσεων.

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στις αντιδράσεις των επιχειρηµατίων αλλά και της πολιτικής ηγεσίας για τον
νέο νόµο που θέλει τα καταστήµατα να παραµένουν ανοιχτά και
τις Κυριακές.

37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µαζική
κινητοποίηση κατοίκων και φορέων για την προάσπιση του Νοσοκοµείου Καλαβρύτων.

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην «εξαφάνιση» του αναπληρωτή προϊσταµένου του Ταµείου Ασφαλίσεως
Συµβολαιογράφων.
28) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι σε διαθεσιµότητα
των Βρεφονηπιακών Σταθµών της ΠΔΑΜΘ - ΟΑΕΔ εκφράζουν
την αγανάκτηση τους επειδή τέθηκαν σε διαθεσιµότητα από τη
στιγµή που προσλήφθηκαν µέσω ΑΣΕΠ αν και οι βρεφονηπιακοί
σταθµοί χρειάζονται προσωπικό για να λειτουργήσουν.
29) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων ΕΠΑΛ Ιεράπετρας του Νοµού Λασιθίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΕΠΑΛ της πόλης
τους, λόγω έλλειψης καθηγητών των κυριότερων ειδικοτήτων.
30) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την απόφαση διακοπής των συντάξεων των
ανασφάλιστων υπερηλίκων από τις χώρες του Καυκάσου και της
Μαύρης Θάλασσας, καθώς επίσης και για την παράλειψη της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής από τις διατάξεις
του νέου «αντιρατσιστικού σχεδίου νόµου».
31) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων ΣάµουΙκαρίας και Φούρνων αιτείται την έγκαιρη καταβολή των οικογενειακών επιδοµάτων όλων των δικαιούχων πριν τις εορτές των
Χριστουγέννων, όπως αρχικώς είχε εξαγγείλει ο ΟΓΑ.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου αιτείται την επίλυση του ζητήµατος της
λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του
χρόνου.
39) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού ΑΣΕΠ του 1998 αιτούνται την άµεση τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε όσοι δηµοτικοί αστυνοµικοί µε
ηλικία άνω των σαράντα πέντε ετών δεν διορισθούν σε καµµία
θέση από αυτές που προβλέπονται να παραµείνουν υπάλληλοι
των δήµων που υπηρετούσαν και σε ανάλογες µε τα προσόντα
τους θέση.
40) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων του Νοµού Πέλλας
εκφράζει τη διαµαρτυρία του σχετικά µε το πρόγραµµα «Διατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων».
41) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Αθηνών κ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ.
Σταύρος Σταυρουλάκης εκφράζει τη διαµαρτυρία του διότι εδώ
και οκτώ χρόνια που έχει ενταχθεί σε προγράµµατα βιολογικής
καλλιέργειας δεν έχει λάβει καµµία οικονοµική ενίσχυση και καµµία αποζηµίωση.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαΐας επισηµαίνει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικά µε τη
βιωσιµότητα του ΟΑΕΕ και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
43) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του Δήµου Βόλου αιτείται
τη συµπλήρωση των κενών στις εκπαιδευτικές ώρες των µουσικών µαθηµάτων ειδίκευσης του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα
Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ) αιτείται την αναστολή των πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και υποβάλλει
το υπόµνηµά της.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ηλίας Σταµπολιάδης καταθέτει επιστολή µε θέµα «εθνική υποδούλωση».
46) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ίδρυµα «Γηροκοµείον Βόλου»
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη δραµατική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει, εξαιτίας των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει και απειλείται η συνέχιση της λειτουργίας του.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πολίτες για ελεύθερες ακτές
καταθέτουν επιστολή σχετικά µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά πλοία και άλλα».
48) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κακή κατάσταση
της ακτοπλοΐας και στη διαµαρτυρία των Ικαριωτών για την τραγική κατάσταση του πλοίου «Θεόφιλος».
49) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος και Ακροάµατος αιτείται τον εκσυγχρονισµό του
νοµοθετικού πλαισίου, που αφορά στη λειτουργία των θεατρικών
χώρων, προκειµένου να επιλυθούν χρόνια προβλήµατα υγιεινής
και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, αλλά και
κατά τον χρόνο προετοιµασίας αυτής.
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και µε ευνοϊκότερους όρους για τα δάνεια που έλαβαν οι συνεταιρισµοί, λόγω αδυναµίας καταβολής των δόσεων.
54) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήµου Ηρακλείου, ο Γενικός Γραµµατέας του
Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ και ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου
Σωµατείου Δηµοτικών Αστυνοµικών αιτούνται την αποκατάσταση
όλων των δηµοτικών αστυνοµικών ανεξαρτήτως κριτηρίων µε την
πλήρωση των θέσεων που ζήτησαν οι δήµοι.
55) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου διαµαρτύρεται για τη νέα διάταξη που επιβάλλει δυσβάσταχτο
πρόστιµο στους εργοδότες, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στην
ΑΠΔ εργαζοµένους που ασχολήθηκαν στην επιχείρησή τους.
56) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την εκ νέου κρίση
από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, συνταξιούχων µε αναπηρία άνω του 80%, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαλλαγή
τους από το ειδικό τέλος ακινήτων και η έκπτωση φόρου εισοδήµατος.
57) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία ΕπαγγελµατιώνΒιοτεχνών και Εµπόρων του Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για
την πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας αλλά και της Διοίκησης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να κλείσουν το κατάστηµα του ΙΚΑ Ηρακλείου και
να συγχωνεύσουν τις υπηρεσίες του µε εκείνου της Νέας Αλικαρνασσού.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων του Νοµού Ηρακλείου εκφράζει την
έντονη αντίθεσή της σχετικά µε τα κριτήρια ένταξης των επιχειρηµατιών, οι οποίοι είχαν κλείσει ή θα έκλειναν τις επιχειρήσεις
τους, στο ειδικό ταµείο ανεργίας.

50) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τοπική Κοινότητα Προβατά του
Δήµου Σερρών εκφράζει τη διαµαρτυρία της µετά από τη διαπίστωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα επιφέρει η κατασκευή
του Διαδριατικού Αγωγού «ΤΑΡ» στον γεωργικό αναπτυξιακό και
οικιστικό τοµέα.

59) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Διαχειριστής της εταιρείας «Γ.Μαυρεδάκης Σεκιούριτυ Ε.Π.Ε.» αιτείται την επίλυση προβληµάτων που
δηµιουργούνται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
κατηγορίας Β, αναφορικά µε την έκδοση και ανανέωση αδειών
εργασίας.

51) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης του Νοµού Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
τους όρους που συνοδεύουν την πώληση του «Αστέρα» Βουλιαγµένης, που προωθεί η Εθνική Τράπεζα.

60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Δήµου Πάτρας αιτείται την οριστική παραχώρηση διαχείρισης στο δήµο
τριών χιλιάδων πεντακοσίων µέτρων του παραλιακού χώρου του
ιστορικού κέντρου της πόλης και δεν αποδέχεται το τµήµα των
τριακοσίων πενήντα µέτρων που ανακοίνωσε ο αρµόδιος Υπουργός Ναυτιλίας.

52) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γεσθηµανή Αϊβαζίδου εκφράζει τη διαµαρτυρία της, διότι σταµάτησε η καταβολή του
επιδόµατος για πολύτεκνους λόγω της µη συνεχούς διαµονής
τους την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
53) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων αιτείται τη µακροπρόθεσµη ρύθµιση

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1.Στην µε αριθµό 1591/12-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 143492/2013/411-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Στην µε αριθµό 2161/27-09-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδρουλάκη Δηµητρίου (Μίµη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B.

2423/4-11-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3. Στην µε αριθµό 2580/11-10-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου και Γερασιµίδου Ελένης δό-
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θηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/92722/0026/4-11-2013 έγγραφο από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4. Στην µε αριθµό 2961/21-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 46750/04-11-
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2013 έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, αλλά
να δώσω πρώτα τον λόγο, να αρχίσει η συνεδρίαση και θα µιλήσετε µετά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είναι για τη διαδικασία και είναι πάρα
πολύ σοβαρό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κασιδιάρη, επιτρέψτε µου. Να δώσουµε το λόγο σε έναν Βουλευτή, να αρχίσει
η συνεδρίαση και αµέσως µετά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
θα σας δώσω τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να διευκρινίσω ότι δεν επιθυµώ να τοποθετηθώ στην πρωτολογία µου, αλλά θέλω να τοποθετηθώ επί
της διαδικασίας, η οποία έχει παραβιαστεί βάναυσα. Έχουµε βάναυση παραβίαση της διαδικασίας και του πολιτεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επί της διαδικασίας…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ασφαλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει θέµα
διαδικασίας, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχει παραβιαστεί βάναυσα η διαδικασία.
Επιτρέψτε µου, παρακαλώ, να αναπτύξω το θέµα για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχουµε βάναυση παραβίαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν θα γράφεται τίποτα από αυτά που λέτε στα Πρακτικά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε; Μη φωνάζετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην γράφονται
στα Πρακτικά οι χαρακτηρισµοί.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µην καταγραφεί
στα Πρακτικά τίποτα από αυτές τις εκφράσεις. Οφείλω να πω
στον κύριο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ότι η όλη του τοποθέτηση είναι εκτός διαδικασίας και το θέµα είναι άσχετο µε τη συζητούµενη διαδικασία του Προϋπολογισµού.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ να µη
γραφτεί τίποτε από αυτά στα Πρακτικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κρεµαστινός για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Γιατί να µη γραφτούν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούστε µε, κύριε
Ψυχάρη.
Έχει δικαίωµα να ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και του τον έδωσα. Από εκεί και πέρα, το Προεδρείο
κρίνει -όπως έκρινε- ότι το θέµα για το οποίο ζήτησε το λόγο, επί
της διαδικασίας, είναι άσχετο µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου
του προϋπολογισµού και µάλιστα αφαίρεσα και το λόγο και είπα
να µη γραφτούν και στα Πρακτικά. Εποµένως δεν υπάρχει θέµα.
Σας παρακαλώ µην παρακωλύετε κι εσείς τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Με όλον το σεβασµό, κύριε Πρόεδρε,
θα έπρεπε να γραφτούν στα Πρακτικά, ώστε και οι επόµενες γενιές να ξέρουν τι αντιµετωπίζαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Προεδρείο κρίνει
ότι οι χαρακτηρισµοί αυτοί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Είναι καλό να γράφονται, για να ξέρει
ο κόσµος τι αντιµετωπίζαµε και το πρόβληµα που έχει η δηµοκρατία. Αυτό σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς µπορεί να
έχετε την άποψή σας. Το Προεδρείο κρίνει ότι αυτές οι εκφράσεις δεν αρµόζουν στο Κοινοβούλιο και γι’ αυτό δεν θα γραφούν
στα Πρακτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Όπως νοµίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Κρεµαστινέ, που σας έδωσα τον λόγο και σας διέκοψα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάθε κόµµα και
κάθε Βουλευτής, όταν ανέρχεται σ’ αυτό το Βήµα στη συζήτηση
για τον προϋπολογισµό, ξέρει ότι το να καταψηφίσει σηµαίνει ότι
δεν δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Το λέω αυτό για
να δικαιολογήσω ορισµένα θέµατα στα οποία προσωπικά διαφωνώ, όπως βεβαίως και πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές, όπως
είναι, παραδείγµατος χάριν, η υπερφορολόγηση της µεσαίας
τάξης, όπως είναι η φοροδιαφυγή, όπως είναι η µη δυνατότητα
να εισπραχθούν αυτά που έπρεπε να εισπραχθούν από τις καταθέσεις στην Ελβετία ή από τις εξαγωγές ευρώ στο εξωτερικό.
Βεβαίως τον περίφηµο φορολογικό νόµο που θα έφερνε ισότητα
και τον οποίο είχε υποσχεθεί από πέρσι το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν τον έχουµε δει στην πραγµατικότητα και η φορολογική
ισότητα είναι πραγµατικά ανύπαρκτη. Όταν, όµως, κάποιος αποφασίζει να καταψηφίσει µία Κυβέρνηση, σηµαίνει ότι είναι σίγουρος ότι η επόµενη µέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούµενη
και δυστυχώς αυτό το πράγµα δεν διαφαίνεται καθόλου.
Θα πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι στον προϋπολογισµό του
2010, όταν είχαµε πανίσχυρη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, απ’ αυτό το Βήµα είχα πει
ότι εάν δεν κάνει Κυβέρνηση ενότητας δύο ή τριών κοµµάτων, η
χώρα δεν µπορεί να κυβερνηθεί και θεωρήθηκα υπερβολικός.
Μετά ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα. Ένα χρόνο µετά ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός ζητούσε συγκυβέρνηση την οποία δεν είχε.
Αργότερα οδηγηθήκαµε στην κυβέρνηση Παπαδήµου. Μετά
ήλθε η κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ – Δηµοκρατικής
Αριστεράς.
Θα σας υπενθυµίσω, όµως, ότι µετά την κατά κάποιο τρόπο
ευπρεπή αποχώρηση του Κώστα Καραµανλή, το ΠΑΣΟΚ ήλθε
στην εξουσία µε υποσχέσεις και, δυστυχώς, το ίδιο πράγµα
έκανε και η Νέα Δηµοκρατία µε τα περίφηµα «Ζάππεια», παρ’ ότι
ήξερε την κατάσταση της οικονοµίας.
Δυστυχώς µε ανησυχεί το ότι και η σηµερινή Αντιπολίτευση
πάλι τα ίδια αναµασά, δηλαδή ότι «θα έλθουµε για να φέρουµε
καλύτερες µέρες».
Δυστυχώς καλύτερες µέρες δεν θα έλθουν ποτέ στη χώρα,
εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη –το ξέρετε κι εσείς,
κύριε Σταϊκούρα, που είστε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών- είναι δύο ειδών: Ή τριτοκοσµικού τύπου, αυτή την οποία
προτείνουν οι δανειστές και η τρόικα, ή η ευρωπαϊκού τύπου,
αυτή την οποία περιέγραψε πολύ καλά το SPD στην προεκλογική
περίοδο.
Βεβαίως εµείς, µία ευρωπαϊκή χώρα, εάν προχωρήσουµε σ’
αυτή την ανάπτυξη, τι θα συµβεί στην καλύτερη περίπτωση; Θα
γίνουµε σαν τη Βραζιλία που έχει 7,5% κάθε χρόνο αύξηση του
ΑΕΠ, αλλά όταν αυξάνουν κατά µισό ευρώ το εισιτήριο στα λεωφορεία, ο κόσµος επαναστατεί γιατί δεν έχει να πληρώσει το µισό
ευρώ; Αυτή είναι η τριτοκοσµικού τύπου ανάπτυξη. Ανάπτυξη
είναι κι αυτή και αυτή την ανάπτυξη επιθυµεί η τρόικα.
Η άλλη είναι η ανάπτυξη που πέτυχε η Γερµανία και την ξέρει
καλά τη συνταγή -το είπε στην προεκλογική περίοδο ο Στάινµπρουκ- δηλαδή ανάπτυξη µ’ ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρώνουµε όταν θα έχουµε εµείς πραγµατική ανάπτυξη, όταν θα
έχουµε πραγµατικό πλεόνασµα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκού τύπου
ανάπτυξη.
Ερωτώ όµως: µπορεί κανένα κόµµα µονοκοµµατικά να εξασφαλίσει αυτήν την ανάπτυξη; Εγώ το 2010 είπα ότι δεν µπορεί
να την εξασφαλίσει και σήµερα βλέπουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η δικοµµατική –πριν από λίγο καιρό τρικοµµατική- Κυβέρνηση. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι εάν έλθει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση σ’ αυτήν τη θέση, θα αντιµετωπίσει από την πρώτη
µέρα τα προβλήµατα που αντιµετώπισε η τότε κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου, όταν δεν άκουγε αυτά τα λόγια, και αυτά
που αντιµετωπίζει σήµερα η δικοµµατική Κυβέρνηση. Αυτά µετά
βεβαιότητας, ίσως και χειρότερα, θα αντιµετωπίσει µία άλλη Κυβέρνηση και τότε τι κάνουµε; Θα κάνουµε εκλογές για να γυρίσουµε πάλι το ρολόι πίσω και να πάµε στην ίδια στροφή;
Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι ώριµες συνθήκες είναι να συνεχίσει
αυτό το δρόµο η Κυβέρνηση, µε µια βασική διαφορά και προϋπόθεση: Πρέπει να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση µε µια σταθερή
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και αξιοπρεπή στάση ότι δεν µπορεί να προχωρήσουµε σε τριτοκοσµική ανάπτυξη. Αυτή θα είναι καταστροφή για τη χώρα και
αυτό θα πρέπει να το υποσηµειώσετε και να το λάβετε σοβαρά
υπ’ όψιν σας.
Εάν συνεχίσουµε έτσι, τα δεινά θα πολλαπλασιαστούν και
αυτά που βλέπουµε σήµερα στην υγεία και την παιδεία µε τις
απολύσεις, θα γίνουν κανόνας. Σας υπενθυµίζω ότι οι δανειστές
και η τρόικα δεν µιλούσαν για απολύσεις στην αρχή. Μιλούσαν
για µη προσλήψεις, µιλούσαν για πάγωµα των προσλήψεων, µιλούσαν για πάγωµα των πάντων.
Σήµερα, µιλάνε για χιλιάδες απολύσεις. Και ενδεχοµένως
αύριο να µιλήσουν για περισσότερες χιλιάδες απολύσεις. Αυτή
είναι η τριτοκοσµικού τύπου ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Πρέπει να γίνεις ελκυστικός στον επενδυτή για να έρθει και
να επενδύσει. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
Άρα, λοιπόν, µε όλα αυτά, σε αυτήν τη φάση θα πρέπει κυρίως
να προστατέψουµε τον κόσµο από τα δεινά που τον απειλούν.
Και σε πρώτη φάση τα δεινά είναι οι απολύσεις.
Η λέξη «απόλυση», κατά τη γνώµη µου, πρέπει να σβήσει από
το λεξιλόγιο και για την υγεία και για την παιδεία. Διότι, η µετάθεση, η κινητικότητα, ή οτιδήποτε άλλο, έχει σχέση µε το στρες
για το δηµόσιο υπάλληλο. Όµως, η απόλυση είναι θάνατος και
ως θάνατος πρέπει να αντιµετωπιστεί. Καλόν είναι εις τις διαπραγµατεύσεις αυτό το πράγµα να επανατοποθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επ’ ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να πω
ότι η χώρα κινδυνεύει από µία αδυναµία συνεργασίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ -δηλαδή της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείαςµε το Υπουργείο. Αυτό συµβαίνει γιατί οι γιατροί φοβούνται την
απόλυση. Χιλιάδες άνθρωποι στερούνται γιατρού –και δεν ξέρω
µέχρι πότε- γιατί πραγµατικά φοβούνται τη λέξη «απόλυση». Τι
θα γίνει µε αυτήν την ιστορία;
Όσον αφορά τα πανεπιστήµια, είναι δυνατόν να κάνουµε ότι
δεν καταλαβαίνουµε πως χάθηκε το εξάµηνο; Δηλαδή είναι δυνατόν µε ένα µήνα που θα έχουν µπροστά τους να πούµε ότι έκαναν το εξάµηνο; Αυτή θα είναι η ανταγωνιστική παιδεία που θα
έχουµε στα πανεπιστήµια για να φύγουν οι απόφοιτοί µας να ανταγωνιστούν τους άλλους Ευρωπαίους; Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι το Υπουργείο Υγείας να αντιληφθεί ότι πρώτα από όλα ο νόµος που εφαρµόζει είναι ένας
υβριδικός νόµος και όχι καθαρός νόµος. Και ο υβριδικός νόµος
δεν παράγει τέτοια διοικητικά στελέχη –µιλώ για τους καθηγητές- ώστε να είναι ανάλογα µε τα στελέχη που υπηρετούν στα
πανεπιστήµια της Αµερικής και της Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται πολύ βαθιά τοµή.
Και αυτό που κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόµαζε «αλλαγή», ο Σηµίτης «εκσυγχρονισµό», ο Κώστας Καραµανλής µιλούσε για επαναδηµιουργία του κράτους..
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Επανίδρυση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ναι, επανίδρυση του κράτους.
Αυτό το πράγµα, λοιπόν, είναι µια ασύλληπτη έννοια σήµερα.
Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούµε τι σηµαίνει αυτό και πόσο βαθιά
πρέπει να προχωρήσουµε, τόσο πιο γρήγορα θα εκσυγχρονιστούµε ως προς την Ευρώπη και τόσο θα µπορούµε να λέµε ότι
είµαστε Ευρώπη. Διαφορετικά δεν περιµένουµε τίποτα και πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουµε καλά όλοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαντώντας στα όσα είπε ο
προλαλήσας συνάδελφος, ο κ. Κρεµαστινός, θα πω το εξής:
Αυτή η τριτοκοσµικού τύπου ανάπτυξη, όπως αναφέρατε, κύριε
Κρεµαστινέ, δεν πρόκειται να γίνει για τους εξής λόγους:
Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στον σχεδιασµό της
Κυβέρνησης.
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Δεύτερον, διότι πολύ απλά, ακόµα και αν κάποιος διανοείτο να
επιβάλει κάτι τέτοιο, δεν επρόκειτο να το ανεχθεί ο ελληνικός
λαός. Άρα, λοιπόν, εάν κάποιοι από τους δανειστές µας βλέπουν
έναν τέτοιου είδους δρόµο για την Ελλάδα, προφανώς είναι
βαθιά νυχτωµένοι, γιατί δεν πρόκειται κανένας να ακολουθήσει
κάτι τέτοιο σε αυτήν τη χώρα.
Για τον κρατικό προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πολύ γρήγορα αυτό που θέλω να πω είναι ότι µπορούµε να
πούµε µια κουβέντα: Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός. Είναι ένας προϋπολογισµός που επιχειρεί να σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά και να βελτιώσει
τις συνθήκες για να µπορέσει η χώρα µας να επιστρέψει σε µια
τροχιά ανάπτυξης.
Αναµφισβήτητα πρόκειται για έναν σκληρό και έναν δύσκολο
προϋπολογισµό. Κανείς ποτέ στην Κυβέρνηση δεν ισχυρίστηκε
ότι λύθηκαν τα προβλήµατα. Έχουµε δρόµο ανηφορικό µπροστά
µας. Όµως κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει από την άλλη
πλευρά ότι γίνεται µια τιτάνια προσπάθεια από ολόκληρο τον ελληνικό λαό και από την Κυβέρνηση για να µπορέσει σταδιακά να
σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Η πραγµατικότητα είναι µία. Οι κίνδυνοι του χθες δεν µας απειλούν πια: ούτε ο κίνδυνος της χρεοκοπίας ούτε ο κίνδυνος της εξόδου της χώρας µας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόκληση που έχουµε µπροστά µας είναι µία: να οδηγήσουµε τη χώρα στην ανάκαµψη. Σε καµµία περίπτωση όµως κάτι
τέτοιο δεν µπορεί να γίνει µε την επιβολή νέων µέτρων. Το λέω
αυτό γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Πολλές φορές βλέπουµε
τους δανειστές µας να επιµένουν και σε άλλα µέτρα. Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλάει κανείς για νέα
µέτρα σε αυτήν τη χώρα από τη στιγµή που ο ελληνικός λαός
σήκωσε πολύ περισσότερα βάρη απ’ όσα µπορούσε να σηκώσει
και έκανε πολύ περισσότερες θυσίες. Με αυτήν την έννοια θα
πρέπει θα θυµούνται καλά οι δανειστές µας ότι αυτό που χρειάζεται τώρα ο ελληνικός λαός είναι να πάρει µια ανάσα για να
µπορέσει µε την Κυβέρνησή του να οδηγήσει τη χώρα του προς
την ανάκαµψη.
Επειδή µιλάµε για τους δανειστές µας, αυτό που αξίζει τον κόπο
να ακουστεί είναι ότι όταν πολλές φορές κάποιοι µας κουνούν το
δάχτυλο, θα πρέπει να θυµούνται ότι µιλούν σε έναν περήφανο
λαό που αναγνωρίζει τις οφειλές του, που κάνει, όπως είπαµε, υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, αλλά
από την άλλη πλευρά σε καµµία περίπτωση κανείς δεν µπορεί και
δεν δικαιούται να επιχειρεί να τιµωρεί αυτόν το λαό.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την παιδεία, που δυστυχώς και
πάλι βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρνητικά, µέσα
από εντάσεις. Βεβαίως υπήρχαν πολλοί εδώ µέσα που οραµατίζονταν ότι θα ξεκινήσει µια κοινωνική αναταραχή από το χώρο
της παιδείας. Μάλιστα, κάποιοι εντελώς ανεύθυνα παρότρυναν
ακόµα και τους µικρούς µαθητές του δηµοτικού να συµπαρασταθούν στους αγώνες των εκπαιδευτικών και έβλεπαν εφορµήσεις
και εφόδους στα θερινά ανάκτορα. Ευτυχώς οι προσδοκίες τους
διαψεύστηκαν γιατί δεν βρήκαν πρόθυµους να τους ακολουθήσουν, ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τους γονείς ούτε τους ίδιους τους µαθητές.
Από την πλευρά µας στο Υπουργείο Παιδείας καταβάλλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια για να µπορέσει να εκτονωθεί η κρίση.
Σε κάθε περίπτωση σε µια δηµοκρατία όλα αυτά γίνονται µέσα
από διάλογο. Στο διάλογο όµως πρέπει να προσέλθουν και οι
δύο πλευρές. Και αυτήν τη στιγµή, δυστυχώς, βρισκόµαστε στο
επίκεντρο αυτής της έντασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς
εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα που αµφιβάλλει ότι την παιδεία πρέπει
να την βγάλουµε µακριά από την οποιαδήποτε αντιπαράθεση,
γιατί πράγµατι είναι µια υπόθεση εθνικών διαστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, δεν µπορεί και κανείς εδώ να ισχυριστεί ότι µπορούµε στην Ελλάδα του 2013 να µιλάµε για παιδεία
όταν κάποιοι επιχειρούν να κρατούν κλειστά ορισµένα -ευτυχώς
πολύ λίγα πια- τµήµατα στα πανεπιστήµια. Το ίδιο επιχείρησαν
κάποιοι να κάνουν και µε τα σχολειά. Ευτυχώς για µας, για τη
χώρα, για την παιδεία, δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν τους βγήκε αυτή
η υπόθεση.
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Παρατηρώ ότι όλοι κόπτονται για την παιδεία. Δεν αντιλαµβάνοµαι πώς εννοούν κάποιοι, κυρίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το καλό της παιδείας. Μέχρι σήµερα δεν
έχουν ψηφίσει ούτε ένα νοµοσχέδιο που έχει φέρει η Κυβέρνηση,
σε όλους τους τοµείς και πάντως και στον τοµέα της παιδείας.
Ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξής. Ρώτησα και
προχθές µε αφορµή τη συζήτηση της τροπολογίας που είχε
φέρει το Υπουργείο Παιδείας. Διαφωνείτε, λοιπόν, κυρίως εσείς,
οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε το ότι φέτος
για πρώτη φορά όσοι θέλουν φοιτούν εντελώς δωρεάν, χωρίς να
ξοδέψουν ούτε 1 ευρώ, στα δηµόσια ΙΕΚ της χώρας; Διαφωνείτε
γιατί εκεί που είχαν οι Έλληνες µαθητές δύο επιλογές, το γενικό
λύκειο και το επαγγελµατικό λύκειο, απέκτησαν από το Σεπτέµβριο, µε τον ν.4186 που φέραµε και µια τρίτη επιλογή, τις σχολές
επαγγελµατικής κατάρτισης;
Διαφωνείτε γιατί µειώσαµε το εισιτήριο στις µετακινήσεις όλων
των σπουδαστών στην τεχνική κατάρτιση και την εκπαίδευση;
Διαφωνείτε γιατί δώσαµε λύση επιτέλους στο πρόβληµα µε τις
υποτροφίες που χρόνιζε και περίπου χίλιες υποτροφίες πληρώθηκαν στους σπουδαστές της τεχνικής εκπαίδευσης;
Διαφωνείτε για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που τα επεκτείναµε και µέσα σε σωφρονιστικά καταστήµατα, όπως ιδρύσαµε
και ΙΕΚ µέσα σε σωφρονιστικά καταστήµατα και από την άλλη,
µε το ότι έχουν ξεκινήσει µετά από πολλά χρόνια τη λειτουργία
τους κανονικά φέτος, ενώ έως πέρυσι, δυστυχώς, τα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας ξεκινούσαν πολλές φορές το Δεκέµβριο, τον
Ιανουάριο ή ακόµη και τον Φεβρουάριο;
Φαντάζοµαι ότι όλα αυτά δεν θα µπορούσε κανείς να τα βάλει
σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης και όλα αυτά θα έπρεπε να µας ενώνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όχι να µας χωρίζουν.
Επειδή, όµως, σαφώς ως Κυβέρνηση κρινόµαστε για τις επιλογές
µας, θέλω να πω σε αυτήν την Αίθουσα ότι µαζί µε εµάς, ειδικά
στην περίοδο αυτής της τραγικής οικονοµικής συγκυρίας, κρίνονται όλοι και βεβαίως κρίνεται και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Εµείς κρινόµαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούµε και εσείς για τις προτάσεις που καταθέτετε.
Ρωτώ, τελικά, ποιες είναι οι ολοκληρωµένες, ξεκάθαρες κι
αξιόπιστες προτάσεις σας και για το χώρο της παιδείας, αλλά
και γενικότερα, για να βγει η χώρα από αυτό το αδιέξοδο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ξέρετε, επειδή το να χαϊδεύουµε αυτιά και να υποσχόµαστε
τα πάντα σε όλους είναι κάτι πάρα πολύ απλό και είναι µία πρακτική που ακολουθήθηκε στον τόπο µας παλαιότερα, θεωρώ ότι
σήµερα ο ελληνικός λαός δεν πείθεται από κανέναν που απλώς
τάζει τα πάντα στους πάντες. Σήµερα ο ελληνικός λαός θέλει πειστικές προτάσεις.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν χαρακτηρίζεστε από κάποιες προτάσεις σας είναι
ότι αυτές δεν είναι πειστικές. Και δεν το λέµε εµείς, το λένε τα
δικά σας τα στελέχη, το λέει ένα στέλεχος ιστορικό της Αριστεράς, ο Μανώλης Γλέζος, ο δικός σας Βουλευτής, ο οποίος γύρισε και είπε ότι «πράγµατι, δεν έχουµε πειστικές εξηγήσεις για
το πού θα βρούµε τα λεφτά να εφαρµόσουµε αυτό το πρόγραµµα».
Αυτό είναι το πρόβληµα το οποίο πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιµετωπίζει. Θέλετε να σας αναφέρω µερικές αντιφάσεις; Ευρώ ή
δραχµή; Για απαντήστε ποια είναι η γραµµή σας τελικά. Ο ίδιος
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έλεγε κάποτε εδώ
ότι «δεν είναι φετίχ το θέµα του νοµίσµατος κι, επιτέλους, δεν
πρέπει πάση θυσία να µείνουµε στο ευρώ». Αυτά τα έλεγε εδώ.
Όταν όµως πήγαινε στην Αµερική, είτε πέρυσι τον Ιανουάριο του
2013 είτε φέτος, γύριζε κι έλεγε «εθνικό µας νόµισµα είναι το
ευρώ και θα ήταν καταστροφή να βγούµε από το ευρώ». Αυτά τα
έλεγε ο κ. Τσίπρας, όπως και πολλά στελέχη σας µιλούσαν µε
αντιφατικό τρόπο για τα ίδια θέµατα. Να σας πω για τη δραχµή
τι έλεγαν κάποια στελέχη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Για αριστερή έξοδο από το ευρώ µιλούσε ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λαφαζάνης. Ο κ. Μηλιός από την άλλη έλεγε ότι θα ήταν καταστροφή να βγούµε από το ευρώ αυτήν τη στιγµή.
Να µιλήσω για τη φορολόγηση των καταθέσεων; Να µιλήσω
για την επαναφορά των µισθών και των συντάξεων που θα το κάνατε µε ένα νόµο, όταν θα ερχόσασταν στην εξουσία, για να έρθουν κατόπιν διάφορα στελέχη σας, όπως ο κ. Σταθάκης, δικός
σας Βουλευτής, να πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι µισθοί και οι συντάξεις στα επίπεδα του 2009, για
να έρθει ο κ. Παπαδηµούλης και να πει αργότερα ότι κάτι τέτοιο
θα γίνει σταδιακά, «δεν µπορούµε να το κάνουµε από τη µία
στιγµή στην άλλη»; Να µιλήσω για τον τρόπο µε τον οποίο διαλέγετε να πορευτείτε; Γιατί η χώρα δεν µπορεί να πηγαίνει χωρίς
συµµάχους. Ποιοι είναι οι δικοί σας σύµµαχοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Τελειώνω αµέσως.
Το κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς: Τι επαγγέλλεται; Γιατί
µιλάει; Μιλάει για διάλυση των πάντων, δηλαδή για γενικό αφοπλισµό, για κατάργηση του ΝΑΤΟ, κατάργηση της Συνθήκης
Σένγκεν, για ελεύθερη µετανάστευση όποιου θέλει στην Ευρώπη.
Και ποια είναι αυτά τα κόµµατα µε τα οποία εσείς είστε συνοδοιπόροι; Το Die Linke της Γερµανίας το οποίο καταψήφισε το δανεισµό της Ελλάδας. Είναι τα κόµµατα της Βόρειας Κύπρου,
όπως τα ίδια αποκαλούνται, κι εσείς συνοδοιπορείτε µε αυτά τα
ψευδεπίγραφα κόµµατα ενός ψευδεπίγραφου κράτους. Είναι
κόµµατα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, όπως το κόµµα
της Ρουµανίας, που επαγγέλλεται το να συνεχίζει την πολιτική
που ακολούθησε κάποτε εκείνος που κατέστρεψε αυτήν τη βαλκανική χώρα, ο Τσαουσέσκου,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, ξεπερνάτε τα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αµέσως λέγοντας το
εξής, ότι η µάχη που δίνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
µία µάχη εθνική, µία µάχη που αν την κερδίσουµε, δεν θα την
κερδίσει ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε κάποια άλλη παράταξη,
αλλά θα την κερδίσουµε όλοι οι Έλληνες. Και νοµίζω ότι σε αυτήν
τη µάχη οφείλουµε όλοι, Συµπολίτευση και Αντιπολίτευση, να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Κέλλας για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς πριν έναν χρόνο και σε
αυτήν ακριβώς την Αίθουσα συζητούσαµε τον προϋπολογισµό
του 2013. Τρία ήταν τα βασικά του σηµεία: Πρώτον, να σταµατήσει η χώρα να παράγει ελλείµµατα και να δηµιουργήσει πλεονάσµατα, δεύτερον, να φρενάρει η καταστροφική ύφεση και να
εισέλθει η χώρα σε µια, έστω στοιχειώδη, ανάπτυξη και, τρίτον,
το 2013 να είναι η τελευταία χρονιά επιβολής οριζόντιων µέτρων.
Ενθυµούµαι από την περυσινή συζήτηση το κλίµα δυσπιστίας,
αµφισβήτησης και έντονων επικρίσεων που δεχόµασταν από την
Αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουµε
και πως είναι θέµα χρόνου η καταστροφή µας και η έξοδός µας
από το ευρώ. Φέτος πάλι αντιµετωπίζουµε από τους ίδιους ανθρώπους δυσπιστία, αµφισβήτηση και επικρίσεις, για διαφορετικούς λόγους, όµως, αυτήν τη φορά. Αυτή ακριβώς είναι και η
µεγαλύτερη επιτυχία της Κυβέρνησης, ότι µέσα σε δεκαεπτά
µήνες κατάφερε να αλλάξει εντελώς την ατζέντα.
Φέτος δεν διαφωνούµε για το αν θα τα καταφέρουµε, αλλά για
το πόσο τελικά είναι το πρωτογενές πλεόνασµα. Φέτος δεν διαφωνούµε για το αν θα καταστραφούµε, αλλά για το αν τελικά κάποια µέτρα θεωρούνται οριζόντια ή διαρθρωτικά. Φέτος δεν
διαφωνούµε για το αν θα βγούµε από το ευρώ, αλλά για το µέγεθος της ανάπτυξης. Σε αυτό το σηµείο έχουµε φτάσει σε δεκαεπτά µόλις µήνες.
Έχουµε επιτύχει τη µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή
µεταπολεµικά σε όλον το δυτικό κόσµο, εν καιρώ ειρήνης, µε όλο
το κόστος σε ύφεση, φτώχεια και ανεργία. Πάψαµε, όµως, να παράγουµε ελλείµµατα. Έχουµε αλλάξει την ατζέντα των θεµάτων
και κάποιοι έχουν µείνει πίσω. Οι ίδιες οι εξελίξεις τους έχουν ξε-
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περάσει και δεν το αντιλαµβάνονται.
Αν µε ρωτήσει κάποιος αν είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από
τον προϋπολογισµό του 2014, θα απαντήσω µε ειλικρίνεια «όχι».
Είναι ένας προϋπολογισµός στη λογική τής εξασφάλισης των επιτευχθέντων και της πορείας µας προς ένα καλύτερο µέλλον,
αλλά µε περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες και σίγουρα για άλλη
µια φορά ζητούµε να έχουµε µε το χαµηλότερο κόστος το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, έχουµε να καταβάλουµε µια πολύ
δύσκολη προσπάθεια ακόµη. Όµως, πρέπει να δώσουµε και στην
κοινωνία ένα µήνυµα αισιοδοξίας, ότι τα πράγµατα αλλάζουν και
πως οι θυσίες των πολιτών δεν πάνε χαµένες. Καλό το πλεόνασµα, καλές οι προβλέψεις για ανάπτυξη, όµως ο κόσµος χρειάζεται χειροπιαστές αποδείξεις για να πειστεί ύστερα από όλα όσα
έχει υποστεί.
Η κοινωνία κλείνει ηρωικά τα αυτιά της στο λαϊκισµό και στον
ψευτοπατριωτισµό που πουλάνε ανέξοδα κάποιοι, όµως δεν πρέπει κι εµείς να θεωρούµε αυτήν την υποµονή τους ιώβεια. Η Κυβέρνηση πρέπει να δράσει γρηγορότερα και να σκύψει στα
καθηµερινά προβλήµατα του πολίτη. Ο κόσµος ακούει για πιστοληπτικές ικανότητες, για αναβάθµιση της οικονοµίας και για θετικές αξιολογήσεις, όµως δεν µπορεί αυτά να τα δει στην
καθηµερινότητά του.
Δεν µπορούµε να αφήνουµε τους λαϊκιστές να σπέρνουν τον
πανικό στον κόσµο για τους πλειστηριασµούς και το φόρο των
ακινήτων και εµείς να καθυστερούµε να βγούµε µε µια ξεκάθαρη
πρόταση στον κόσµο, ότι κανένας αδύναµος δεν κινδυνεύει,
όπως δεσµεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν µπορούµε να
ζητάµε από τους αγρότες µας να πληρώνουν εγκαίρως τις εισφορές τους, ενώ εµείς καθυστερούµε επί µήνες την καταβολή
των ενισχύσεων και την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούνται. Δεν
µπορούµε να ζητάµε υποµονή από τα άτοµα µε αναπηρία και οι
επιτροπές του ΚΕΠΑ να καθυστερούν για ένα-ενάµιση χρόνο
τουλάχιστον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζί µε άλλους συναδέλφους
µου πρωτοστάτησα σε δύο προτάσεις νόµων για διαγραφή των
καταχωρίσεων από τον «Τειρεσία» και για διαγραφή του 25% του
κεφαλαίου για τα στεγαστικά δάνεια. Κατέθεσα και υποστήριξα
προτάσεις που αφορούν γενναίες ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, για σηµαντική µείωση στο φόρο πετρελαίου,
για αλλαγές στο φόρο ακινήτων, για πίεση στις τράπεζες να ανοίξουν τις στρόφιγγες της χρηµατοδότησης, για στήριξη της επιχειρηµατικότητας και για αµέριστη βοήθεια στον αγροτικό
κόσµο.
Είµαι ο πρώτος που λέει ότι ο Αντώνης Σαµαράς κάνει ηράκλειες προσπάθειες για να µπορέσει να ορθοποδήσει η χώρα.
Αλλαγές που έπρεπε να γίνουν σε διάρκεια τριάντα χρόνων έγιναν µέσα σε δεκαεπτά µήνες. Η χώρα ξαναβρίσκει τη χαµένη της
αξιοπρέπεια και θα είµαι µαζί του. Όµως, πρέπει να έρθουµε πιο
κοντά στην κοινωνία.
Ο φετινός προϋπολογισµός είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός, που στο τέλος του 2014 θα αποδώσει ακόµη µεγαλύτερο
πλεόνασµα και καλύτερα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Επίσης,
κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι πως κατατίθεται χωρίς
να έχει επέλθει συµφωνία µε την τρόικα, δείγµα πραγµατικής πολιτικής βούλησης και ρεαλιστικής επίτευξης στόχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός έχει
την ευκαιρία να γίνει η αφετηρία για τη δηµιουργία µίας νέας
σχέσης µεταξύ Κυβέρνησης και κοινωνίας. Η Κυβέρνηση πρέπει
να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές,
αλλά συγχρόνως να λάβει θαρραλέες αποφάσεις που θα επηρεάσουν θετικά την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας. Δεν πρέπει να χάσουµε την ευκαιρία. Θα υπερψηφίσω αυτόν τον
προϋπολογισµό, ελπίζοντας να εισακουστεί η παραίνεσή µου, ότι
οι µεταρρυθµίσεις και η κοινωνία πρέπει να πάνε µαζί. Δεν πρέπει
επ’ ουδενί να διαρραγεί η κοινωνική συνοχή και είµαι σίγουρος
πως θα το καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ ευχαριστώ τον
κ. Κέλλα, ο οποίος τήρησε ακριβώς το χρόνο οµιλίας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και
οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υγείας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
περί διεθνών οδικών µεταφορών.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γαβριήλ Αβραµίδης για έξι
λεπτά.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για
την πολιτική της, τη στιγµή που κυριολεκτικά η χώρα, ο λαός
οδηγείται στην εποχή των σπηλαίων µε συµπολίτες µας να ανάβουν µέσα στα σπίτια τους φωτιές, κεριά, για να φωτιστούν και
να ζεσταθούν.
Ο προϋπολογισµός του 2014 ακροβατεί επικίνδυνα για τη βιωσιµότητα της χώρας µας µεταξύ νέων περιοριστικών µέτρων και
στυγνής λιτότητας που αποστερεί τους αναγκαίους πόρους από
την κοινωνία και την οικονοµία. Είναι εµβληµατικά αντικοινωνικός,
δεν αποτελεί παρά έναν πλασµατικό προϋπολογισµό. Είναι κάτι
παραπάνω από βέβαιο πως θα αναθεωρηθεί προς το χειρότερο
για το λαό και τον καθηµερινό του αγώνα για επιβίωση. Είναι
προϋπολογισµός υπό αίρεση, συνεπώς είναι προϋπολογισµός
περιορισµένης εθνικής κυριαρχίας.
Ακούστε και τούτο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Νιλς Μούιζνιεκς επικρίνει σε µελέτη του πολλές
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που επέβαλαν λιτότητα, για το λόγο ότι
έχουν ξεχάσει τις υποχρεώσεις τους για το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κυρίως την προστασία των
κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων των πλέον ευάλωτων
οµάδων πληθυσµού. Αυτά λέγει και αποτελούν ράπισµα όχι µόνο
στην τρόικα αλλά και στα «γιουσουφάκια» της.
Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ περιφέρει το
εικονικό πρωτογενές πλεόνασµα στην εσωτερική αντιπαράθεση
ως τρόπαιο, πίσω από το οποίο κείτονται τα συντρίµµια µίας
ολόκληρης κοινωνίας. Σας επισηµαίνω τη θέση του Γραφείου
Προϋπολογισµού του Κράτους τον Οκτώβριο του 2013 σε
ενηµερωτικό του σηµείωµα για την πορεία του δηµοσίου χρέους.
«Η επίτευξη και κυρίως η διατήρηση µεγάλων πλεονασµάτων
στο µέλλον πάνω σε µία εξασθενηµένη οικονοµία είναι σχεδόν
αδύνατη. Οι προοπτικές µεγέθυνσης της χώρας είναι δυσµενείς,
παρά τις επίσηµα διατυπωµένες προσδοκίες για ανάκαµψη το
2014, λόγω ασθενούς εξαγωγικής βάσης, πολιτικών
αβεβαιοτήτων, συνεχιζόµενης περιοριστικής δηµοσιονοµικής
πολιτικής λιτότητας και υπερβολικά υψηλού λόγου χρέους.
Κανείς δεν µπορεί να αναµένει σοβαρή µείωση του χρέους µέσω
ιδιωτικοποιήσεων». Αυτά σηµειώνει το Γραφείο Προϋπολογισµού
του Κράτους.
Η Κυβέρνησή σας καταφεύγει σε µία φοροαφαίµαξη, που
όµοιά της είχε αντικρίσει ο λαός µας επί τουρκοκρατίας. Η
φθαρµένη επιχειρηµατολογία σας περί σωτηρίας της πατρίδας
και ότι πρέπει όλοι να «βάλουµε πλάτη», βρίσκει τη δική της λαϊκή
απάντηση σε τοίχους των µεγάλων αστικών κέντρων: «Όχι άλλο
σώσιµο!».
Τα αριθµητικά στοιχεία προδίδουν τα θανάσιµα αποτελέσµατα
της αντιλαϊκής πολιτικής και έρχονται να επιβεβαιώσουν
δραµατικά την κατακόρυφη µείωση σε µισθούς και συντάξεις, σε
επιδόµατα και προνοιακή πολιτική, σε απολύσεις δηµοσίων
υπαλλήλων, στη διάλυση της υγείας και της παιδείας.
Δηµιουργήσατε ένα εκατοµµύριο µέλη οικογενειών, επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων χωρίς νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συµπολίτες µας που ήταν πριν
άρχοντες.
Ο προϋπολογισµός που καταρτίσατε προωθεί την
ιδιωτικοποίηση και την αρπαγή του δηµόσιου πλούτου. Ο
προϋπολογισµός σας δεν εκφράζει τις ανάγκες των Ελλήνων
αλλά εκείνες της εξόφλησης των δανειστών.
Οι παράλογες απαιτήσεις των δανειστών διαµορφώνουν κλίµα
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πολιτικής εκτροπής και η υποτακτικότητα της συγκυβέρνησης
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εκτρέφει κλίµα εθνικού αδιεξόδου.
Γι’ αυτό οφείλουµε να τερµατίσουµε αποφασιστικά όσες οικονοµικές λογικές απεργάζονται την εργασιακή απαξίωση, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον ευτελισµό των αξιακών
συµβόλων των Ελλήνων πολιτών. Γι’ αυτό οφείλουµε να σταµατήσουµε όσα σχέδια επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία της
χώρας, επιχειρούν να µετατρέψουν την Ελλάδα σε ειδική οικονοµική ζώνη και να πειραµατιστούν µε τη φτωχοποίηση ενός υπερήφανου λαού.
Το πλεόνασµα -το όποιο πλεόνασµα- των Σαµαρά και Βενιζέλου, δεν συνιστά απόρροια αναπτυξιακών όρων της πραγµατικής
οικονοµίας. Πώς επιτυγχάνεται; Πρώτον, µε µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε µη επιστροφή φόρων, µε
ελλιπή χρηµατοδότηση κρίσιµων κοινωνικών αναγκών και µε µη
πληρωµή προϋπολογισµένων δαπανών.
Η δίνη του υφεσιακού κύκλου που πλήττει την πλειοψηφία της
κοινωνίας, αντίθετα, είναι θετική για τη συσσώρευση του κεφαλαίου που επιχειρείται. Αυτή την ανάπτυξη εκπροσωπεί ο κ.
Στουρνάρας, το κέρδος των λίγων οµοτράπεζών του στην πλάτη
των πολλών.
Η µείωση των κοινωνικών δαπανών στην υγεία, την περίθαλψη,
την κοινωνική ασφάλιση, αναµένεται να προκαλέσει συνθήκες
επιτάχυνσης της εξελισσόµενης ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα
µας.
Έχω τονίσει επανειληµµένως την άδικη απόφαση της Κυβέρνησης, του ν.4093/2012, να διακόψει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση
και τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτή η απόφαση οδηγεί στη φυσική τους
εξόντωση. Ταυτόχρονα, από του χρόνου κόβεται και η ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Αυτή η απόφαση για τους συµπολίτες µας συγκρίνεται µε µία δεύτερη γενοκτονία, αυτήν τη φορά
από το ίδιο το κράτος.
Η Πόντια γιαγιά στο Κορδελιό, που κινδύνευσε να καεί µαζί µε
το εγγόνι της, είναι από αυτούς στους οποίους κόψατε τη σύνταξη των 345 ευρώ. Ήταν επτά µήνες µε κοµµένο το ηλεκτρικό
ρεύµα, χωρίς ΔΕΗ.
Με την ευκαιρία, σας καλώ να µην τολµήσετε να αποσιωπήσετε το έγκληµα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και
της Μικράς Ασίας από το λεγόµενο αντιρατσιστικό σχέδιο νόµου.
Οι έµµεσοι φόροι εξακολουθούν για ένα ακόµα έτος να αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των φορολογικών εσόδων.
Για τα φοροµπηχτικά µέτρα, σας απαντά µε την αξιολόγηση
του Φόρου Ακινήτων η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: «Οι
παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα δεν πρέπει να κινούνται
στο πλαίσιο µιας µονοµερούς εισπρακτικής λογικής. Αντίθετα,
πρέπει να διακρίνονται από χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, αναπτυξιακού προσανατολισµού, αναδιανοµής του εισοδήµατος και κατανοµής των φορολογικών βαρών ανάλογα µε τη
φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων.»
Μπορείτε, λοιπόν, να κατηγορήσετε και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή για αντιµνηµονιακό παραλήρηµα.
Παραλείπετε, επίσης, το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. Επιχειρείτε µε τους Ευρωπαίους συνοµιλητές σας να
προσδιορίσετε το δηµόσιο χρέος χωρίς να εγγράφετε στον κρατικό προϋπολογισµό το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις πολεµικές επανορθώσεις. Αφαιρείτε, δηλαδή, το δικαίωµα της
χώρας να προασπίσει τις νόµιµες διεκδικήσεις της. Το έθεσε το
θέµα ο γενικός µας εισηγητής κ. Νότης Μαριάς και ακόµα δεν
απάντησε κανείς οµιλητής.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την ίδια πολιτική που βύθισε την Ελλάδα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και εθνικά.
Ο προϋπολογισµός του 2014 είναι πιστός στη µνηµονιακή παράδοση. Οραµατίζεται την ανάπτυξη, επενδύοντας στη µεγαλύτερη
κοινωνική απελπισία, δύο έννοιες εκ διαµέτρου αντίθετες. Φροντίστε, τουλάχιστον, να µην είστε εσείς αυτοί που θα γράψετε µε
µελανά γράµµατα όχι πια τους τίτλους πτώχευσης της χώρας
αλλά τον αφανισµό της.
Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω τον προϋπολογισµό
της Κυβέρνησης για το 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γερασιµίδου Ελένη για έξι λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτήν την εβδοµάδα µέσα
στην Αίθουσα ακούστηκαν -και θα ακουστούν ξανά και ξανά- λέξεις που στοχεύουν στο θυµικό, όπως συνέβη και στον προηγούµενο προϋπολογισµό και όπως συµβαίνει καθηµερινά στα δελτία
ειδήσεων µε τη δυσοίωνη µουσική υπόκρουση. Στόχος είναι να
πειστεί ο κύριος αποδέκτης ότι όλα γίνονται για το καλό του, από
όλες τις µεριές.
Δεν θα λείψουν οι ποιητικές αναφορές -όπως βολεύει τον καθένα βέβαια- και σίγουρα οι απαραίτητοι οικονοµικοί όροι. Και
να, δύο υπέροχες παρηγορητικές λέξεις για τους δύσκολους καιρούς: «Πρωτογενές πλεόνασµα». Το ακούει ο κόσµος και τρελαίνεται από τη χαρά του. Ακούγεται τόσο γλυκά τόσο αισιόδοξα
τόσο ότι λύθηκαν τα µάγια και όλα τα κακά ξορκίστηκαν και
άνοιξε ο δρόµος για την ανάκαµψη, αυτήν την καλή νεράιδα µε
το µαγικό απαστράπτον ραβδάκι που κάνει µία έτσι και λύνει όλα
τα προβλήµατα: Στέλνει δασκάλους στα σχολεία, ζεσταίνει τα
παγωµένα παιδάκια στη Νάουσα, στη Φλώρινα και όπου αλλού,
συµπατριώτη µου κύριε Γκιουλέκα, ανοίγει τα σχολεία τους, τα
γεµάτα θαλπωρή, πληρώνει τη ΔΕΗ και όλα γίνονται στο άπλετο
φως. Ο µπαµπάς και η µαµά γυρνούν από τη δουλειά -αυτό και
αν είναι ευτυχία και τύχη ανείπωτη- και στο σπίτι γυρνούν όλοι
µε το φανελάκι. Και ο παππούς µε το φανελάκι. Ειδικά σε αυτόν,
η καλύτερη µερίδα στο πλούσιο τραπέζι, µιας και η σύνταξή του
διπλασιάστηκε και τα φάρµακά του δεν κοστίζουν τίποτε. Όλα
χαρούµενα και ευτυχισµένα χωρίς έγνοιες. Ποιος νοιάζεται; Φτωχοί είµαστε;
Όσο για τους γκρινιάρηδες, αυτούς που βγαίνουν στους δρόµους, αυτούς που ζητάνε δικαιώµατα, που απεργούν, υπάρχουν
µέτρα νόµιµης καταστολής. Και, βέβαια, είναι νόµιµη η ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων. Δεν είµαστε στην Κοµµούνα του
Παρισιού. Έχουµε πλεόνασµα, λέµε. Έχουµε ανάκαµψη. Έχουµε
εξευρωπαϊσµένη οικονοµία. Είναι τόσο ευρωπαϊκά όλα, τόσο στο
δρόµο της απόλυτης ταύτισης, της αυταπάρνησης. Τα δίνουµε
όλα για την Ευρώπη που µας βγάζει από τη φτώχεια και την ανέχεια. Γη και ύδωρ. Μόνο έτσι κρατιέται µία σχέση στοργής. Δίνεις
για να πάρεις. Και έχουµε να δώσουµε ακόµη… Τον Όλυµπο τον
δώσαµε; Δεν έχουµε νέα του!
Το δικό µας µερτικό από τη χαρά, µας το έχουν πάρει άλλοι,
καλή µου νεράιδα του παραµυθιού, ανάκαµψή µου. Σε ευχαριστώ, αλλά χτυπά το ξυπνητήρι. Καληµέρα πραγµατικότητα! Πάµε
για δουλειά. Ναι, αυτό ακριβώς! Δουλειά, για να έχουµε δουλειά!
Δουλειά µε σκέψη και νου, µε τη βεβαιότητα της δύναµής µας,
µε προϋπολογισµό τη γνώση γι’ αυτά που µας ανήκουν, για ένα
αύριο πιο καλό από το χθες! Εµείς να χτίσουµε το µέλλον που
µας αξίζει.
Όσο πιο γρήγορα πάρουµε την απόφαση τόσο θα αποµακρυνόµαστε από το παραµύθιασµα και την αγωνία «θα πάρουµε τη
δόση;», «θα τσακωθούµε µε την τρόικα;», «θα κάνουµε τσαµπουκά;». Και για να χρησιµοποιήσουµε άλλη µία προσφιλή έκφραση και από τις δύο µεριές, «τσάµπα µάγκες», όπως αποκαλείτε
ο ένας τον άλλον όλοι εσείς οι µνηστήρες της εξουσίας και οι επίδοξοι διαχειριστές της ανάπτυξης του καπιταλισµού.
Αυτά στη µνήµη της δασκάλας από τη Ρόδο, της γυναίκας από
το Άργος, του δεκατριάχρονου κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη,
για να µιλήσουµε µόνο για τα πρόσφατα θύµατα της τρέχουσας
πολιτικής, η συνέχιση της οποίας προτείνεται και µε αυτόν τον
προϋπολογισµό. Έ, όχι ότι περιµέναµε και τίποτε άλλο!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γερασιµίδου για το σύντοµο και το ουσιαστικό της
παρέµβασης.
Ο κ. Μουτσινάς έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στην έκθεση
της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισµό
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του 2014 κυριαρχεί, όπως και το 2013, µία επιλεκτική αριθµολαγνία και δηµιουργική λογιστική που προσπαθούν να αποκρύψουν
την οικτρή κατάσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας.
Υπάρχει πραγµατικά ένα κοινωνικό και πολιτικό έλλειµµα στον
προϋπολογισµό. Και αυτό απεικονίζεται στην αύξηση των εσόδων κατά 2,3 δισεκατοµµύρια κυρίως από τον ενιαίο φόρο ακινήτων -τον οποίο είπατε ότι θα καταργήσετε- και την περικοπή
κοινωνικών δαπανών στην παιδεία, στην υγεία και στην κοινωνική
πολιτική κατά 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, έχουµε νέα
µέτρα -µε κάποια άλλα συµπληρωµατικά µέτρα- ύψους περίπου
6 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Πλέον των µέτρων αυτών, στην αγροτική οικονοµία, στον
αγροτικό τοµέα έχουµε ένα κούρεµα στην επιστροφή του φόρου
καυσίµων κατά 33,3% κατά 54 εκατοµµύρια, µείωση στα κονδύλια ανάπτυξης του FEOGA κατά 221 εκατοµµύρια ευρώ, µείωση
στον προϋπολογισµό του ΟΓΑ κατά 276 εκατοµµύρια, του ΕΛΓΑ
και του ΠΣΕΑ κατά 15 εκατοµµύρια και στην επιστροφή του ΦΠΑ
κατά 128 εκατοµµύρια που συνεχίζεται όπως και πέρυσι.
Συνολικά στον αγροτικό τοµέα µέσα στο 2014 έχουµε µια µείωση κατά 600 εκατοµµύρια περίπου. Αν αθροίσουµε και τα 871
εκατοµµύρια του 2013, καταλαβαίνετε ότι 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ σε δύο χρόνια είναι µια µεγάλη αιµορραγία για τον αγροτικό τοµέα παραγωγής.
Πρώτα συµπεράσµατα και ουσιαστικά:
Η κοινωνική πολιτική για εσάς, κύριε Υπουργέ, είναι ο παρίας,
είναι ο φτωχός συγγενής της κυβερνητική πολιτικής, ενώ σε µία
χώρα ευνοµούµενη και σύγχρονη, ευρωπαϊκή είναι ο βασικός πυλώνας και παράγοντας ανάπτυξης, γιατί δηµιουργεί τις προϋποθέσεις της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών, την οποία εσείς
υποτιµάτε και υποβαθµίζετε.
Καµµία µεταρρύθµιση, κύριε Υπουργέ, δεν πέτυχε µε την κοινωνία χτυπηµένη, φοβισµένη και ηττηµένη, µε την κοινωνία στον
τοίχο. Καµµία δηµοσιονοµική πολιτική δεν έχει τύχη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά είναι πάγια αξιώµατα στην οικονοµία και
στην πολιτική. Και εδώ δεν ασκούµε λογιστική, ασκούµε πολιτική
και πρέπει να το καταλάβουµε όλοι, κύριοι συνάδελφοι.
Όσον αφορά στον αγροτικό τοµέα, πού αποτυπώνονται, κύριε
Υπουργέ, τα περίφηµα οράµατα για την αγροτική ανάπτυξη της
διακήρυξης του κυρίου Πρωθυπουργού και προεκλογικά, αλλά
και εδώ στη Βουλή, στην προγραµµατική συµφωνία; Αποτυπώνονται στην παντελή εγκατάλειψη της υπαίθρου σήµερα και στον
αυτόµατο πιλότο των επιδοτήσεων; Στη στασιµότητα στην παραγωγή; Η παραγωγική βάση είναι σήµερα όπως ήταν το 1980 και
µικρότερη.
Πώς να προχωρήσουµε όταν σήµερα τα ίδια νοσηρά φαινόµενα υποσκάπτουν τα θεµέλια µια ευοίωνης αγροτικής ανάπτυξης; Τα ιστορικά δικαιώµατα ισχύουν ακόµη και σήµερα, εις δόξα
του πελατειακού κράτους, εις βάρος του µερίσµατος των νέων
αγροτών που θέλουµε να προσελκύσουµε.
Το προβληµατικό -αντί του διαφανούς- Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αγροτών δεν εκσυγχρονίζεται. Έχουµε υψηλότατο κόστος παραγωγής, υψηλότατο κόστος στα καύσιµα, στην ενέργεια, στις
ζωοτροφές. Έχουµε φόρους, καθώς φορολογούνται ακόµα και
τα εργαλεία παραγωγής, αποθήκες, γη, µηχανήµατα. Δυστυχώς!
Υπάρχει χάσµα τιµών από το χωράφι στο ράφι εις δόξα των καρτέλ, της διαπλοκής και των επιτήδειων, ανυπαρξία σχεδίου χρηµατοδοτικού πλαισίου µετά το ξεπούληµα της ΑΤΕ -µε φθηνό
χρήµα, δυστυχώς- στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σήµερα
αδιαφορεί για τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Όπου τον χρηµατοδοτεί, το κάνει µε πολύ υψηλό κόστος, την ώρα που η ίδια
έχει ανακεφαλαιοποιηθεί µε 13,2 δισεκατοµµύρια.
Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι σήµερα διώκονται για χρήµατα που
έχουν εγγυηθεί από το δηµόσιο, δεν µπορούν να νοµιµοποιήσουν
τις εγκαταστάσεις τους, τις κτηριακές, τα µαντριά τους και χάνουν
επιδοτήσεις εξαιτίας της πολιτικής για τους βοσκότοπους κ.ο.κ..
Δεκαοκτώ µήνες τώρα, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ένα νοµοσχέδιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία. Πού είναι η ανάπτυξη στον αγροτικό τοµέα;
Κανένα νοµοσχέδιο, ούτε καν για τους συνεταιρισµούς και για
οµάδες παραγωγών οι οποίες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα.
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Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, και χωρίς
καµµία ενηµέρωση του Κοινοβουλίου, έχετε παραχωρήσει -και
συνεχίζετε να παραχωρείτε- τα «διαµάντια» της υπαίθρου µας,
τα ΠΟΠ προϊόντα τα οποία ενθυλακώνουν χιλιάδες χρόνια ζωής
και παράδοσης και τα οποία είναι αποτέλεσµα πολυετών προσπαθειών ανθρώπων ιδεολόγων της αγροτικής ανάπτυξης, τα
προϊόντα µέσα από τα οποία -αν θέλετε- αναδύονται τα αρώµατα
της ελληνικής φύσης. Η φέτα και οι ελιές Καλαµών έχουν παραχωρηθεί. Η φέτα έχει παραχωρηθεί στον Καναδά και απ’ ό,τι µάθαµε τελευταία και στη Σιγκαπούρη. Αύριο ετοιµάζονται για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία.
Θα ήθελα πραγµατικά να ξέρω µε ποιο δικαίωµα το κάνατε
αυτό και πώς το κάνετε ερήµην του Κοινοβουλίου. Ποιον, αλήθεια, εξυπηρετούν αυτές οι ενέργειες; Πάντως, σε καµµία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο.
Αντί να κατοχυρώσουµε τα προϊόντα αυτά στους διεθνείς Οργανισµούς, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας -για τη φέτα µόνο υπολογίζονται,
σύµφωνα µε µια µελέτη, εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις σε
πέντε χρόνια- αντί να προβάλουµε, να αναδείξουµε και να στηρίξουµε την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισµό, µε το πρόσχηµα της προστασίας των προϊόντων αυτών, τα εκχωρούµε στα
πέντε σηµεία του ορίζοντα.
Επίσης, ο προϋπολογισµός αναδεικνύει, δυστυχώς, την ανυπαρξία ενός εθνικού σχεδίου για τη χώρα, για την ανάπτυξη και
την προοπτική της. Είναι δεµένος στο άρµα των δανειστών και
της τρόικας. Αν είχατε -όλες οι Κυβερνήσεις, όχι µόνο εσείς- ένα
στοιχειώδες σχέδιο για τη διαχείριση της κρίσης, του χρέους για
την πάταξη της παραοικονοµίας, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής κ.λπ., και ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη, θα είχαµε
µια εντελώς διαφορετική κατάσταση σήµερα. Η κατάσταση στη
χώρα µας θα ήταν πολύ διαφορετική και θα µπορούσαµε πραγµατικά να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
Θα µπορούσαµε, εάν είχαµε ένα διαφορετικό πλαίσιο, να αξιοποιήσουµε τον δηµόσιο πλούτο και τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Όσον αφορά τη Μαγνησία, θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε
το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου µε προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών.
Θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε το λιµάνι του Βόλου, το
οποίο µπορεί να γίνει ένα κεντρικό λιµάνι για τη χώρα -για όλη
τη Θεσσαλία, αλλά όχι µόνο- µε ανάλογα, βέβαια, έργα και υποδοµές του ΟΣΕ για όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, ηλεκτροκίνηση από Βόλο, Λάρισα κ.ο.κ., καθώς και τον περιφερειακό
δρόµο. Είναι έργα, όµως, τα οποία παραµένουν στάσιµα.
Θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε πολυµερώς το Νοµό Μαγνησίας, διότι έχει δυνατότητες για ανάπτυξη όλων των τοµέων και
του τουρισµού και των επιχειρήσεων και της καινοτοµίας και της
µεταποίησης, αλλά και της αγροτικής παραγωγής µε πληθώρα
προϊόντων, από τη φέτα του Αλµυρού και της Ένωσης Βόλου
µέχρι τα µήλα του Πηλίου, τις γαρδένιες και τα χίλια διακόσια ενδηµικά φυτά του Πηλίου, τα οποία µπορούν να αναδειχθούν µε
τον καλύτερο τρόπο.
Έχουµε, λοιπόν, τεράστιες ευκαιρίες. Χρειάζεται, όµως, µια
άλλη κυβέρνηση, χρειάζεται άλλο σχέδιο, άλλοι συσχετισµοί δυνάµεων, άλλη πολιτική βούληση και τόλµη για να γίνουν αυτά.
Και, βέβαια, πρέπει και εµείς να ξεπεράσουµε τις «παιδικές
µας αρρώστιες» και να δώσουµε το µήνυµα µιας άλλης πολιτικής
για το µέλλον. Έχουµε την ευκαιρία, έχουµε και την ευθύνη και
πρέπει να το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννιά µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεωργαντάς για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2014
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά από µια περίοδο κρίσιµη
και δύσκολη όχι µόνο για την ελληνική οικονοµία, αλλά και για
την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια, που αφήνει µια ελπίδα αισιοδοξίας, έστω και µικρή. Και αυτό είναι αλήθεια γιατί η Κυβέρνηση
έπειτα από τέσσερα χρόνια λιτότητας κατάφερε να φέρει σε λογαριασµό τα οικονοµικά του κράτους. Οι φόροι πλέον καλύπτουν
τις δαπάνες για µισθούς, συντάξεις και λειτουργικά έξοδα, ενώ
οι τόκοι και το χρέος έχουν σταθεροποιηθεί. Και αυτό είναι σηµαντικό γιατί το κλίµα αντιστρέφεται.
Η προσπάθεια αυτή έχει πλέον συγκεκριµένα θετικά αποτελέσµατα, τα οποία και σε ουσιαστικό και σε συµβολικό επίπεδο µας
κάνουν να είµαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
Μερικά από τα αποτελέσµατα αυτά ανέφερε ο Πρωθυπουργός
στην οµιλία του στη Βουλή στις 10 Νοεµβρίου. Ειδικότερα ανέφερε: Η Ελλάδα έχει επιτύχει το µεγαλύτερο κούρεµα δηµοσίου
χρέους που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Το αµφισβητεί κανείς; Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει την πιο θεαµατική µείωση τόκων
που έγινε ποτέ. Το αµφισβητεί κανείς; Μας δάνειζαν µε 5,4%
όταν µπήκαµε στο πρώτο µνηµόνιο, 2,5% ο µέσος όρος, ενώ το
τελευταίο ήταν µε 1%. Υπάρχει κανείς που να το αµφισβητεί;
Όταν µπήκαµε στο µνηµόνιο πληρώναµε 13 δισεκατοµµύρια
τόκους, στη συνέχεια φτάσαµε τα 18 δισεκατοµµύρια και θα πληρώναµε πάνω από 20 δισεκατοµµύρια φέτος εάν δεν είχαµε επιτύχει το αποτέλεσµα του περασµένου Νοεµβρίου. Θα
πληρώσουµε µόνο 7 δισεκατοµµύρια και ακόµα λιγότερα την
επόµενη χρονιά. Το αµφισβητεί κανείς;
Η Ελλάδα έχει επιτύχει συµφωνία των δανειστών για την επιπλέον βελτίωση του χρέους εάν πιάσουµε φέτος πρωτογενές
πλεόνασµα. Και πιάνουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Πλέον δεν το
αµφισβητεί κανείς.
Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασµα: Δεν υπολόγιζαν να
τα καταφέρουµε και, όµως, το καταφέραµε. Και αυτό σηµαίνει
ότι όχι µόνο δεν ζητάµε δανεικά για να καλύψουµε τα τρέχοντα
έξοδά µας, αλλά βγάζουµε και κάτι παραπάνω για να καλύψουµε
και κάποιες από τις αδικίες που έγιναν. Αυτό ήταν το πρώτο
βήµα. Μόνο έτσι θα µειωθούν οι αδικίες, όταν, δηλαδή, κάθε
χρόνο το 70% πάνω από το στόχο του πλεονάσµατος θα το δίνουµε σε όσους έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη. Έρχεται σε λίγους
µήνες ο καιρός να δώσουµε το όποιο πλεόνασµα. Θα δούµε ποιο
θα είναι. Θα το δώσουµε, όµως.
Ο προϋπολογισµός αυτός φιλοδοξεί να βγάλει τη χώρα στις
αγορές. Τα στοιχεία δείχνουν την τεράστια προσπάθεια που
έγινε αυτά τα χρόνια και κυρίως δείχνουν τα αποθέµατα δυνάµεων που έχει αυτός ο τόπος.
Και όλα αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι λίγα ούτε µικρά διότι
αποδεικνύουν ότι όλοι οι Έλληνες συνέβαλαν µε κόπο σε µια µεγάλη προσπάθεια.
Και, όµως, σε αυτήν την πανεθνική προσπάθεια η Aντιπολίτευση
ήταν και είναι απούσα. Σε αυτήν την καθολική προσπάθεια όλων
η Aντιπολίτευση πυροδοτούσε και εξακολουθεί να πυροδοτεί καταστάσεις ενισχύοντας την αποσταθεροποίηση, στηρίζοντας τα
κλειστά πανεπιστήµια, την αναταραχή στο χώρο της υγείας, τις
κραυγές χωρίς ουσία και κυρίως χωρίς ρεαλιστική πρόταση, για
να καταφέρει να κάνει τελικά τι; Να στέκεται απέναντι σε κάθε
προσπάθεια εξυγίανσης και να πολεµά λυσσαλέα κοινωνικά µέτρα
της Κυβέρνησης που θα έπρεπε όχι µόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά όλες οι κοινοβουλευτικές οµάδες να στηρίξουν µε
πρόσφατο παράδειγµα τη µείωση της τιµής των φαρµάκων.
Ναι, κύριοι της Aντιπολίτευσης, δεν σταθήκατε στο ύψος των
περιστάσεων και αυτό όχι µόνο δεν είναι σοβαρή αντιπολίτευση,
δεν είναι καν αντιπολίτευση. Και παρ’ όλο που αυτό αποτυπώνεται στις δηµοσκοπήσεις δεν εννοείτε να αλλάξετε ρότα.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε ότι είµαστε στον
κόσµο µας και δεν αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα. Κάνετε λάθος. Γνωρίζουµε πολύ καλά πού βρισκόµαστε και ότι
έχουµε πολύ δρόµο ακόµα. Διότι τα θύµατα της ύφεσης παρα-
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µένουν, δυστυχώς, και είναι οι χιλιάδες άνεργοι, οι φορολογούµενοι οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της προσαρµογής. Αυτό δεν
το ξεχνάµε και δεν θα έπρεπε να το ξεχνάµε.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις εδώ που βρισκόµαστε. Υπάρχουν, όµως, δίκαιες λύσεις. Γι’ αυτό οφείλουµε να στηρίξουµε τους οικονοµικά ασθενέστερους, αλλά και τη µεσαία
τάξη που αποτελούσε πάντα τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Πρέπει να στηρίξουµε την αγροτική παραγωγή που
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στον τόπο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να µειωθούν όσο
πιο σύντοµα γίνεται. Επίσης, θα πρέπει να κινηθούµε µε µεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην πάταξη του λαθρεµπορίου πετρελαίου και τσιγάρων που προκαλούν σηµαντικές απώλειες για
το κράτος και βεβαίως να επιταχύνουµε τις προσπάθειες για την
πάταξη της φοροδιαφυγής.
Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έχουµε περάσει τους σκοπέλους.
Τώρα βρισκόµαστε σε µια πολύ κρίσιµη καµπή και χρειάζεται να
επιδείξουµε ακόµη µεγαλύτερη υποµονή, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Χρειάζονται, όµως, προτάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και µάλιστα προτάσεις ουσιαστικές και
εφικτές. Αν θέλουµε πραγµατικά να επιβιώσουµε ως έθνος και
ως λαός πρέπει να πάψουµε να παίζουµε µε όρους που αποσυνθέτουν την κοινωνία, που στέλνουν λάθος µηνύµατα και αποσταθεροποιούν θεσµούς και αξίες. Τέρµα οι ανεύθυνοι. Είναι η ώρα
να κάνουµε όλοι την αυτοκριτική µας. Ο λαός µας, αν και κουρασµένος και ταλαιπωρηµένος αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις πιο ώριµος από το πολιτικό σύστηµα και µας προειδοποιεί.
Ας µην ξυπνήσουµε όταν θα είναι πια αργά. Η πραγµατική κρίση
και ο µεγάλος κίνδυνος για τη χώρα είναι η έλλειψη οποιασδήποτε συνεννόησης. Διότι αυτό που διακυβεύεται είναι η σωτηρία
του τόπου και τίποτα λιγότερο.
Η Ελλάδα θα κερδίσει το στοίχηµα. Θα γίνει αυτό που πολύ
απλά περιέγραψε προχθές ο Πρωθυπουργός µε µια φράση: Η
Ελλάδα θα γίνει µια φυσιολογική χώρα. Αυτό χρειάζονται οι Έλληνες, µια φυσιολογική χώρα. Το πρώτο βήµα σε αυτήν την προσπάθεια είναι η αλήθεια, το δεύτερο η συνεννόηση και η
δηµιουργία ενός εθνικού προγράµµατος και το τρίτο η εθνική
προσπάθεια. Λυπάµαι που σε αυτήν την πορεία δυνάµεις που
ήθελαν πάντα να λέγονται προοδευτικές αντιδρούν και προβάλλουν αναχώµατα. Τελικά είναι µια ευκαιρία να πέσει ένας ακόµα
µύθος, δηλαδή αυτός του πραγµατικά προοδευτικού ανθρώπου
σε αντιδιαστολή µε το συντηρητικό, τον εγκλωβισµένο στις ιδεοληψίες και στις εµµονές του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γλέζος για έξι λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή κατά
κόρον σε αυτήν την Αίθουσα κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει
να κάνει προτάσεις, αλλά µονάχα καταγγέλλει, η οµιλία µου θα
επικεντρωθεί αποκλειστικά σε συγκεκριµένες προτάσεις για το
τι πρέπει να γίνει για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
Εδράζεται βέβαια σε κάτι συγκεκριµένο, δηλαδή στο γεγονός
ότι το χρήµα δεν παράγει αξίες. Το χρήµα αντιπροσωπεύει αξίες,
ανταλλάσσει αξίες, αλλά το ίδιο δεν µπορεί να παράξει αγαθά.
Μόνο ο εργαζόµενος παράγει αγαθά. Γι’ αυτό το λόγο η δική µου
αγόρευση επικεντρώνει το θέµα στο πώς και που πρέπει να στηριχθεί η οικονοµία της χώρας για να µπορέσει να βγει από το
αδιέξοδο.
Τρία είναι τα βασικά βάθρα πάνω στα οποία θα στηριχθεί και
πρέπει να στηριχθεί η οικονοµία µας. Το πρώτο βάθρο είναι ο
πρωτογενής τοµέας, δηλαδή η αγροτική οικονοµία. Το δεύτερο
βάθρο είναι η βαριά βιοµηχανία και το τρίτο βάθρο είναι η ανάπτυξη των ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Πάνω σε
αυτά τα τρία βάθρα θα στηριχθούν οι παραστάτες, τα υποστυλώµατα, όπου θα γίνει η γέφυρα πάνω στην οποία θα περάσει,
όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το τρένο της ευτυχίας και της σωτηρίας του ελληνικού λαού.
Συγκεκριµένα, έρχοµαι στο πρώτο βάθρο, την ανάπτυξη της
αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή του πρωτογενούς τοµέα. Η χώρα
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µας, λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών, του χώρου στον οποίο
βρίσκεται και της πολυποικιλότητας των πολυσχιδών ακτών της,
έχει δυνατότητα να αναπτύξει πάρα πολύ µε αναχλόαση και αναθάµνωση τη δασοκοµία, το πρώτο και κύριο για την ανάπτυξη
της αγροτικής οικονοµίας.
Με τη δασοκοµία πετυχαίνουµε δύο πράγµατα, γεµίζουµε µε
φυτοκάλυψη τα γυµνά µας βουνά και ταυτόχρονα συγκρατούµε
τα όµβρια ύδατα, ώστε να εµπλουτίσουµε τους υδροφορείς. Αναφέρω ως παράδειγµα το γεγονός ότι στην Πάρο, από το 100%
του ποσού των οµβρίων υδάτων των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων συγκρατείται µόνο το 3%, ενώ η Πάρος έχει ανάγκη µόνο
το 4%. Έτσι, δεν µπορεί να το καλύψει, διότι δεν µπορούµε να
αξιοποιήσουµε ούτε αυτό το 3%.
Συνεπώς η δασοκοµία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία, η µελισσοκοµία και η σηροτροφία είναι κλάδοι
πάνω στους οποίους πρέπει πρωτογενώς να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της πολιτείας, ώστε να έχουµε προϊόντα καταπληκτικά.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 1995, σε ένα συνέδριο των
Δήµων και Κοινοτήτων των Δωδεκανήσων, που έγινε στην Αστυπάλαια, για έναν νεκρό που είχε συµβεί και τότε στο ίδιο µέρος
πρότεινα να γίνουν φράγµατα ανάσχεσης και δεν µε ακούσανε.
Και θα έχουµε τέτοια περιστατικά συνέχεια όσο ακολουθείται
αυτή η πολιτική.
Το δεύτερο βάθρο είναι η ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας,
η οποία θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο
πλούτος της χώρας σε µεταλλεύµατα και σε λατοµικά προϊόντα,
ώστε να έχουµε βαριά βιοµηχανία. Από τους βωξίτες αλουµίνιο,
από το χαλαζία γυαλί, από τα µεταλλευτικά ορυκτά, θειάφι, αλουνίτη, βαρυτίνη κ.ά., µπορούµε να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό
πλούτο. Έχουµε παραδείγµατα. Το ότι λειτούργησε το εργοστάσιο της «ΠΕΣΙΝΕ» στον Κορινθιακό κόλπο είναι η απόδειξη. Υπάρχουν βέβαια και άλλα.
Όταν στραφεί ολόκληρη η προσοχή προς αυτήν την κατεύθυνση, η βαριά βιοµηχανία µπορεί να προσφέρει όχι µόνο παραγωγή προϊόντων για την εγχώρια κατανάλωση αλλά και
παραγωγή προϊόντων για εξαγωγή, πράγµα βέβαια που δεν το
θέλουν οι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα
η Κοµισιόν. Συνεπώς, µε την αξιοποίηση του χρωµίου, της ποζολάνης, του µπετονίτη, του περλίτη, όλου αυτού του ορυκτού
πλούτου, µπορούµε να καλύψουµε όλα τα κενά, καθώς έχουµε
τεράστιο ορυκτό πλούτο.
Και το τρίτο βάθρο είναι η αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Από τις πέντε ήπιες και ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, η αιολική, η υδραυλική, η ηλιακή και η γεωθερµική, εάν αξιοποιηθούν η καθεµιά χωριστά, δηλαδή ο άνεµος, το
νερό, ο ήλιος και η θερµότητα της γης, χαµηλής ή υψηλής ενθαλπίας, καθεµιά από µόνη της µπορεί να καλύψει τις πενήντα
τέσσερις τερατοβατώρες που έχουµε σήµερα ανάγκη και να κάνουµε και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνεπώς όλα µπορούν να γίνουν, εάν σωστά δουλέψουµε.
Για το ερώτηµα που κάνατε «πού θα βρούµε τα χρήµατα;», σας
είπα ότι τα χρήµατα δεν παράγουν αγαθά, οι εργαζόµενοι παράγουν αγαθά. Αφού θέλετε και αυτόν τον τοµέα, σας τονίζω ότι ο
εξορθολογισµός, του Δηµοσιονοµικού Τοµέα, δηλαδή τα έσοδαέξοδα, µπορούν να καλύψουν το θέµα και οι τράπεζες να επιστρέψουν αυτά που έδωσαν.
Πήραν 135 δισεκατοµµύρια οι τράπεζες. Ρωτώ συγκεκριµένα:
Με ποιο δικαίωµα οι κυβερνήσεις των µνηµονίων ελήστεψαν τον
ελληνικό λαό και εχάρισαν τα χρήµατα στις τράπεζες; Δεν τα δάνεισαν ούτε καν άτοκα. Το ερώτηµα παραµένει και θέλω συγκεκριµένη απάντηση: Με ποιο δικαίωµα χαρίσατε χρήµατα στις
τράπεζες, χωρίς καν να τα δανείσετε έστω και άτοκα; Αυτό το
ερώτηµα δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω και περιµένω την
απάντηση.
Αγαπητοί φίλοι, µε τον εξορθολογισµό, στα Δηµόσια Οικονοµικά µε τις οφειλές της Γερµανίας, µε την εξοµοίωση των εξοπλισµών και µε διάφορων µορφών και τύπων εσωτερικά δάνεια
µπορούµε να βγούµε από το αδιέξοδο. Θα βγούµε από το αδιέξοδο, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο
καλύτερα για τον τόπο µας, για τη σωτηρία της Ελλάδας. Δεν
υπάρχει άλλη λύση και γι’ αυτό το λόγο εµείς αγωνιζόµαστε, όχι
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να έρθει το κόµµα µας στην εξουσία, αλλά για να φέρουµε τον
ίδιο το λαό στην εξουσία, για να γίνει πράξη το γεγονός: Όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ανήκουν στο λαό και ασκούνται
από τον ίδιον και µόνο το λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µε όλον το σεβασµό προς το συνάδελφο
κ. Γλέζο θέλω να πω ότι έχουµε επανειληµµένως απαντήσει στο
ερώτηµα το οποίο έθεσε για το πού πήγαν τα λεφτά µε τις τράπεζες και έχουµε δώσει και αναλυτική κατάσταση ανά τράπεζα.
Θέλω δε να σας πω ότι στον προϋπολογισµό υπάρχει εκτεταµένη
αναφορά στις σελίδες 150 και 151 τι έχει εισπράξει το ελληνικό
δηµόσιο από τις τράπεζες από τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα
από το νόµο του 2008 που βοήθησε τη ρευστότητα των τραπεζών.
Άρα, υπάρχουν τα ποσά µέσα. Για όποια περαιτέρω διευκρίνιση θέλετε, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω. Πάντως, έχουν
δοθεί τα στοιχεία ανά τράπεζα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Υψηλάντης για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό του 2009
έως την εκλογή της παρούσης Βουλής και το σχηµατισµό της
Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά µε τις θυσίες του ελληνικού
λαού η χώρα µας για πρώτη φορά και µετά από πολλά χρόνια
παρουσιάζει, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
Ο κρατικός προϋπολογισµός εκτελείται βάσει των στόχων του
τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών. Αυτό το επίτευγµα, µαζί µε µία σειρά από θετικές εξελίξεις, µας δίνουν το
δικαίωµα της εύλογης αισιοδοξίας.
Είναι η επιβράδυνση της ύφεσης, η ανακοπή της αυξητικής δυναµικής της ανεργίας, η καθοδική πορεία του πληθωρισµού, η
µείωση του κόστους δανεισµού, η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών µε τη χώρα µας να έχει καταγραφεί, µεταξύ των κρατώνµελών του ΟΟΣΑ, εκείνη µε τον υψηλότερη ρυθµό προώθησης
µεταρρυθµίσεων ακόµα και σε ευαίσθητους πολιτικά τοµείς,
όπως είναι οι ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήµατα
κοινωνικής πρόνοιας, η αποπληρωµή ενός πολύ µεγάλου µέρους
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου, η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας να ενισχύεται µε το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, να είναι ισοσκελισµένο. Οι δαπάνες
εξυπηρέτησης του χρέους να έχουν µειωθεί σηµαντικά και τα
έσοδα σε δηµοσιονοµική βάση να υπερκαλύπτουν τους στόχους
που είχαν τεθεί, γεγονός που συµβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Και όλα αυτά, όταν ένα χρόνο πριν, ο κίνδυνος της άτακτης χρεοκοπίας, µε τραγικά αποτελέσµατα για το
λαό µας και τη χώρα µας, ήταν ante portas. Η επίτευξη των στόχων αυτών έγινε µε τη µεγάλη συλλογική προσπάθεια της πλειοψηφίας του λαού µας, σε ένα πολιτικό κλίµα βαθύτατου
λαϊκισµού και ανεύθυνης ερασιτεχνικής, πολλές φορές υπενδεδυµένης και µε το µανδύα µιας δήθεν επιστηµονικής προσέγγισης αντιπολίτευσης.
Ακολουθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µόνη εγγυηµένη και σώφρονα ρότα, για να φθάσουµε στην ακτή. Δεν θα εγκαταλείψουµε τη σχεδία στη µέση του ορµητικού ποταµού,
ειδικότερα τώρα που η ακτή είναι ορατή. Τώρα που οι εκτιµήσεις
για το 2014 προβλέπουν βάσιµα και αιτιολογηµένα ότι η ελληνική
οικονοµία θα βγει από την παρατεταµένη ύφεση και το ΑΕΠ θα
σηµειώσει θετικό ρυθµό µεταβολής. Το ποσοστό ανεργίας αντιδρώντας µε κάποιο βαθµό υστέρησης στην πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά να
µειώνεται και το πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος οικονοµικής
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πολιτικής, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 3 δισεκατοµµύρια
ή στο 1,6 του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 1,5 του ΑΕΠ.
Στην πορεία αυτή οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι το µεγάλο ζητούµενο, αφού οι Έλληνες πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια της
φοροδοτικής τους ικανότητας και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση, ιδιαίτερα σε όλους εµάς, ιδιαίτερα από εµάς που στέλνουµε και αυτό το µήνυµα και οι οποίοι πρεσβεύουµε τις αρχές
του κοινωνικού φιλελευθερισµού.
Συνδυαστικά µε τα όσα έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα, συνεχίζουµε τη δύσκολη προσπάθεια για να µονιµοποιηθεί και ισχυροποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασµα, µε τον εξορθολογισµό της
λειτουργίας του κράτους, την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και υποβοηθώντας την επιχειρηµατικότητα και κυρίως τους παραδοσιακούς εκείνους τοµείς της
οικονοµίας µας που επλήγησαν από την κρίση περισσότερο από
όλους τους άλλους, αλλά και µε τις πρωτοπόρες προτάσεις από
νέους επενδυτές που πρέπει, κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενικέ
Γραµµατέα, να αξιολογούνται άµεσα και από ένα συγκεκριµένο
υπουργείο. Πρέπει να δώσουµε αυτήν την πνοή στους νέους ανθρώπους να δώσουν τη δική τους απάντηση στο ελληνικό πρόβληµα και που θα στηρίζονται άµεσα από όλα τα υπουργεία.
Έτσι, µαζί µε τις µεγάλες επενδύσεις, ξαναδίνουµε πνοή στην
οικονοµία µας που µε την εξαγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό
στήριξη των νέων της χώρας και των πρωτοποριακών προτάσεών
τους, µπορούµε να ισχυροποιήσουµε την ανάπτυξη και να καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά την ανεργία. Τότε το ελληνικό
πρόβληµα, µαζί µε τις διεθνείς προσπάθειες του Πρωθυπουργού, θα βρει τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό και την ανταπόκριση.
Δεν πρόκειται κανείς, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να σου παράσχει διαφορετική αντιµετώπιση, αν δεν αποδείξεις µέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο ότι είσαι εσύ πρώτος
συνεπής και έχεις λόγο και θέση στη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Δεν σε εµπιστεύεται κανείς, ούτε καν οι οµοιοπαθείς
µε σένα, εκτός εάν κι αυτό γίνεται σκόπιµα εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η αλλαγή του µανδύα σας και ο ευρωπαϊσµός που
εκπέµπετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία κουρασµένη από την υπέρβαση των ορίων της αλλά και αποφασισµένη
να µην εξανεµίσει την αιµατηρή µέχρι σήµερα προσπάθειά της,
δείχνει αποστροφή και αηδία στις άνοστες κραυγές και στη θλιβερή κόντρα που εκπέµπουν τα ακραία έδρανα της σηµερινής
Βουλής, στη λαϊκιστική λογική, απ’ όπου κι αν προέρχεται, µε την
επιδίωξη διχοτόµησης του κοινωνικού πεδίου και του λαού µας,
µε τον ανέξοδο αλλά και φθοροποιό της προόδου και της ευηµερίας ισοπολιτικό, κραυγαλέο, συνθηµατολογικό και µισαλλόδοξο λόγο.
Ο λαός µας έχει πληρώσει µε τους «τρίτους δρόµους», έχει
πληρώσει µε τα «θα» και µε τον κρατισµό. Δεν θα επιστρέψουµε
πίσω.
Θύµατα της τακτικής αυτής σήµερα είναι, κύριε Υπουργέ, και
οι Έλληνες φοιτητές, δέσµιοι θεατρίνων και των θεατρινισµών
τους. Η ελληνική κοινωνία, κύριε Υπουργέ, αντιδρά. Δεν τους αντέχει άλλο και πολύ περισσότερο οι φοιτητές µας. Όλες οι παραστάσεις έχουν ένα τέλος. Κι αυτή κράτησε πολύ και πρέπει να
τελειώσει εδώ και τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να αναφερθώ και στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην πληγείσα Ρόδο και την Ψέριµο.
Υπήρξε άµεσο κυβερνητικό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και να ολοκληρώσετε µε αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλουµε, όµως, σε κάθε περίπτωση να επισπεύσουµε και να
ενισχύσουµε τα έργα αποκατάστασης και αποζηµίωσης. Προχθές µαζί µε την Πελοπόννησο επλήγησαν κι άλλες περιοχές της
Ρόδου, η ευρύτερη περιοχή της Λίνδου.
Η συνεισφορά των νησιών µας στην εθνική οικονοµία είναι
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πολύ µεγάλη, κύριε Υπουργέ, και οφείλουµε να ανοίξουµε µία
γενικότερη συζήτηση για τις υποδοµές τους, όπως αναφέρατε
κι εσείς σεβαστέ, κύριε Γλέζο, οι οποίες παρά τη µεγάλη συνεισφορά τους στον εθνικό κορβανά, εξακολουθούν να είναι ελλιπέστατες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία Διακάκη, για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο τακτικός προϋπολογισµός δαπανών των 117 δισεκατοµµυρίων στην πραγµατικότητα απεικονίζει δύο προϋπολογισµούς. Πρώτον, την οικονοµική απεικόνιση
του κύκλου δανεισµού και αποπληρωµών µέσω νέου δανεισµού
και, δεύτερον, την πρόβλεψη για τις δαπάνες λειτουργίας του
κράτους, τις λεγόµενες πρωτογενείς δαπάνες.
Πρόκειται για δύο ανισότιµα µεγέθη όχι µόνο οικονοµικά, αλλά
κυρίως πολιτικά, µιας και ο κύκλος των πιστωτικών εσόδων και
δαπανών εξυπηρέτησης δηµόσιας πίστης του Υπουργείου Οικονοµικών αναπαράγει το δηµοσιονοµικό εγκλωβισµό στην παγίδα
του χρέους.
Τα 63 ευρώ στα 100 ευρώ του τακτικού προϋπολογισµού καταπίνονται από τον κωδικό 0007 των γενικών κρατικών δαπανών
του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα 54 ευρώ στα 100 ευρώ των
εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού καταγράφονται ως πιστωτικά έσοδα.
Παρά τα δυσθεώρητα µεγέθη δανεισµού και πληρωµής τοκοχρεολυσίων, το δηµόσιο χρέος παραµένει στα 320 δισεκατοµµύρια. Στην ανακύκλωση χρέους, δανεισµού, τοκοχρεολυσίων,
χρέους παγιδεύεται τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και οι δαπάνες για την εργασία στον κρατικό τοµέα, οι κοινωνικές δαπάνες.
Το µη βιώσιµο χρέος οδηγεί στα ανανεούµενα µνηµόνια, στο
διηνεκές του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής, που επιβάλλουν τη βίαιη ανακατανοµή εξουσίας και εισοδηµάτων υπέρ του κεφαλαίου. Το µη βιώσιµο χρέος δηµιουργεί
τις έκτακτες πολιτικές συνθήκες για απαξίωση της εργασίας, την
καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας, ώστε οποιαδήποτε ανάκαµψη των δεικτών να µεταφράζεται σε ανάπτυξη µε
φθηνότερη εργασία, ισχυρότερη πολιτική χειραγώγηση και µεγαλύτερα κέρδη του κεφαλαίου.
Πρόκειται για µία παγίδα, που καταπίνει το µεγαλύτερο µέρος
των κρατικών δαπανών, µε πολιτικό εχέγγυο τη φορολογική
αφαίµαξη του εισοδήµατος των εργαζοµένων, τη συντριβή του
κοινωνικού κράτους, τη συρρίκνωση µισθών και συντάξεων διαγράφοντας, βεβαίως, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα.
Δεν µπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς η εµµονή σας σε ένα τέτοιο
άδικο φορολογικό σύστηµα, που εξαντλεί και εξοντώνει τον
κόσµο της εργασίας.
Απαιτείται από όσους υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό να
µας εξηγήσουν στο σκέλος των εσόδων, πώς εγκρίνουν την αύξηση των φόρων στην περιουσία κατά 1,2 δισεκατοµµύρια από
ένα φορολογικό µέτρο που δεν υπάρχει, τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Απαιτείται από όσους υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό να
µας πείσουν µε ποια λογική µέρος του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων θα λογίζεται ως φόρος νοµικών προσώπων από
το 2014, κατασκευάζοντας µία ψευδεπίγραφη αύξηση της φορολογικής εισφοράς των νοµικών προσώπων.
Απαιτείται µία επαρκής αντιµετώπιση της κριτικής µας για την
αναποτελεσµατικότητα των φορολογικών µέτρων, όπως δείχνει
η αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο.
Εµείς επιµένουµε πως πρόκειται για αποτέλεσµα του άδικου
φορολογικού συστήµατος. Όσοι υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό, εγκρίνουν τα τιµωρητικά και βάρβαρα µέτρα της κατάσχεσης καταθέσεων περιουσιακών στοιχείων όσων αδυνατούν να
ανταποκριθούν πλέον στη φορολογική αφαίµαξη.
Από τους Βουλευτές της Αριστεράς, τόσο στη Διαρκή Επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια, έχουν κατατεθεί αναλυτικά στοιχεία για τη συνεχιζόµενη απορρύθµιση του κοινωνικού κράτους.
Όσοι, όµως, υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό οφείλουν να µας
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εξηγήσουν πώς θα υλοποιήσουν το κοινωνικό τους έργο, τα νοσοκοµεία µε µικρότερη κρατική επιχορήγηση.
Πρόκειται για το οικονοµικό αποτύπωµα της πολιτικής της αλλαγής χρήσης νοσοκοµειακών µονάδων, της διαθεσιµότητας
υγειονοµικών, του ξαφνικού «θανάτου» του ΕΟΠΥΥ. Κάθε ευρώ
λιγότερο στα νοσοκοµεία σηµαίνει λιγότερες κλίνες, εισοδηµατική και εργασιακή εξουθένωση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Κάθε ευρώ λιγότερο στα νοσοκοµεία σηµαίνει
συρρίκνωση και ακύρωση του καθολικού δικαιώµατος στην περίθαλψη, που δηµιούργησε η «σωτήρια» πολιτική των µνηµονίων,
αυξάνοντας συνεχώς τον αριθµό των ανασφάλιστων πολιτών.
Όσοι υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό, οφείλουν να εξηγήσουν πώς µε µικρότερη κρατική επιχορήγηση θα εκπληρώσουν
το κοινωνικό και µορφωτικό τους έργο, τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Οφείλουν να µας εξηγήσουν πώς µπορεί να γίνει µάθηµα µε
λιγότερους δασκάλους, µε λιγότερα βιβλία, σε παγωµένες αίθουσες, σε διδασκόµενους που οι οικογένειές τους συνθλίβονται και
εργασιακά και κοινωνικά. Ειδικά σήµερα οφείλουν να µας εξηγήσουν πώς θα διασφαλιστεί, όχι το φετινό χειµερινό εξάµηνο στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη.
Να µας πείσουν πως κάνουµε λάθος, πως προσφέρουµε κακές
υπηρεσίες στην κοινωνία όταν επιµένουµε πως πανεπιστήµια δεν
είναι οι εξετάσεις, τα ντουβάρια και οι προγραφές εργαζοµένων,
αλλά οι άνθρωποί τους, το µάθηµα, η διά ζώσης ελεύθερη διατύπωση ερωτηµάτων και η απροϋπόθετη αναζήτηση απαντήσεων.
Η δική µας αντίληψη για τον κρατικό προϋπολογισµό είναι εντελώς διαφορετική, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των
εξόδων. Πιστεύουµε ότι ένα κοινωνικό, δίκαιο και αναδιανεµητικό
φορολογικό σύστηµα επιβάλλει κρατικές δαπάνες χρήσιµες και
αποτελεσµατικές για την κοινωνία. Η δική µας ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε τη δική σας.
Για µας προέχουν η κοινωνία, τα κοινωνικά αγαθά και τα δικαιώµατα, η θεώρηση της εργασίας ως βασικό πλεονέκτηµα. Πιστεύουµε ότι οι κρατικές δοµές χρειάζονται ένα δηµοκρατικό
µετασχηµατισµό, ώστε να καταστούν πραγµατικά δηµόσιες. Στη
δική µας αντίληψη ο κρατικός προϋπολογισµός κοιτάζει προς την
κοινωνία, τις ανάγκες της, τις προσδοκίες της και όχι στα χαρτοφυλάκια της τραπεζικής κερδοφορίας και της πολιτικής υποτέλειας του χρέους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες συµµετέχουµε
σε µία από τις σηµαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τη
συζήτηση για τον προϋπολογισµό της χώρας για το έτος 2014.
Λέω ότι είναι από τις σηµαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες που εντάσσονται στο κοινοβουλευτικό έργο, γιατί ο προγραµµατισµός των εσόδων και των πηγών από τις οποίες θα
προέλθουν, καθώς και ο επιµερισµός των δαπανών και των εξόδων του κράτους, επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις ζωές των
πολιτών της Ελλάδας.
Οι προϋπολογισµοί των προηγούµενων δεκαετιών αλλά και η
σωστή ή η µη σωστή εφαρµογή τους έχουν συµβάλει σηµαντικά
και στα καλά αλλά, δυστυχώς, και στα κακά που έχουν συµβεί
στον τόπο µας.
Τη χρονιά που διανύουµε, η πέρα από κάθε προσδοκία άψογη
εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2013, του πρώτου ουσιαστικά προϋπολογισµού που σχεδίασε και εφάρµοσε αυτή η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, διέψευσε τις Κασσάνδρες και
µέσα και έξω από την Ελλάδα, ενώ τα πρώτα ουσιαστικά αποτε-
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λέσµατα της διακυβέρνησης της Ελλάδας αυτό το χρόνο, έχουν
διαψεύσει όλους αυτούς που µόλις δύο χρόνια πριν λοιδορούσαν και συκοφαντούσαν τη χώρα µας.
Έχοντας εξασφαλίσει, λοιπόν, για πρώτη φορά µετά από χρόνια ένα πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου θα κατευθυνθεί
για την υποστήριξη των εξαιρετικά ευάλωτων και αδύναµων οµάδων πληθυσµού, όπως οι χαµηλοσυνταξιούχοι, η Κυβέρνηση έχει
σχεδιάσει και έχει φέρει προς ψήφιση το δεύτερο προϋπολογισµό της, τον προϋπολογισµό του 2014.
Ο προϋπολογισµός του 2014 προβλέπει ένα πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα επιτευχθεί µερικώς από την αύξηση εσόδων, όχι όµως από την
αύξηση φορολογίας εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων,
καθώς η φορολογία των φυσικών προσώπων, δηλαδή των απλών
πολιτών και ανθρώπων, θα µειωθεί κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ
περίπου, ενώ προβλέπεται περαιτέρω µείωση των πρωτογενών
δαπανών του κράτους κατά περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, η οποία αµφισβητεί την εγκυρότητα και το ρεαλιστικό σχεδιασµό του προϋπολογισµού του 2014, και κατηγορεί
την Κυβέρνηση, κατά τη συνήθη πρακτική της, για –όπως
άκουσα- ψευδή και ανέφικτο προϋπολογισµό, ο οποίος θα χρειαστεί αναθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς και άλλα τέτοια σχόλια.
Σας ρωτάω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε Αρχηγέ
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: Τα ίδια δεν λέγατε και πέρσι;
Δεν διατυµπανίζατε ότι ο προϋπολογισµός της χρονιάς που διανύουµε θα έπεφτε εκτός προβλέψεων; Δεν λέγατε, κύριε Τσακαλώτε, ότι η ύφεση -ενώ την είχαµε υπολογίσει 4,5%- θα έφτανε
6% µε 7%; Δεν κοροϊδεύατε και λέγατε ότι, αντί για ισοσκελισµό
εσόδων και εξόδων, θα είχαµε για ακόµη µια φορά πρωτογενές
έλλειµµα δισεκατοµµυρίων ευρώ; Δεν λέγατε ότι τα έσοδα θα κατέρρεαν, ότι θα χρειάζονταν επιπλέον µέτρα στη µέση της χρονιάς, γιατί αλλιώς θα έπεφτε έξω ο προϋπολογισµός;
Τι έγινε τελικά; Αντί για έλλειµµα δισεκατοµµυρίων ευρώ –που
εσείς φωνάζατε-, πετύχαµε πλεόνασµα ενός, περίπου, δισεκατοµµυρίου ευρώ, µεγαλύτερο ακόµα και από αυτό που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισµό. Αντί για 6% µε 7%, η ύφεση θα
είναι χαµηλότερη από 4%, περίπου στο 3,8%, ενώ προβλέπουµε
ανάκαµψη 0,6% για την επόµενη χρονιά. Επαναλαµβάνω, ανάπτυξη 0,6% για την επόµενη χρονιά! Είναι αυτό που όλοι θέλουµε
και προσδοκάµε.
Αντί για επιπλέον µέτρα και επιπλέον φόρους, που όπως λέγατε θα ήταν απαραίτητα για να καλύψουµε τις αστοχίες του
προϋπολογισµού, πήραµε µέτρα για µειώσεις φόρων. Μειώσαµε,
για παράδειγµα, το ΦΠΑ της µαζικής εστίασης από το 23% στο
13%, και θα παραµείνει εκεί, παρ’ όλο που εσείς παρακαλάτε
µέσα σας να ανέβει στα παλιά επίπεδα.
Μειώσαµε το τέλος ακινήτων στη ΔΕΗ κατά 15% οριζόντια. Και
ενώ στον προϋπολογισµό προβλέπονταν περικοπές κατά 160
εκατοµµύρια ευρώ από τις συντάξεις των ένστολων και των αποστράτων και 88 εκατοµµύρια ευρώ από τους µισθούς των ένστολων, αυτό δεν εφαρµόστηκε. Ξαναλέω ότι όλα αυτά έγινα χωρίς
να δηµιουργηθούν ελλείµµατα.
Αντίθετα, πετύχαµε πλεόνασµα ενός, περίπου, δισεκατοµµυρίου ευρώ. Διαψεύσαµε τις κατηγορίες σας, διαψεύσαµε τις ενδόµυχες ελπίδες σας για κατάρρευση της χώρας και της
οικονοµίας, διαψεύσαµε τη µιζέρια σας.
Τα ίδια λέτε και τα ίδια κάνετε και σήµερα. Πάλι λέτε ότι δεν
θα βγει ο προϋπολογισµός του 2014, ότι θα χρειαστούν επιπλέον
µέτρα στη µέση της χρονιάς, ότι δεν θα έχουµε πλεόνασµα, ότι
δεν θα έχουµε ανάπτυξη 0,6%, ότι, ότι κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα επιτρέψουµε
να πάνε στράφι οι αιµατηρές θυσίες του κάθε Έλληνα και της
κάθε Ελληνίδας, τώρα που από όλες τις µεριές του κόσµου ακούγονται φωνές εκτίµησης και θαυµασµού για τον ελληνικό λαό και
για αυτά τα οποία έχει πετύχει µε τις αιµατηρές θυσίες του.
Φέρνουµε έναν προϋπολογισµό προς ψήφιση, ο οποίος σηµατοδοτεί την απαρχή της δηµιουργίας ενός νέου, φιλικού, χρήσιµου κράτους προς τον πολίτη, που θα υποστηρίζει τους
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αδυνάτους, παράγοντας περισσεύµατα και πλεονάσµατα και όχι
µε δανεικά τα οποία πληρώνουν οι επόµενες γενιές και µάλιστα
µε τόκο.
Γι’ αυτόν το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω
αυτήν την προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Αντώνη Σαµαρά
και ψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2014.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Σκρέκα, που τήρησε και το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
νέος προϋπολογισµός, µαζί µε τα συµπληρωµατικά µέτρα που
θα ακολουθήσουν, συνεχίζει και εντείνει τις βάρβαρες αντιλαϊκές
πολιτικές.
Το πρωτογενές πλεόνασµα για το οποίο µιλάει η Κυβέρνηση –
και είπε πριν από λίγο ο κ. Σκρέκας- θα βασιστεί στη νέα λεηλασία του λαϊκού εισοδήµατος, στο σφαγιασµό των δαπανών για
κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη, σε νέες απολύσεις, σε νέα
λουκέτα µικροεπιχειρήσεων και στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και των δηµοσίων επιχειρήσεων, την άγρια φορολογία
του εισοδήµατος και των ακινήτων, ακόµα και των χωραφιών.
Έχει µεγάλο θράσος η Κυβέρνηση να ζητάει να τη δοξάσουµε
για τα 800 εκατοµµύρια ευρώ του πρωτογενούς πλεονάσµατος,
όταν µόνο οι οφειλές της προς τα ασφαλιστικά ταµεία είναι 12
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Ελλάδα του µέλλοντος, για την οποία µάς είπε ο κ. Στουρνάρας, κινδυνεύει από 1-1-2014 να είναι η Ελλάδα των πλειστηριασµών και των κατασχέσεων της πρώτης κατοικίας.
Καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία για την παράταση απαγόρευσης των πλειστηριασµών καθώς και για απαγόρευση της
πώλησης των «κόκκινων» δανείων στα ξένα funds.
Προκαλούµε την Κυβέρνηση και καλούµε όλους τους Βουλευτές να υπερψηφίσουν την τροπολογία µας, για να µη συνδέσει
αυτή η Βουλή την ιστορία της µε το πιο βάρβαρο µέτρο. Nα πάρουν τα σπίτια του κόσµου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κατηγορία των πολιτών που θα
υποστούν τη µεγαλύτερη επίθεση φέτος θα είναι οι αγρότες. Το
γεωργικό εισόδηµα θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε 13%.
Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% σαν να
είναι επιχειρηµατίες. Οι ελαιοπαραγωγοί ζουν µία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας εικοσαετίας, καθώς η παραγωγή
είναι µειωµένη. Το τραγικό είναι ότι παρ’ όλα αυτά η τιµή είναι
πολύ χαµηλή, γιατί δεν υπάρχει εθνική πολιτική για το υπ’ αριθµόν 1 αγροτικό προϊόν.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση παρέδωσε το δικαίωµα, όχι µόνο
στον Καναδά που ξέραµε µέχρι προχθές, να εµπορεύονται κι
άλλοι προϊόντα ΠΟΠ, φέτα και ελιές Καλαµάτας. Η χθεσινή αποκάλυψη του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή ότι αυτό
ισχύει για τη Σιγκαπούρη και για άλλες χώρες, εγείρει µείζον πολιτικό θέµα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά αυτό που κατέθεσε ο κ. Χουντής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οφείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Βουλευτής
Μεσσηνίας, να πάρει θέση. Γιατί παραδίδει και τις ελιές Καλαµάτας και τη φέτα σε όλους.
Στους αγρότες η Κυβέρνηση θέλει να κάνει και κάτι άλλο, δηλαδή να εφαρµόσει και το εξής παράλογο: να φορολογήσει και
τα χωράφια, που είναι εργαλεία παραγωγής, αλλά και το εισόδηµα που προκύπτει από τα χωράφια. Δηλαδή, διπλή φορολόγηση.
Οδηγείτε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, τους αγρότες στον
αφανισµό. Καταργήσατε ακόµα και το αγροτικό ρεύµα, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας του αγρότη.
Βέβαια το κόστος ενέργειας δεν αυξάνεται µόνο για τους
αγρότες αλλά συνολικά για όλους τους Έλληνες. Την τελευταία
δεκαετία, ενώ η µέση τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία έχει αυξηθεί 15%, στην Ελλάδα αυξήθηκε 95%. Τριακόσιες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πενήντα χιλιάδες οικογένειες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύµα και
πάνω από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δυσκολεύονται να το
πληρώσουν. Το δεκατριάχρονο κορίτσι είναι το τελευταίο µέχρι
σήµερα θύµα της µνηµονιακής σας πολιτικής, γιατί δεν ήταν η
τετραµελής οικογένεια χθες το βράδυ, η οποία ευτυχώς γλίτωσε.
Οφείλει η Κυβέρνηση, αντί για επικοινωνιακές ποµφόλυγες, να
αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ άµεσα, για παροχή δωρεάν
ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 300 KWh το µήνα για την κάλυψη
των βασικών αναγκών σ’ αυτές τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
οικογένειες που στερούνται σήµερα το ηλεκτρικό ρεύµα.
Όµως, αντί γι‘ αυτό, επιµένετε στην καταστροφική πολιτική της
ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων ενέργειας, ενώ η
διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις συνεπάγονται
αυξήσεις στα τιµολόγια. Γι’ αυτό µια σειρά χώρες, ακόµα και η
ίδια η Γερµανία, σήµερα επανακρατικοποιούν ιδιωτικοποιηµένες
επιχειρήσεις. Εσείς επιµένετε να ξεπουλήσετε τα ΕΛΠΕ, τη
ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ τον ΑΔΜΗΕ, λες και είναι περιουσία που τη φέρατε από το σπίτι σας.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, το ξεπούληµα των δηµοσίων επιχειρήσεων ενέργειας, πέραν της αύξησης του κόστους, το οποίο καταστρέφει νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
συνεπάγεται ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, για την οποία δεν
έχετε κανένα τέτοιο δικαίωµα. Συνεπάγεται όµως και απώλεια
βασικών εργαλείων χάραξης ενεργειακής πολιτικής.
Βέβαια εσείς δεν θέλετε να χαράξετε ενεργειακή πολιτική. Διαλύετε ακόµα και τα ινστιτούτα, το ΙΓΜΕ και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, για τα οποία µάς λέει ο κ. Μανιάτης ότι
αναγνωρίζει το ρόλο τους. Όµως οι εργαζόµενοι του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας –και το καταθέτω και αυτό για
τα Πρακτικά- καταγγέλλουν ότι δεν έχουν πληρωθεί για δεδουλευµένα του 2012, µε αποτέλεσµα να µην έχει ολοκληρωθεί η
ενεργειακή αναβάθµιση στις εργατικές γειτονιές της Αγίας Βαρβάρας. Οι άνθρωποι αυτοί σήµερα δεν µπορούν να ζεσταθούν.
Γιατί; Γιατί µέσα σε όλο το 2013 είχατε µόνο τρεις µήνες διοίκηση. Άκουσον, άκουσον! Και µιλάτε για χάραξη ενεργειακής πολιτικής!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς όµως λέµε ότι χωρίς δηµόσιες ισχυρές ενεργειακές επιχειρήσεις δεν µπορεί να υπάρξει σοβαρός ενεργειακός σχεδιασµός, ώστε να µειωθεί το κόστος ενέργειας, το οποίο µαζί µε το
κόστος του χρήµατος είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του τόπου.
Δεν θα σας αφήσουµε να τα ξεπουλήσετε. Δε θα σας αφήσουµε να ολοκληρώσετε την αντιαναπτυξιακή σας πολιτική, γιατί
αυτό που κάνατε είναι αντιαναπτυξιακή πολιτική.
Οι αρνητικές συνέπειες του ξεπουλήµατος του ΔΕΣΦΑ φάνηκαν χθες, όταν συζητούσαµε για τον TAP, όπου η Τουρκία συµµετέχει µε 20% µε τις δηµόσιες κρατικές της επιχειρήσεις και η
Βουλγαρία µπήκε στον αγωγό SOUTH 50% και παίρνει και τέλη
STREAM διέλευσης. Ο κ. Μανιάτης επαίρεται: «Δεν πήραµε τίποτα.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για ανάπτυξη µε σεβασµό
στο περιβάλλον, προς όφελος του λαού, προειδοποιούµε τη µνηµονιακή συγκυβέρνηση ότι δεν έχει δικαίωµα να προχωρήσει
στην εκποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων. Για µία ακόµη φορά
τονίζουµε ότι είναι βασική υποχρέωσή µας για την ανάπτυξη του
τόπου να ακυρώσουµε –και θα ακυρώσουµε, δεσµευόµαστε γι’
αυτό- όλες αυτές τις καταστροφικές µνηµονιακές αποφάσεις της
ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων ενέργειας. Για εµάς
η ενέργεια είναι δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και δεν µπορούµε να
επιτρέψουµε ούτε ένα νοικοκυριό της χώρας να στερείται πρόσβασης στην ενέργεια. Δεν θα επιτρέψουµε ούτε ένα νοικοκυριό
στη χώρα να µην µπορεί να ζεσταθεί και θα κάνουµε γι’ αυτό
αγώνα.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, αποδεχθείτε έστω και
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τώρα την πρότασή µας για το πετρέλαιο θέρµανσης να φτάσει
στα 0,90 ευρώ, για να µπορεί ο κόσµος να το αγοράζει και να µην
ξεπαγιάζει από το κρύο. Ενώ επιµένετε σε αυτό το βάρβαρο
µέτρο, δεν έχετε κάνει τίποτα για να καταπολεµήσετε το λαθρεµπόριο που γίνεται κυρίως στη ναυτιλία. Αποτελεσµατική πάταξη
της λαθρεµπορίας, ώστε να υπάρξουν δηµόσια έσοδα -,από εκεί
µπορούν να βρεθούν, από τους λαθρέµπορους, τα δηµόσια
έσοδα- µπορεί να γίνει µόνο µε την εγκατάσταση συστήµατος
εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια της διακίνησης των καυσίµων,
το οποίο δεν το κάνετε, γιατί δεν έχετε την πολιτική βούληση να
το κάνετε και γιατί είναι φίλοι σας εκείνοι στους οποίους πουλάτε
και τις επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση και µπορεί και να µειώσει
την τιµή του πετρελαίου και να καταπολεµήσει το λαθρεµπόριο,
το οποίο στερεί από το δηµόσιο τεράστια ποσά.
Αυτά θα τα κάνει αύριο, όταν θα είναι Κυβέρνηση, όπως και
θα αναθεωρήσει πολύ σύντοµα αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισµό, όταν µε την ψήφο του λαού γίνει Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Αβραµόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δώδεκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε; Έχουµε περικοπές στο
χρόνο;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Δεν θα έχουµε κι εκεί περικοπές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Οι Υπουργοί µιλάνε
πολλές φορές στο Βήµα, να µιλήσουν περισσότερο και οι Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Εντάξει, σεβαστό. Εξάλλου ξέρετε ότι είµαι από εκείνους
που σέβονται το χρόνο, αλλά σήµερα έχουµε να κάνουµε µε έναν
προϋπολογισµό που ίσως είναι ο πιο κρίσιµος στη σύγχρονη
ιστορία της πατρίδας µας.
Ποτέ άλλοτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε,
εν καιρώ ειρήνης, ένας λαός δεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε
τόσο µεγάλες θυσίες όσο ο ελληνικός, προκειµένου η χώρα του
να ξεπεράσει τις δυσκολίες, τα εµπόδια που ορθώνονται µπροστά της και να ανοίξει και πάλι ο δρόµος της προοπτικής και της
ανάπτυξης.
Είναι αλήθεια ότι ο ελληνικός λαός έχει εξαντλήσει τα όριά
του. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών επιτρέπουν, ωστόσο, για
πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους να
έχουµε υγιείς βάσεις στα δηµοσιονοµικά µας.
Ο Προϋπολογισµός που καλούµεθα να ψηφίσουµε κλείνει τους
λογαριασµούς µε το χτες και εγκαινιάζει µία καινούργια εποχή.
Στοχεύει σε ένα ακόµα µεγαλύτερο από το φετινό πρωτογενές
πλεόνασµα, νοικοκυρεύει τα έξοδα του κράτους και περιστέλλει
τις κρατικές δαπάνες. Με λίγα λόγια, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη. Μας επιτρέπει να χτίσουµε ένα νέο, εξωστρεφές οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης, που δεν θα εξαρτάται από τον κρατισµό
και τα ελλείµµατά του.
Αυτή η κατάκτηση είναι πιο σηµαντική και πιο ουσιαστική
ακόµα και από την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, γιατί ακριβώς δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου, δηλαδή ουσία και όχι εντυπώσεις και
επιφάνεια.
Σε αυτές τις κρίσιµες, λοιπόν, και ιστορικές πράγµατι στιγµές
που βιώνουµε, υπέρτατο χρέος όλων µας είναι να πούµε την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν έχει καµµία σχέση µε τον µικροπολιτικό
ή µικροκοµµατικό λόγο, που οδήγησε διαχρονικά τη σύγχρονη
Ελλάδα σε ένα καθεστώς µόνιµης εξάρτησης κι επιτήρησης.
Εύκολος δρόµος δεν υπάρχει σε έναν κόσµο που λειτουργεί
µε γνώµονα τον παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό. Όσοι υπόσχονται εύκολες λύσεις, στην ουσία µάς υπόσχονται επιστροφή
στο παρελθόν, επιστροφή σε µία εποχή κατά την οποία το κοµ-
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µατικό κράτος, το οποίο η πολιτική τάξη της χώρας υπηρέτησε,
στερούσε το µέλλον από τα παιδιά µας.
Πήραµε όλοι τα µαθήµατά µας από αυτό και πιστεύω ότι όλοι
συµφωνούν σε αυτήν την Αίθουσα ότι ακριβώς ως εκπρόσωποι
της πολιτικής τάξης, ανεξάρτητα σε ποιο κόµµα βρισκόµαστε,
όλοι προσβλέπουµε στο να εγκαινιάσουµε εµείς µία καινούργια
περίοδο για την πατρίδα µας.
Τα οφέλη αυτής της τιτάνιας προσπάθειας µπορεί να µην είναι
ακόµη ορατά στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας και της
κοινωνίας, όµως για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει το µέλλον
στα χέρια της.
Η ελπίδα είναι πλέον ορατή, ουσιαστική και πιστεύω πράγµατι
βιώσιµη. Για πρώτη φορά το µέλλον θα είναι στα χέρια των Ελλήνων και της ελληνικής οικονοµίας. Με άλλα λόγια ο φετινός
προϋπολογισµός παράγει την απαραίτητη πολιτική υπεραξία,
προκειµένου η χώρα να απεµπλακεί από το µνηµόνιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύς λόγος έχει γίνει σε αυτήν την Αίθουσα για την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, εύκολος και σε
πολλές περιπτώσεις ανέξοδος λόγος, που δεν αναφέρθηκε ποτέ
σε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι το παγκόσµιο περιβάλλον στην
εποχή µας ορίζεται από την αλληλεξάρτηση των κρατών και των
οικονοµιών. Πρέπει, όµως, να γνωρίζει το Σώµα ότι η Ελλάδα στα
χρόνια της κρίσης έµεινε όρθια στο διεθνές και γεωπολιτικό της
περιβάλλον. Η οικονοµική κρίση δεν προσέβαλε το διεθνή ρόλο
της πατρίδας µας και τη συµµετοχή της στις εξελίξεις που διαµορφώνουν τους συσχετισµούς στην περιοχή µας. Δεν τα βλέπουµε αυτά, γιατί πολύ απλά έχουµε όλοι εγκλωβιστεί στη
διαχείριση της οικονοµίας και δεν βλέπουµε τι γίνεται έξω από
τα σύνορά µας.
Η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράγοντας σταθερότητας και αξιοπιστίας σε ένα περιφερειακό περιβάλλον που έχει
ανάγκη τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. Η εξέλιξη του ρόλου
της Ελλάδας στο ενεργειακό πεδίο πιστοποιεί το ρόλο αυτό.
Ο προηγούµενος οµιλητής νοµίζω ότι αδικεί και τη δική του
κρίση και όλους όσους δούλεψαν για τον TAP και δεν έχει καµµία
σχέση αυτό που ελέχθη µε την πραγµατικότητα, γιατί, όπως γνωρίζετε, ήµουν ο βασικός χειριστής αυτής της υπόθεσης από την
αρχή, όταν ακόµα τη θεωρούσαµε χαµένη, µέχρι την ώρα που
διαµορφώσαµε τους γεωπολιτικούς συσχετισµούς. Φέραµε
κοντά µας γειτονικές χώρες, συµπήξαµε µια συµµαχία και πράγµατι καθιστούµε την Ελλάδα ενεργειακό παράγοντα, σηµαντικό
κόµβο, σε µία στιγµή που το χρειάζεται και ο τόπος µας και η περιοχή µας. Τα οφέλη δεν θα σας τα αναλύσω τώρα, θα το κάνουν
οι αρµόδιοι Υπουργοί, αλλά σε λίγο καιρό, όταν αρχίσει το έργο,
τότε θα δείτε ότι ναι, έχουµε ένα πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσµα
της εξωστρέφειας και το πόσο σηµαντική υπήρξε η διπλωµατική
κινητικότητα, για να φέρουµε αυτό το project στην Ελλάδα.
Από την άλλη µεριά, η σηµασία που αποδίδουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής, η Ρωσία, η Ευρώπη και ο κόσµος στο σύνολό του στην αµυντική συνεργασία µε τη χώρα µας -το διαβάζετε καθηµερινά στις εφηµερίδες- εκφράζει το σηµαντικό
κεντρικό ρόλο της χώρας µας στην περιοχή. Αυτό είναι και το ουσιαστικό συµπέρασµα των σηµερινών εργασιών στην Αθήνα του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας.
Η ταχύτατη πρόοδος των σχέσεών µας µε χώρες όπως το Ισραήλ εκφράζει τη δυναµική της χώρας στον ευαίσθητο και ρευστό αυτήν τη στιγµή χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Το
αυξηµένο ενδιαφέρον για τα λιµάνια µας κλειδώνει το γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας µας ως πύλης εµπορίου ανάµεσα στην
Ευρώπη και στην Ασία.
Η Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, ενισχύει τη θέση και το ρόλο
της στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, πέρα και πάνω από την
κρίση. Αυτό είναι ίσως και το χρονικό σηµείο στο οποίο ο φετινός
προϋπολογισµός αποκτά ακόµα µεγαλύτερη αξία και δυναµική.
Τα εύσηµα, βεβαίως, ανήκουν πρωτίστως στις Ελληνίδες και
τους Έλληνες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας συνέβαλε και το χρόνο που µας πέρασε τα µέγιστα στην προσπάθεια
εξυγίανσης των δηµοσιοοικονοµικών της πατρίδας µας. Θα συνεχίσει να το κάνει και την επόµενη χρονιά και βέβαια χωρίς εκπτώσεις στην αµυντική επάρκεια και θωράκιση της χώρας.
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Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις εξασφαλίζουν για την Ελλάδα
και την Ευρώπη ένα ασφαλές περιβάλλον, µέσα στο οποίο ο επιχειρηµατικός κόσµος αλλά και οι υποψήφιοι ξένοι επενδυτές
µπορούν να αναπτύξουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για νέες επενδύσεις. Αυτή είναι µία έµµεση αλλά εξίσου σηµαντική συνεισφορά του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης στην εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την
κρίση.
Από την άλλη µεριά, οι Έλληνες στρατιωτικοί, πιστοί στον
όρκο τους, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, υψηλό ηθικό και φρόνηµα επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους, παρά τις σηµαντικές περικοπές στις αµυντικές δαπάνες αλλά και στις αποδοχές
τους. Διατηρούν το αξιόµαχο των Ενόπλων µας Δυνάµεων στο
επίπεδο της προ κρίσης εποχής, χωρίς να υπολογίζουν προσωπικό κόστος και θυσίες.
Η Ελλάδα πρέπει να υπερηφανεύεται ότι, σε περίοδο πρωτοφανούς και πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης, διατηρεί ένα από
τα καλύτερα και πλέον αξιόπιστα αµυντικά συστήµατα στην Ευρώπη και στον κόσµο. Οφείλουµε όλοι µας να αναγνωρίσουµε
τις θυσίες τους αλλά και το αντίξοο επιχειρησιακό περιβάλλον
στο οποίο καλούνται να φέρουν σε πέρας τη δύσκολη αποστολή
τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το δηµοσιονοµικό τίµηµα που καταβάλλει η Ελλάδα κάθε χρόνο για λόγους ασφάλειας και άµυνας είναι αναλογικά υπέρµετρα υψηλό σε σχέση µε τα άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι όµως
µονόδροµος. Η πατρίδα µας συνεχίζει να αντιµετωπίζει υπαρκτές
απειλές, οι οποίες δηµιουργούν συγκεκριµένες αµυντικές ανάγκες και προτεραιότητες.
Έλεγα πρόσφατα στον κ. Σουλτς στην Αθήνα ότι η Ελλάδα δεν
έχει την τύχη να έχει γείτονά της το Λουξεµβούργο ή ένα περιβάλλον διαρκούς ασφάλειας. Ζούµε σε ένα χώρο όπου τα πάντα
εξελίσσονται. Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια παρατηρούνται εξάρσεις εθνικισµού, λαϊκισµού, η πάλαι ποτέ φηµολογούµενη Αραβική Άνοιξη φαίνεται ότι είναι ένας διαρκής
χειµώνας, υπάρχει η κρίση στη Συρία, υπάρχουν οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή και η Ελλάδα είναι ο µοναδικός σταθερός παράγοντας. Εγγύηση: η πολιτική σταθερότητα.
Παρά τα όσα γίνονται, πιστεύω ότι οι πολιτικές δυνάµεις της
χώρας επιδεικνύουν υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Παρά τους σκληρούς διαλόγους για θέµατα οικονοµίας, όλοι µοιραζόµαστε το
ίδιο µέρισµα ευθύνης, για να κρατήσουµε αυτήν τη χώρα εκεί
όπου της αναλογεί. Οι ξένοι το αναγνωρίζουν. Εµείς απλώς φαίνεται ότι ακόµα δεν το γνωρίζουµε, για τους λόγους που σας
είπα πρωτύτερα. Γι’ αυτό και πάγια επιδίωξή µας είναι η όποια
συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάµεων, στην κοινή προσπάθεια για
τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της χώρας, να µην επηρεάσει τοµείς και δράσεις οι οποίες άπτονται του αξιόµαχου του
στρατεύµατος.
Πέραν των όποιων αυτών απειλών, η Ελλάδα πραγµατικά διαθέτει αυτήν τη στιγµή, όπως είπα πριν, ένα πολύ σηµαντικό γεωπολιτικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο σε κρίσιµες στιγµές
ισορροπεί το ειδικό βάρος της χώρας στους διεθνείς αλλά και
περιφερειακούς συσχετισµούς.
Αποτελεσµατικότητα µε το µικρότερο δυνατό κόστος είναι η
γραµµή πλεύσης που χαράξαµε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο βρισκόµαστε σε µία διαρκή αναζήτηση δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα αποφέρουν µείωση του κόστους, κυρίως
στους τοµείς και τις λειτουργίες της εκπαίδευσης αλλά και των
εξοπλιστικών δαπανών.
Στις παραπάνω δράσεις συγκαταλέγονται: Η ολοκλήρωση των
οργανωτικών µεταβολών και η νέα δοµή, µε έξυπνες, οργανωµένες και ευέλικτες µονάδες. Η συνεχής αναζήτηση νέων ευκαιριών
για συνέργειες µε στόχο την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας. Η καλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση των διαθεσίµων κονδυλίων
του ΕΣΠΑ και του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης. Η υλοποίηση των
προµηθειών µε κεντρικό σχεδιασµό, µε απόλυτη διαφάνεια και
µε συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων τιµών και
προϋποθέσεων για το δηµόσιο. Η συνεχής προσπάθεια για την
κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους των αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων µε ίδια µέσα, µέσω της αξιοποίησης στο έπακρο των δυ-
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νατοτήτων των στρατιωτικών εργοστασίων και των δεξιοτήτων
του εξειδικευµένου προσωπικού. Η έγκαιρη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του αναπτυξιακού προγράµµατος του
Υπουργείου, µε στόχο την κατά το δυνατόν έγκαιρη προετοιµασία, εν όψει της νέας προγραµµατικής περιόδου του Συµφώνου
Εταιρικής Σχέσης. Η διεκδίκηση του µέγιστου δυνατού οφέλους
για την ελληνική οικονοµία, υπό τη µορφή της βιοµηχανικής επιστροφής, µέσα από την ενεργό συµµετοχή µας σε διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ για δύο λεπτά την ανοχή σας, γιατί νοµίζω ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι το σηµαντικότερο κοµµάτι της οµιλίας µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αναφερθώ στον οικονοµικό
προγραµµατισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, θα ήθελα να
αναφερθώ στο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της
Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Είναι ένα θέµα στο οποίο όλοι
και όλες έχετε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι εύλογο
αυτό. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία της αµυντικής µας βιοµηχανίας εµφάνισε σωρεία προβληµάτων, που πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε κατάλληλες πολιτικές. Μακάρι όλα αυτά
να τα είχαµε αντιµετωπίσει, πιο υπεύθυνα, πολύ νωρίτερα. Δεν
έγινε όµως. Τούτο τώρα πρέπει να γίνει, ώστε να πάψει να είναι
ζηµιογόνος και να καταστεί πιο αποτελεσµατική στην υποστήριξη
των Ενόπλων Δυνάµεων. Απαιτείται όµως νέος προσανατολισµός,
µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, άµεσος εκσυγχρονισµός και, βέβαια, ολική αναδιάρθρωση.
Η στήριξη της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας αποτελεί
απαίτηση όλων των Ελλήνων όχι µόνο για την αύξηση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά
και για την ενίσχυση και διάχυση της εγχώριας τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας. Για το λόγο αυτό, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
έχουµε πάρει πάνω µας τη διάσωση -στο µέτρο του δυνατού- των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων και της ΕΛΒΟ. Θα εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο, καθ’ όλο το διάστηµα που θα ακολουθήσει, για την εξυγίανσή τους, όπως έχει αποφασιστεί.
Θέλω να γνωρίζετε ότι όλοι µας στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης -πολιτική και στρατιωτική ηγεσία- επιδιώκουµε την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση της εγχώριας βιοµηχανικής συµµετοχής αλλά και της ελληνικής προστιθέµενης αξίας επί των προµηθειών αµυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων.
Όπως, όµως, ισχύει, για κάθε επενδυτική διαδικασία, κεντρική
επιλογή πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους των επενδυόµενων πόρων και η µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας
πω ότι η συµβολή του Υπουργείου µας στην προσπάθεια εξόδου
της χώρας από την οικονοµική κρίση είναι σηµαντική και αποτυπώνεται µε τη µείωση των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου κατά 48% ή 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ από το έτος
2009 µέχρι σήµερα.
Εδώ θα κάνω µία παρατήρηση. Αν τα καταφέρνουµε σήµερα
µε το µισό προϋπολογισµό, τότε τι γινόταν στον ευρύτερο χώρο
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας τη δεκαετία που πέρασε; Και
όταν σας λέω ότι τα καταφέρνουµε, όντως τα καταφέρνουµε. Ως
Έλληνες πολίτες πρέπει να αισθάνεστε πραγµατικά ότι ζείτε σε
ένα περιβάλλον ασφάλειας και σιγουριάς. Ας µην κάνουµε, όµως,
αναφορά στο χθες.
Ο προϋπολογισµός διαµορφώθηκε στα χαµηλότερα επίπεδα
της τελευταίας δεκαετίας, τουλάχιστον ως ποσοστό επί του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης και συγκεκριµένα σε ποσοστό 2,48% έναντι 6,93% κατά µέσο όρο την τελευταία
δεκαετία, αλλά και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 1,68% έναντι 2,51%
κατά µέσο όρο την τελευταία δεκαετία.
Πρωταρχικός µας στόχος ήταν και παραµένει η διασφάλιση
των αποδοχών των στελεχών και του πολιτικού προσωπικού του
Υπουργείου αλλά και η εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων
για τη διατήρηση της υψηλής µαχητικής ισχύος και της επιχειρησιακής ετοιµότητας των Ενόπλων Δυνάµεων. Έτσι, οι πιστώ-
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σεις του προϋπολογισµού που θα κληθεί να υλοποιήσει το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για το επόµενο έτος είναι συνολικά
µειωµένες κατά 52,88% σε σχέση µε τις πιστώσεις του 2009.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, γιατί ο χρόνος πλέον δεν το επιτρέπει. Όλα τα παραπάνω, όµως, συγκροτούν τη συνείδηση της
εθνικής και κοινωνικής αποστολής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Το Στράτευµα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εθνική
κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας µε σθένος και αφοσίωση
στο έργο του και την κοινωνική του αποστολή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αξιοποιήσουµε τη νέα σελίδα που
ανοίγεται στην ιστορία της χώρας µας µε την ψήφιση του τελευταίου προϋπολογισµού της εποχής της κρίσης. Το 2014 είναι το
έτος που θα σηµατοδοτήσει την επιστροφή της Ελλάδας σε ρυθµούς ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Με ανάπτυξη και υγιή δηµοσιονοµικά η Ελλάδα απαλλάσσεται από τα µνηµόνια, η Ελλάδα είναι ελεύθερη να αξιοποιήσει
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει το δικό
της µοντέλο ανάπτυξης, να επενδύσει στο µέλλον της δικής της
γενιάς, να αποκαταστήσει τις αδικίες που έγιναν, να θεµελιώσει
ένα νέο θεσµικό περιβάλλον, το οποίο θα οδηγήσει σε µία δηµοκρατία που παράγει.
Σε αυτήν τη νέα εποχή που ανοίγεται µπροστά µας, υπάρχει
χώρος για όλους. Δεν υπάρχει, όµως, χώρος για εκείνους που
χωρίζουν τον ελληνικό λαό προς ίδιον συµφέρον. Θέση έχουν οι
Έλληνες που πιστεύουν ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε ενωµένοι, µε πίστη στις δικές µας δυνάµεις και µε καλλιέργεια των
χαρισµάτων του λαού µας. Γιατί ο επιζήµιος λαϊκισµός πραγµατικά µας έβλαψε. Δυστυχώς, υπήρξε ένα µεθοδολογικό εργαλείο
µε το οποίο, αφού εντοπίστηκαν, καλλιεργήθηκαν και αναδείχθηκαν σε αξίες τα ελαττώµατα του λαού µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπερβαίνετε κατά
πολύ το χρόνο, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό κάποτε τελειώνει. Και αυτός ο προϋπολογισµός σηµατοδοτεί ένα καινούργιο ξεκίνηµα και σας καλώ να τον
υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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,
πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λιτόχωρου Πιερίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Στύλιος για έξι λεπτά.
Να ετοιµάζεται ο κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισµού είναι
µία κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, ειδικά για την εποχή
µας, όπου βιώνουµε µία πρωτοφανή οικονοµική κρίση η οποία
επηρεάζει τη ζωή όλων µας, µία κρίση την οποία αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντιµετωπίσει, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό.
Δεν χωρά καµµία αµφιβολία ότι έξω πάµε καλά. Η Ελλάδα επανακτά την αξιοπιστία της. Οι εταίροι µας µιλούν όλο και περισσότερο µε θετικά λόγια για την Ελλάδα. Η πατρίδα µας
αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια των µεταρρυθµίσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως επισηµαίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισµοί.
Όλο και περισσότεροι επενδυτές βλέπουν την Ελλάδα ως πιθανό
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τόπο τοποθέτησης των κεφαλαίων τους. Η «COSCO», η «COCA
COLA», η «HEWLETT PACKARD», η «UNILEVER» και πολλοί
άλλοι κολοσσοί της παγκόσµιας αγοράς εµπιστεύονται την πατρίδα µας. Κάθε ηµέρα που περνά η Ελλάδα κερδίζει και ένα
βήµα. Κάθε ώρα προχωρούµε µπροστά. Η Ελλάδα ανακτά τις δυνάµεις της. Απόδειξη η πρόσφατη αναβάθµιση της πατρίδας µας
από τον Οίκο «MOODY’S».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά έχουν συµβεί χάρη
στις µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και τις συντονισµένες προσπάθειες του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και
της Κυβέρνησης.
Δεν χωράει, επίσης, καµµία αµφιβολία ότι ο κύκλος της ύφεσης, στον οποίο έχει εισέλθει η χώρα µας, έχει σαν αποτέλεσµα
ο οικογενειακός προϋπολογισµός να βρίσκεται στο ναδίρ. Πιο
χαµηλά δεν µπορεί να πάει. Είναι ένα µήνυµα που πρέπει να φτάσει ξεκάθαρα και δίχως αστερίσκους και υποσηµειώσεις στους
εταίρους µας, στους δανειστές µας και σε κάθε ενδιαφερόµενο,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, η ελληνική οικογένεια, ο Έλληνας φορολογούµενος, οι νέες και οι νέοι
της πατρίδας µας έχουν πληρώσει βαρύ τίµηµα. Ήλθε η ώρα έµπρακτα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Ήλθε η ώρα να
προχωρήσουµε σε µία αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επανειληµµένα µιλήσει και
υποστηρίξει από αυτό εδώ το Βήµα την ανάγκη στήριξης του
πρωτογενούς τοµέα ως τοµέα ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονοµίας. Οφείλουµε να προχωρήσουµε µε σχέδιο, µε στρατηγική, µε πίστη στις δυνάµεις του Έλληνα αγρότη και του Έλληνα κτηνοτρόφου.
Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουµε ότι χρηµατοδοτικά εργαλεία
υπάρχουν: το Πρόγραµµα «Μπαλτατζής», το ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Αλιείας, η νέα ΚΑΠ. Το 2014, τη χρονιά που έρχεται σε
λίγες ηµέρες, ξεκινά νέα προγραµµατική περίοδος µε το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης -το γνωστό ΣΕΣ-, το οποίο χρειάζεται να
είναι προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες και στην κρίση
που βιώνουµε. Γι’ αυτό είναι επιβεβληµένο, σε σχέση µε τα προηγούµενα Κοινοτικά Πλαίσια, να είναι πιο απλό, πιο αποτελεσµατικό, µε διαφορετική φιλοσοφία, µε συγκεκριµένη στόχευση,
ξεκάθαρη αρχιτεκτονική και πιο αποτελεσµατικούς µηχανισµούς
λειτουργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτείται επανασχεδιασµός
του κράτους µε έµφαση στη διαφάνεια, τη συνεχή αξιολόγηση
και ένα διαρκές εθνικό σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
µεταρρύθµισης. Πρέπει, επιτέλους, να αποκτήσουµε µία Δηµόσια Διοίκηση η οποία αφ’ ενός να υπηρετεί τον πολίτη και αφ’
ετέρου να εποπτεύει αποτελεσµατικά τη λειτουργία της αγοράς
και να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την υγιή λειτουργία του ανταγωνισµού.
Για την πολυπόθητη ανάπτυξη απαιτείται πολιτική σταθερότητα. Σε αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να συµβάλουµε όλοι µας
µε τη συµπεριφορά µας, µε τον τρόπο ζωής µας, µε την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των πολιτικών, µε τη συναίνεση, µε τη
συνεννόηση, µε τη συνέπειά µας, προσδιορίζοντας κοινούς τόπους, χωρίς µεγάλα λόγια, χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες
και προσωπικές αναφορές. Πρέπει να βρούµε αυτά που µας ενώνουν και αυτά που µας ενώνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι περισσότερα από αυτά που µας χωρίζουν.
Ας δούµε το παράδειγµα των πανεπιστηµίων. Μας ενώνουν τα
ανοιχτά πανεπιστήµια. Πώς θα πετύχουµε ανάπτυξη χωρίς παιδεία και πώς θα βελτιωθεί η δηµόσια εκπαίδευση µε κλειστά εκπαιδευτικά ιδρύµατα; Τη µία καταλήψεις και απεργίες στα
σχολειά, την άλλη κατέβασµα ρολών στα πανεπιστήµια και στη
µέση ο γονιός, ο οποίος µε κόπο, θυσίες, πόνο, προσπάθεια
στέλνει να σπουδάσει το παιδί του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ενώνει η αγωνία των επιστηµόνων που διαπρέπουν και της νέας γενιάς της πατρίδας
µας. Πιστεύει κανείς ότι η ανάπτυξη θα έρθει από το κράτος και
όχι από τις δυνάµεις των πολλών µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Ο
αυτοαπασχολούµενος, ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ο ιδιωτικός
τοµέας πρέπει να αποτελέσουν πυρήνα της πολιτικής µας και
από κοινού, όλοι µαζί, να συµβάλουµε στην ανάκαµψή του.
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Πώς θα τα πετύχουµε όλα αυτά, αν δεν αλλάξουµε νοοτροπία,
αν δεν νικήσουµε τη δύναµη της συνήθειας, αν δεν πολεµήσουµε
τις δυνάµεις της αδράνειας, που επιθυµούν η Ελλάδα να µείνει
πίσω και να µην προχωρήσει µπροστά;
Έχω µιλήσει πολλές φορές για την πολυκεντρική Ελλάδα, για
την εξειδίκευση, για την ποιότητα, για την καινοτοµία. Ψηφίζω
τον προϋπολογισµό, γιατί προσδοκώ καλύτερα αποτελέσµατα.
Προσδοκώ από το ξεκίνηµα των τεσσάρων µεγάλων αυτοκινητόδροµων, που θα δώσουν ώθηση στη δυτική Ελλάδα και στην
Ήπειρο. Προσδοκώ βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας. Προσδοκώ από την αύξηση της παραγωγικότητας. Προσδοκώ ανάπτυξη και ξέρω πολύ καλά ότι αυτή θα προέλθει από αυτήν την
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Στύλιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης και να ετοιµάζεται ο κ. Νικήτας
Κακλαµάνης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος κατατέθηκε, ορθά κατά τη γνώµη µας, µονοµερώς και τον οποίο ψηφίζουµε ώστε να εφαρµοστεί.
Το λέω αυτό, στην περίπτωση που κάποιοι ονειρεύονται ότι σε
τρεις-τέσσερις µήνες από σήµερα θα έρθει κάποιος συµπληρωµατικός προϋπολογισµός, ο οποίος θα ενσωµατώνει µέτρα για
τον οποιονδήποτε λόγο. Το λέµε, λοιπόν, ξεκάθαρα. Τότε δεν θα
υπάρχει καµµία κυβερνητική πλειοψηφία για να στηρίξει αυτά τα
νέα µέτρα. Το λέω αυτό, για να µην παιχτεί ξανά ένα παιχνίδι
σκιών στην πλάτη του ελληνικού λαού, το οποίο έχει παιχτεί πολλές φορές µέχρι σήµερα. Γιατί οι κόκκινες γραµµές δεν µπορεί
να µπαίνουν, για να γίνεται απλά διαχείριση µιας δύσκολης συγκυρίας.
Την ίδια ώρα, είναι ξεκάθαρο ότι ένας ακόµη προϋπολογισµός
στοχοποιεί φορολογικά τα συνήθη θύµατα. Και, βεβαίως, για µια
ακόµη χρονιά καλλιεργούνται προσδοκίες για έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Βλέπω ότι πλέον υπάρχει µια σύµπνοια και από την
Κυβέρνηση και από την Αντιπολίτευση για το πού υπάρχουν τα
λεφτά και το πού µπορούν να βρεθούν.
Θα ήθελα, όµως, να πω ευθέως -δεν µπορώ να µην το κάνω,
είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονοµικών- το εξής. Μετά από όσα
έχουν συµβεί, κύριε Υπουργέ, µε τόσους παλικαρισµούς εκατέρωθεν, µε έναν άνθρωπο σήµερα στην πόρτα του Ειδικού Δικαστηρίου, εκτιµώ πως πρέπει να ενηµερώσει κάποιος αυτήν την
Αίθουσα για το τι έχει γίνει τελικά τους τελευταίος δεκαοκτώ
µήνες µε τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και όλες αυτές τις λίστες των
οποίων η ύπαρξη έχει δηµοσιοποιηθεί εδώ και ενάµιση χρόνο.
Πρέπει να ενηµερωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο για το ποια
είναι τα αποτελέσµατα και πρέπει να µας ενηµερώσει κάποιος
για το ποια είναι τα έσοδα από τη διερεύνηση. Προσωπικά θα καταθέσω και ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι δεν µπορούµε πλέον να
συζητάµε γενικά, αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις,
χωρίς υπεκφυγές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητήσαµε αρκετά το θέµα
του ενιαίου φόρου ακινήτων, όχι βέβαια στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά στο δηµόσιο διάλογο. Είδαµε ένα τραγικό
πρώτο σχέδιο. Είδαµε σηµαντικές αλλαγές στη συνέχεια. Θα
ήθελα να υπογραµµίσω πως είναι µία από τις πιο αποτυχηµένες
στιγµές αυτής της Κυβέρνησης. Θα περιµένουµε, όµως, το τελικό σχέδιο, για να πάρουµε ως Βουλευτές τις αποφάσεις µας.
Υπάρχει το µεγάλο θέµα πλειστηριασµών. Θα µου επιτρέψετε
να πω, κύριε Υπουργέ, ότι το θρίλερ που παρουσιάζετε δεν είναι
και τόσο θρίλερ. Παίζεται ένα θέµα διαπραγµάτευσης αυτές τις
ώρες, το οποίο θα οδηγήσει –και είµαι σίγουρος- σε µία µονοµερή, προσωρινή ρύθµιση.
Αυτό το οποίο, όµως, έχει µεγάλη σηµασία είναι από την επόµενη µέρα να καθίσουν στο τραπέζι όλοι οι ενδιαφερόµενοι, και
κυρίως οι τράπεζες, ώστε να βρεθεί µια ουσιαστική λύση -όχι µια
λύση η οποία θα ικανοποιεί την τρόικα-, που θα δίνει διέξοδο σε
αυτούς που γονάτισε η κρίση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας,
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θα διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και θα είναι πράγµατι µια
διέξοδος.
Ένα πάντως είναι βέβαιο. Δεν θα επιτρέψουµε να ανοίξει η
πόρτα του φρενοκοµείου. Είτε µονοµερής είτε συµφωνηµένη
ρύθµιση η οποία δεν θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, µε πονηρούς αστερίσκους, δεν θα γίνει αποδεκτή. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι κι ας το βάλουν πολύ καλά στο µυαλό τους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα, χάρη σε θυσίες του ελληνικού λαού, έχει πλέον µια ισχυρή διαπραγµατευτική θέση. Δεν
βρισκόµαστε στο 2009, όταν ήµασταν µια χώρα χρεοκοπηµένη,
µια χώρα απαξιωµένη στην Ευρώπη και τον κόσµο. Κατά τη
γνώµη µου το επόµενο διάστηµα, όµως, πρέπει να πούµε ξεκάθαρα τέσσερα πράγµατα και αυτά να τα ακολουθήσουµε.
Πρώτον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή ολοκληρώθηκε. Τώρα
µπροστά είναι µόνο η πρόκληση της ανάπτυξης και της µείωσης
της ανεργίας.
Δεύτερον, την άνοιξη η τρόικα πρέπει να φύγει. Το ελληνικό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει αυτό το ξεκάθαρο µήνυµα. Τελεία και παύλα!
Τρίτον, η χώρα πρέπει να βγει στις αγορές µε ένα λογικό κόστος δανεισµού.
Τέταρτον, η διαπραγµάτευση πρέπει επιτέλους να περάσει σε
πολιτικό επίπεδο, στο οποίο πλέον θα περιλαµβάνονται, όπως κάνουµε και σήµερα, µονοµερείς ενέργειες.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, είναι ότι η χώρα κινδυνεύει να σταθεί δηµοσιονοµικά
στα δικά της πόδια, χωρίς να έχει καταφέρει να αντιµετωπίσει ή,
αν θέλετε, να συγκρουστεί µε τις παθογένειες που οδήγησαν τις
χώρες µας σε αυτήν τη µεγάλη κρίση, χωρίς, δηλαδή, να επιλύσει την κρίση παραγωγικού προτύπου που αντιµετωπίζει.
Η πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων -και λυπάµαι που το λέω,
αλλά είναι µια σκληρή πραγµατικότητα- στη χώρα µας πλέον
είναι σουβλατζίδικα και καφέ. Η χώρα δεν έχει αποφασίσει πού
θέλει να πάει και δεν έχει εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
Θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι µια
από τις µεγάλες ευθύνες αυτής της Κυβέρνησης, η οποία δεν
έχει ένα συγκεκριµένο οδικό χάρτη για το πού πρέπει να πάµε
τα επόµενα χρόνια.
Δυστυχώς, βλέπουµε την ίδια ώρα πολλούς να επιµένουν σε
παλιές νοοτροπίες, να περιµένουν συνταγές από τα έξω. Εγώ θα
έλεγα ότι καλό θα ήταν να είµαστε πλέον όλοι µας πολύ πιο µαζεµένοι µε τις «πάνσωστες» συνταγές αλλά και τα «ευαγγέλια»
των µεγάλων οργανισµών, είτε λέγεται ΔΝΤ είτε λέγεται ΟΟΣΑ,
για να αναφέρω και την τελευταία έκθεση, που και αυτή έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το δηµόσιο διάλογο.
Οτιδήποτε είναι σωστό, βεβαίως, πρέπει να το υιοθετήσουµε.
Πρέπει να αξιοποιήσουµε τις προτάσεις οι οποίες πράγµατι θα
υπηρετούν τους στόχους ενός νέου παραγωγικού µοντέλου και
να συγκρουστούµε, εάν θέλετε -και πρέπει να το κάνουµε-, µε
στρεβλώσεις και παθογένειες.
Δεν µπορεί, όµως, να βαφτίζουµε «µεταρρυθµίσεις» τις νεοφιλελεύθερες εµµονές οργανισµών ή προσώπων και «αποφασιστικότητα»
την
επίδειξη
ψευτοτσαµπουκά.
Δεν
είναι,
παραδείγµατος χάριν, µεταρρύθµιση να κινδυνεύει η δηµόσια
υγεία, να καταστραφεί η ελληνική κτηνοτροφία, για να δοθεί
καλό ράφι σε δύο πολυεθνικές. Αναφέροµαι στο θέµα του φρέσκου γάλακτος. Δεν είναι µεταρρύθµιση να βαφτιστεί «γιαούρτι»
το επιδόρπιο και να προσφερθεί βορά των ξένων εταιρειών ένα
από τα πιο σηµαντικά brand name της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Δεν είναι µεταρρύθµιση το παιχνίδι που παίζει η τρόικα, σε
αγαστή συνεργασία µε διάφορες τρόικες του εσωτερικού, γύρω
από το χώρο των ακινήτων. Διάφοροι «νονοί» της αγοράς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουν να βαφτίσουν ως «διαρθρωτικές αλλαγές» γιγαντώδεις διευθετήσεις συµφερόντων. Διότι, ας µη
γελιέται κανείς, ένας παράλογος φόρος ακινήτων που πρωτοήρθε και τον θυµόµαστε όλοι, οι πενήντα δύο Κυριακές- οι
οποίες, όπως θυµάστε, δεν πέρασαν- η πλήρης απελευθέρωση
των πλειστηριασµών που κάποιοι ήθελαν και το βίαιο άνοιγµα των
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επαγγελµατικών µισθώσεων είναι συγκοινωνούντα δοχεία, στα
οποία ήθελαν να βάλουν χέρι συγκεκριµένα συµφέροντα.
Κλείνω, λέγοντας για ακόµα µια φορά ότι ο εθνικός στόχος
είναι να αποκτήσει το αναπτυξιακό της αφήγηµα η χώρα µας. Αλλιώς, θα υπάρχει µια χώρα µε εύθραυστη δηµοσιονοµική ισορροπία, διαλυµένο κοινωνικό ιστό, που θα πλέει προς το επόµενο
παγόβουνο, το οποίο θα τη βυθίσει οριστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το σενάριο αποτελεί επιδίωξη κάποιων κύκλων, που ονειρεύονται µια Μπανανία, έρµαιο στις ορέξεις κερδοσκόπων και
καιροσκόπων.
Εµείς δεν είµαστε πρόθυµοι ούτε να το υπηρετήσουµε ούτε
να το επιτρέψουµε ούτε µε τη στάση µας ούτε µε την ψήφο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μωραΐτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης για έξι λεπτά, µε τη γνωστή,
πλέον, ανοχή. Παρακαλώ, να ετοιµάζεται η κ. Χρυσοβελώνη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό για δύο λόγους:
Πρώτον, διότι θεωρείται ψήφος εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Δεύτερον, διότι και µόνο το γεγονός ότι καταθέσατε έναν προϋπολογισµό χωρίς να πάρετε την άδεια των δανειστών και των
χαρτογιακάδων εκπροσώπων τους που έρχονται στην Ελλάδα το
θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ως την πρώτη και ουσιαστικότερη πράξη
αντίστασης απέναντι σε αυτούς. Σε συνδυασµό δε µε τη δέσµευση του Πρωθυπουργού ενώπιον του διεθνούς Τύπου, µε την
κ. Μέρκελ δίπλα του, ότι τον Μάρτιο, που τελειώνει το µνηµόνιο,
η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άλλο µνηµόνιο, δεν πρόκειται
να ζητήσει άλλο δανεισµό, αλλά µετά και την επαναβεβαίωση όπως περιµένουµε και από την EUROSTAT- του πρωτογενούς
πλεονάσµατος, θα πρέπει να απαιτήσουµε οι Ευρωπαίοι εταίροι
µας να αναλάβουν τις δεσµεύσεις τους για το µέγα θέµα του
χρέους.
Για το ότι θα σας δώσουµε, όµως, ψήφο εµπιστοσύνης µην κοιµηθείτε ήσυχοι, διότι θα παρακολουθούµε τον προϋπολογισµό
στην εκτέλεσή του. Θα παρακολουθούµε τον προϋπολογισµό σε
ενδεχόµενες αναθεωρήσεις του και προς ποία κατεύθυνση θα
γίνουν οι αναθεωρήσεις του.
Επίσης, δεν τελειώνουν τα βάσανά σας µέχρι να κλείσει η
Βουλή για τις εορτές. Περιµένουµε το σχέδιο νόµου για το φόρο
ακινήτων. Δεν θέλω να κάνω καµµία επίκληση ούτε να θυµηθώ
την απίστευτη συνέντευξη του Υπουργού σας κ. Στουρνάρα για
το συγκεκριµένο κοµµάτι στον κ. Πρετεντέρη. Προτιµώ και προσπαθώ, αλλά δεν µπορώ, να την ξεχάσω και γι’ αυτό το θέµα και
για άλλα τινά, κυρίως γι’ αυτό που είπε, πόσα λεφτά, δηλαδή,
έχει χάσει που έγινε Υπουργός.
Είναι, επίσης, το θέµα των πλειστηριασµών. Πιστεύω ότι πραγµατικά η Κυβέρνηση αντιστέκεται.
Διάβασα, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, την πρόταση που καταθέσατε. Η πρότασή σας δεν είναι κακή, αλλά νοµίζω ότι δεν
είναι πλήρης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Διαβάστε τη δική µας, που είναι
εξαιρετική.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν έτυχε να τη διαβάσω, αλλά δεν
έχει σηµασία. Θα τη διαβάσω, Βασίλη.
Σας λέω σήµερα, λοιπόν, την πρόταση που επεξεργάστηκε ο
κ. Παυλόπουλος και η οποία νοµίζω ότι υπερκαλύπτει και τη µία
τουλάχιστον πρόταση που διάβασα. Ενδεχοµένως όχι του κ. Καπερνάρου.
Πρώτον, το καθεστώς της αναστολής των πλειστηριασµών της
πρώτης κατοικίας παρατείνεται για όλους εκείνους που υπάγονται σε αυτό κατά το ν.3869/2010 και µετά την 1-1-2014 και µάλιστα ως το τέλος του 2015.
Δεύτερον, εφόσον η δανείστρια τράπεζα, ύστερα από δική της
πάντα πρωτοβουλία, αφού µπορεί να προκρίνει άλλες λύσεις-
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παραδείγµατος χάριν ρύθµιση του κάθε δανείου µε ευνοϊκότερους όρους- και µε δικά της ερευνητικά µέσα αποκαλύπτει και
αποδεικνύει- φυσικά µε βάση τα κριτήρια που έχει προσδιορίσει
ο νόµος- ότι ο δανειολήπτης έχει άλλα επαρκή οικονοµικά εφόδια
για την εξόφληση του δανείου του, τα οποία αυθαιρέτως και καταχρηστικώς δεν χρησιµοποιεί, τότε µπορεί να προσφεύγει στο
αρµόδιο δικαστήριο- παραδείγµατος χάριν, στο µονοµελές πρωτοδικείο- και να ζητήσει την άδεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος αυτών και µόνο των περιουσιακών στοιχείων, όχι, όµως,
κατά της πρώτης κατοικίας.
Έτσι και η πρώτη κατοικία δεν θίγεται, ενώ η αναγκαστική
εκτέλεση αποκλειστικώς κατά των άλλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε τις εγγυήσεις της δικαιοσύνης.
Εµείς νοµίζουµε ότι καλύπτει πλήρως αυτό το θέµα.
Έρχοµαι στο δηµοσιονοµικό κενό.
Έχουµε βαρεθεί να σας κάνουµε ερωτήσεις, να µη µας απαντάτε, ούτε εσείς ούτε ο συναρµόδιος Υπουργός κ. Χατζηδάκης,
για τη λαθρεµπορία των καυσίµων, για τη λαθρεµπορία των τσιγάρων. Αντίθετα, διαβάζουµε τις εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ
που χάνονται.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα πράγµατα, οι
τόνοι τσιγάρα πώς µπαίνουν στην Ελλάδα;
Έρχεται κανένα C-130 και τα ρίχνει µε αλεξίπτωτο, πέφτουν
σε ένα χωράφι και πάνε και τα παίρνουν οι λαθρέµποροι; Υπάρχουν πύλες εισόδου. Εδώ και ενάµιση χρόνο σάς έχω ρωτήσει
γιατί δεν έχετε αγοράσει τα γιγαντιαία σκάνερ που έπρεπε να
είχαν µπει από το 2004 και µου απαντήσατε ότι ακυρώθηκε ο
πρώτος διαγωνισµός, ότι προχωράτε στο δεύτερο, αλλά πέρασε
ένας χρόνος και δεν έχουµε αγοράσει ούτε ένα. Εάν είχαµε πιάσει από αυτά τα δύο πράγµατα µόνο τη φοροδιαφυγή, όχι στο
σύνολό της, αλλά στο 30%, σήµερα δεν θα µιλούσαµε για δηµοσιονοµικό κενό.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα, το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω εάν το έχετε αντιληφθεί. Μπορείτε να µου πείτε
τι γίνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών; Πώς έχουν φτιαχτεί οι υπηρεσίες τον τελευταίο καιρό; Ξέρω ότι δεν είναι της αρµοδιότητάς
σας, εσείς όµως θα τα ακούσετε ατυχώς απόψε. Τι είναι αυτός ο
διαχωρισµός των εφοριακών και οι µισοί είναι υπό τον κ. Στασινόπουλο και οι άλλοι µισοί υπό τον κ. Θεοχάρη, µε αποτέλεσµα
να έχουν σταµατήσει οι προληπτικοί έλεγχοι εδώ και ένα µήνα;
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τον Ιανουάριο του
2013, πριν έρθει αυτή η φαεινή ιδέα στον κ. Θεοχάρη, οι προσωρινοί έλεγχοι ήταν χίλιοι τετρακόσιοι ογδόντα τέσσερις. Η βεβαίωση ήταν 36 εκατοµµύρια ευρώ και η είσπραξη 3 εκατοµµύρια
ευρώ. Μετά τη φαεινή ιδέα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του
2013, η βεβαίωση ήταν 2 εκατοµµύρια ευρώ, οι έλεγχοι τριακόσιοι πενήντα οκτώ και η είσπραξη 540.000 ευρώ και ύστερα µου
λέτε για τη φοροδιαφυγή ή για τους πολίτες, που δεν πάνε να
πληρώσουν ενώ έχουν, ενώ στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι πλέον δεν έχουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή
σας, µε ένα µόνο νούµερο του προϋπολογισµού. Για δεκαπέντε
µέρες, λόγω της περιπέτειας της υγείας µου, πέρασα µέσα από
δύο δηµόσια νοσοκοµεία. Είδα τις δαπάνες που έχετε βάλει για
την υγεία. Τις µειώνετε φέτος κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, τι θα σας πω. Βρείτε άλλους τρόπους, αλλά όχι από τα νοσοκοµεία, τα 250 εκατοµµύρια µην τα
βγάζετε από τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων. Η ισορροπία λειτουργίας των νοσοκοµείων κρέµεται σε µια κλωστή.
Εγώ εκεί εµπιστεύτηκα την υγεία µου. Λειτουργούν χάρη στην
ποιότητα των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και του
λοιπού προσωπικού. Με περαιτέρω µείωση θα γκρεµιστούν τα
νοσοκοµεία και θυµηθείτε ότι τον Ιούλιο θα αναγκαστείτε να τα
ενισχύσετε, διαφορετικά θα κλείσουν.
Τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη την κατεβάσατε στα
585 εκατοµµύρια και απ’ αυτά τα λεφτά πληρώνουν τα νοσοκοµεία υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ποιες είναι αυτές; Οι περιπατητι-

3562

κοί ασθενείς, καρκινοπαθείς, για παράδειγµα, πηγαίνουν και
παίρνουν τα φάρµακα από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων, όπως
τις αυξητικές ορµόνες και τα ακριβά φάρµακα, αλλά ο περιπατητικός ασθενής δεν είναι υποχρέωση του νοσοκοµείου. Ποιος
είχε αυτήν τη φαεινή ιδέα να πηγαίνουν και να τα παίρνουν από
εκεί; Του ΕΟΠΥΥ είναι υποχρέωση.
Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά, γιατί δεν θέλω να χαλάσω
τώρα την καρδιά σε κάποιες πτέρυγες του Κοινοβουλίου, αλλά
θα σας πω να δείτε πόσα λεφτά ξοδεύουµε και για τους άπορους
Έλληνες και για τους άπορους νόµιµους και µη νόµιµους µετανάστες από αυτόν τον ίδιο προϋπολογισµό των νοσοκοµείων.
Ψάξτε, τουλάχιστον, µήπως υπάρχει κάποιο κοινοτικό πρόγραµµα για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, για να είναι έξτρα.
Μιλάµε για δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Εγώ κάνω την προειδοποίηση και εύχοµαι να µην επιβεβαιωθώ το καλοκαίρι του 2014,
αλλά πολύ φοβάµαι ότι θα τα βρούµε µπροστά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κακλαµάνη.
Η κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα και µας ακούν χιλιάδες Έλληνες
πολίτες για τον προϋπολογισµό του 2014, ένα οικονοµικό σχέδιο
που κατέθεσε η Κυβέρνηση και για το οποίο επαίρεται, την ώρα
που ο ελληνικός λαός και η οικονοµική του κατάσταση καταρρέουν απόλυτα.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι πρόκειται για τον προϋπολογισµό µιας απολύτως αποτυχηµένης Κυβέρνησης, ο οποίος θα
αποτελέσει το κύκνειο άσµα της. Αυτός δε ο προϋπολογισµός, ο
οποίος προδικάζει τα όσα τραγικά θα συµβούν το επόµενο έτος,
όπως είναι γνωστό, βρίσκεται ακόµη υπό αίρεση, γιατί εγκυµονεί
ο κίνδυνος οι ξένοι δανειστές να θελήσουν ακόµη πιο επαχθείς
παρεµβάσεις.
Πολιτευτήκατε µέχρι σήµερα µε απόλυτη αναξιοπιστία, µε έλλειµµα σεβασµού προς τον πολίτη και αναλγησία. Και όµως, τολµάτε να κάνετε λόγο για έναν επιτυχηµένο προϋπολογισµό. Οι
πολίτες αδυνατούν να αντιληφθούν τις περίπλοκες λογιστικές
εξισώσεις, που µιλούν για δήθεν καλύτερες ηµέρες. Αντιλαµβάνονται όµως πολύ καλά ότι η σκληρή καθηµερινότητά τους, µε
τις πολιτικές που σχεδιάζει ο κ. Σαµαράς και το επιτελείο του, θα
γίνει ακόµα χειρότερη. Εδώ είναι το µεγάλο ζητούµενο αυτού του
προϋπολογισµού: Πόσο ακόµα αντέχει η ελληνική κοινωνία σε
καθεστώς οικονοµικής πίεσης;
Κύριοι της συγκυβέρνησης, τολµήστε να κάνετε µία βόλτα στις
γειτονιές, στα µαγαζιά, στα σχολεία, στα νοσοκοµεία, στα καφενεία, στις δηµόσιες υπηρεσίες και θα λάβετε ξεκάθαρη την απάντηση: Οι κοινωνικές και οικονοµικές αντοχές έχουν εξαντληθεί
προ πολλού. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να συνεχιστεί το
αποτυχηµένο σχέδιο τρόικας και µνηµονιακών κοµµάτων. Στη
χώρα όπου οι αυτοκτονίες απαριθµούνται σε χιλιάδες, στη χώρα
όπου ένα ανήλικο κοριτσάκι πεθαίνει από τις αναθυµιάσεις µαγκαλιού, στη χώρα όπου η µεσαία τάξη έχει εκλείψει, δεν µπορεί
να γίνεται λόγος για φως στο τούνελ.
Δυστυχώς, είµαι αναγκασµένη να κάνω και µία άλλη, πολύ θλιβερή διαπίστωση. Στην Ελλάδα της κρίσης και της κοινωνικής
καταστροφής, κάποιοι πλουτίζουν. Όπως την κατοχική περίοδο
είχαµε τους πάµπλουτους µαυραγορίτες, έτσι σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν οι πάµπλουτοι τραπεζίτες, που γίνονται διαρκώς
πλουσιότεροι. Ενδεικτικά αναφέρω κέρδη 3,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ στο εννεάµηνο για την Τράπεζα Πειραιώς και 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την Alpha Bank, πάλι µέσα σε εννέα µήνες.
Αυτά τα απίθανα κέρδη δεν είναι τα µόνα που καταγράφονται.
Μέσα στην Ελλάδα της µνηµονιακής λεηλασίας, οι τράπεζες
ζουν σε ένα δικό τους µυθικό κόσµο πλούτου, χάρη στην προστασία της Κυβέρνησης Σαµαρά. Είναι αδύνατον να κατανοήσει
κανείς πώς µπορεί να υπάρχει ελληνική Κυβέρνηση που φροντίζει για τα κέρδη των τραπεζών και αδιαφορεί για την επιβίωση
των Ελλήνων πολιτών.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, ο συζητούµενος προϋπολογισµός
δεν δίνει λύση σε κανένα απολύτως πρόβληµα. Είναι ο ίδιος από
µόνος του πρόβληµα και η εικονικότητά του είναι τόσο εξό-
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φθαλµη, ώστε δεν µπορεί να ξεγελάσει κανέναν. Διότι πίσω από
τα επίσηµα στοιχεία υπάρχουν και τα ανεπίσηµα, υπάρχουν
κρυφά ελλείµµατα και κρυφά χρέη. Έχετε σκόπιµα υπερεκτιµήσει τα έσοδα και έχετε υποτιµήσει τις δαπάνες.
Πρέπει όµως να πείτε όλη την αλήθεια. Η προσπάθεια που κάνετε να εξαπατήσετε την κοινωνία είναι απέλπιδα και κυρίως επικίνδυνη. Ο προϋπολογισµός που παρουσιάζετε δεν είναι παρά
µία πολιτική απάτη, που ξεπερνά κάθε προηγούµενο δηµιουργικής λογιστικής. Ήρθε όµως η ώρα κατά την οποία τα ψέµατα
πρέπει να τελειώσουν. Σταµατήστε επιτέλους να κοροϊδεύετε τον
ελληνικό λαό. Με τον προϋπολογισµό που καταθέσατε ούτε τα
δύο εκατοµµύρια των ανέργων ούτε κανείς άλλος Έλληνας µπορεί να προσδοκά κάποια βελτίωση στη ζωή του.
Το πρόβληµα, λοιπόν, στην οικονοµία µας είναι αποκλειστικά
πολιτικό. Η ανάγκη για κοινωνική ευαισθησία και ανάπτυξη είναι
αδήριτη κι εσείς έχετε αποδείξει ότι δεν µπορείτε να λειτουργήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεσµατικά. Δεν µπορείτε,
γιατί έχετε καταστρέψει απόλυτα το χώρο της υγείας και της παιδείας, έχετε συνθλίψει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έχετε εγκαταλείψει τους αγρότες, δεν προσελκύετε πλέον κανέναν ξένο
επενδυτή, παρά τα όσα ισχυρίζεστε. Διαλύσατε το ελληνικό δηµόσιο και οδηγείτε στην απόλυση χιλιάδες υπαλλήλους, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό και υπογραµµίζουµε πως πρώτος οικονοµικός στόχος της χώρας πρέπει να είναι η άµεση
καταγγελία όλων των µνηµονίων και η διαγραφή του χρέους εκείνου, δηλαδή του επαχθούς και επονείδιστου, που θα προκύψει
µετά από λογιστικό έλεγχο.
Η παρούσα συγκυβέρνηση, όµως, ούτε θέλει ούτε µπορεί να
επιδιώξει κάποια διαγραφή χρέους. Ένα είναι το ζητούµενο και
για την οικονοµία και για την κοινωνία: Νέα κυβέρνηση εθνικού
σκοπού, που θα µπορέσει µε νωπή λαϊκή εντολή να κάνει τη µεγάλη ρήξη για το σύνολο των πολιτών και όχι για τους λίγους.
Σε αυτήν την εθνική επιταγή δηλώνουµε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα παραµείνουµε στρατευµένοι, µέχρι την τελική απαλλαγή της πατρίδος µας από τη δουλεία της τρόικας και των
µνηµονίων. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι ούτε η χώρα ούτε η ελπίδα µπορούν να περιµένουν
άλλο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης του
τρόµου –έτσι ακριβώς-, τι νοµίζετε ότι θα πετύχετε; Νοµίζετε ότι
θα µας λυγίσετε; Εισβολές στα σπίτια µας, ανυπόστατες κατηγορίες, που βασίζονται σε ψευδοµάρτυρες µε αµνοερίφια, σε
άθλια κατηγορητήρια, που δεν έχουν ουσιαστικά καµµία κατηγορία. Νοµίζετε ότι θα µας λυγίσετε. Δεν έχετε πολιτικό λόγο; Δεν
έχετε πολιτικό λόγο να µας αντιµετωπίσετε; Δεκαοκτώ είµαστε
και είσαστε διακόσιοι ογδόντα δύο. Υπερτερείτε ακόµη και αριθµητικά, άµα το δείτε. Δεν έχετε πολιτικό λόγο; Στραφήκατε στην
Αστυνοµία και τη δικαιοσύνη, την οποία πλέον ελέγχετε ολοκληρωτικά, και, µέσα στις ηµέρες που ψηφίζεται και συζητείται ο
Προϋπολογισµός, στείλατε στα σπίτια µας στις δέκα η ώρα το
πρωί σήµερα–ενώ εσείς ήσασταν ωραία εδώ, µια χαρά- να κάνει
έφοδο η Αντιτροµοκρατική; Να βρει τι; Βρήκε µία τηλεκάρτα, την
οποία την είχα στην ντουλάπα για να στερεώνω το ποσέτ, βρήκανε κάτι στιλό, κάτι usb, κάτι υπολογιστές. Αυτά ήταν τα ευρήµατα. Ευτυχώς που τα δηµοσιεύσατε κιόλας, για να δείξετε την
ξεφτίλα της Κυβέρνησής σας. Εκεί έχετε καταντήσει, να µην µπορείτε να αντιµετωπίσετε ένα κόµµα που όπως το θεωρείτε εσείς,
είναι µικρό. Σας ξαναλέω, δεκαοκτώ είµαστε και είσαστε διακόσιοι ογδόντα δύο.
Και εσείς της Αντιπολίτευσης, µη νοµίζετε ότι δεν θα έρθει η
ώρα σας. Μην κάθεστε και περιµένετε ότι θα σας αντιµετωπίσουν
όπως τώρα. Όταν πραγµατικά –και εάν το θέλετε, βέβαια- δείξετε
τα δόντια σας στο σύστηµα, θα σας αντιµετωπίσουν όπως αντιµετωπίζουν εµάς, µε φυλακίσεις.
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Βγήκε χθες η απόρριψη της αποφυλάκισης του Αρχηγού µας,
του Νίκου Μιχαλολιάκου. Η απόρριψη, λοιπόν, ήταν του τύπου
«κάποιος είχε πει στο Κοινοβούλιο κάτι, κύριε Μιχαλολιάκο, είχατε γράψει ένα άρθρο τάδε, ο κ. Παππάς είχε πει τότε κάτι
άλλο, ο κύριος τάδε είχε πει κάτι άλλο, ο κ. Κασιδιάρης κάτι
άλλο...». Τι δικαιολογία είναι αυτή για απόρριψη αποφυλάκισης,
στηριζόµενη στο τι έχει πει ο Παππάς, ο Λαγός, ο Κασιδιάρης, ο
Παναγιώταρος; Και άµα κοιτάξεις µπροστά λέει απόρριψη «αίτησης αποφυλάκισης του κ. Μιχαλολιάκου» και έχεις διαβάσει µέσα
άλλα δέκα ονόµατα. Χωρίς καµµία κατηγορία. Χωρίς να είναι
ύποπτος φυγής, χωρίς να είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικηµάτων, διότι δεν έχει τελέσει ούτε παλιά. Τι έχουµε κάνει; Μας βλέπετε εδώ πέρα. Και κατέθεσαν οι Κοινοβουλευτικοί σας
Εκπρόσωποι –είχαν αυτό το θράσος να καταθέσουν- ότι ερχόµαστε εδώ µέσα σαν στρατός, µπαίνουµε-βγαίνουµε, οµοιόµορφα
ντυµένοι. Και βλέπουµε τη φωτογραφία που ήµασταν οµοιόµορφα ντυµένοι, όπου έδειχνε αυτές τις δύο πτέρυγες και δεν
ξεχωρίζαµε µε τους νεοδηµοκράτες. Έψαχνες να βρεις ποιοι
είναι οι χρυσαυγίτες και ποιοι οι νεοδηµοκράτες. Τι φοράµε; Ερχόµαστε µε καµµία παραλλαγή εδώ µέσα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Υπάρχει µία δυσκολία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τουλάχιστον έχουµε καλύτερο
dress code από το δικό σας. Ξεχωρίζουµε πιο εύκολα.
Τέλος πάντως, µη νοµίζετε ότι και εσείς θα µείνετε πίσω. Θα
επιτεθούν και σε εσάς και σας το λέω, µε όσο καλή διάθεση
µπορώ να έχω, δεχόµενος σήµερα την εισβολή της Αντιτροµοκρατικής στο σπίτι µου. Έβγαλαν την έγκυο γυναίκα µου έξω στις
δέκα το πρωί, την ώρα που κοιµόταν. Σας το λέω, µε όλη την
καλή διάθεση που µπορώ να έχω, ότι, όταν σταµατήσουν µε
εµάς, θα ασχοληθούν µε εσάς. Εάν πραγµατικά είστε κίνδυνος
για το σύστηµα. Εάν τα έχετε βρει και, µπροστά στον κίνδυνο της
Χρυσής Αυγής, αναλάβετε µαζί την εξουσία, αυτό είναι άλλο
θέµα. Εµείς, όσο και εάν προσπαθείτε, δεν θα λυγίσουµε. Όσοι
προσέφεραν σ’ αυτό το έθνος φυλακίστηκαν και το λέω για να
καταγραφεί στα Πρακτικά. Όσοι αγάπησαν, πόνεσαν και υπηρέτησαν την Ελλάδα φυλακίστηκαν.
Εάν, λοιπόν, έχουµε κι εµείς αυτήν την τιµή, επειδή αγαπάµε
την πατρίδα µας, να φυλακιστούµε και να µας γράψει η ιστορία,
εδώ είµαστε. Δεν έχουµε φύγει ούτε λεπτό από τα σπίτια µας.
«Μολών λαβέ», λοιπόν. Δεν λυγίζουµε µε αυτές τις διώξεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Ρεπούση
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Τρίτη που µας πέρασε, στις
3 Δεκεµβρίου του 2013, δηµοσιοποιήθηκε η έκθεση της PISA για
την αξιολόγηση των επιδόσεων των µαθητών και των µαθητριών
και, µέσω αυτών των επιδόσεων, των εκπαιδευτικών συστηµάτων
των τριάντα τεσσάρων χωρών του ΟΟΣΑ κι άλλων τριάντα περίπου χωρών που έχουν επιλεγεί για να πλαισιώσουν τις χώρες του
ΟΟΣΑ.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα αυτής της έρευνας, η χώρα µας
βρίσκεται στην τριακοστή πρώτη θέση µεταξύ των τριάντα τεσσάρων χωρών του ΟΟΣΑ, πίσω από την Κίνα, την Ιαπωνία, τον
Καναδά και τη Φινλανδία αλλά και την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, τη
Λεττονία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Κροατία. Το 2009 ήµασταν στην εικοστή πέµπτη θέση. Υποχωρήσαµε, δηλαδή, άλλες
έξι θέσεις.
Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας έσωσαν
ούτε τα λατινικά ούτε τα αρχαία ελληνικά. Ο τόπος στον οποίο
γεννήθηκαν τα γράµµατα και οι τέχνες και του οποίου διεκδικούµε την πολιτιστική συνέχεια βρίσκεται στον πάτο των χωρών
του σύγχρονου κόσµου στους τρεις βασικούς τοµείς γνώσεων,
τη γλώσσα, τα µαθηµατικά και τις επιστήµες, τους τοµείς, δηλαδή, που θεωρούνται σήµερα πυλώνες για το γνωστικό και µεταγνωστικό κεφάλαιο των µαθητών και των µαθητριών. Αυτή
είναι δυστυχώς η πραγµατικότητα.
Η είδηση αυτή, η έκθεση της PISA, πέρασε στα ψιλά γράµµατα
της δικής µας ειδησεογραφίας, ενώ είναι στην πρώτη σελίδα
άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ανησυχούν για την εκπαίδευση
και επενδύουν σε αυτήν για την πρόοδο της χώρας τους. Αναρωτιούνται οι χώρες αυτές, οι κυβερνήσεις τους, οι πολιτικοί
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τους, γιατί η χώρα τους δεν βρέθηκε σε καλύτερη θέση, τι
έφταιξε και τι µπορούν να διορθώσουν.
Η δική µας κατάταξη δεν φαίνεται να ανησυχεί ούτε το Υπουργείο Παιδείας ούτε την Κυβέρνηση της χώρας, φοβάµαι ούτε και
την ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε.
Η ελληνική πολιτεία φαίνεται να αδιαφορεί για το ότι τα δικά
της παιδιά βγαίνουν στην κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας, που τείνει όλο και περισσότερο να είναι ενιαία και ανταγωνιστική, µε σαφώς λιγότερες γνώσεις και ικανότητες από τα
παιδιά που αποφοιτούν από την Κροατία, για παράδειγµα, ή τη
Λιθουανία. Κι αν για την αξιολόγηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τη χαµηλή τους κατάταξη ευθύνονται, όπως
πολλοί ισχυρίζονται, τα ίδια τα ιδρύµατα, καθώς αυτοδιοικούνται,
για τα σχολεία ποιος ευθύνεται και ποιον απασχολεί;
Ο νόµος που ψηφίσαµε µόλις το καλοκαίρι για το νέο, υποτίθεται, λύκειο δεν έµπαινε καν στον κόπο να στηριχθεί στα συµπεράσµατα προηγούµενων διεθνών εκθέσεων αξιολόγησης.
Αγνοούσε ακόµα και τις έννοιες πάνω στις οποίες γίνεται σήµερα
η αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των µαθητών και
µαθητριών.
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες εµπεριέχονται στον
προϋπολογισµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι ασύνδετες µεταξύ τους, ασυνάρτητες και εγκαταλελειµµένες στην τύχη τους.
Θα φέρω ένα παράδειγµα που αφορά την πρώτη διαρθρωτική
µεταρρύθµιση που έχει ο προϋπολογισµός, την αύξηση των
ολοήµερων δηµοτικών σχολείων µε ενιαίο αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών. Είναι διαρθρωτική αλλαγή; Είναι διαρθρωτική
αλλαγή το ολοήµερο σχολείο. Έχουµε, όµως, πάρα πολύ έντονο
πρόβληµα σε όλα τα ολοήµερα σχολεία, στα τµήµατα ένταξης
και παράλληλης στήριξης, λόγω της ελλιπούς στελέχωσής τους
µε το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρ’ όλο που βρισκόµαστε στις αρχές του Δεκεµβρίου. Έχουµε, λοιπόν, µία διαρθρωτική µεταρρύθµιση, η οποία αναιρείται µε βάση τη µη
πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
Να αναφέρω κι άλλη µία από τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που αναφέρονται στον προϋπολογισµό, την πρόσθετη διδακτική
στήριξη στο γυµνάσιο. Είναι µεταρρύθµιση αυτό; Είναι ουσιαστική κίνηση; Είναι πράγµατι ουσιαστική κίνηση.
Εκκρεµεί η έναρξή της, παρ’ όλο που βρισκόµαστε στον Δεκέµβριο, διότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια για να στηριχθεί η πρόσθετη διδακτική στήριξη στα σχολεία.
Έχουµε, λοιπόν, µία σειρά από µέτρα που αναφέρονται από
το Υπουργείο Παιδείας στον προϋπολογισµό, τα οποία αναφέρονται µόνο για να αναφερθούν, ενώ στην ουσία δεν στηρίζονται
µε τα ανάλογα κονδύλια, προκειµένου να υλοποιηθούν.
Με εξαίρεση την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την
οποία εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά υποστηρίξαµε, το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει συστηµατικά σε όλες τις προτάσεις µας,
που γίνονται για την ουσιαστική µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης.
Αντίθετα, επιδίδεται σε κινήσεις που στοχεύουν αφ’ ενός στο να
ικανοποιήσουν τις αυξανόµενες απαιτήσεις των δανειστών και
αφ’ ετέρου στο να µη θίξουν τα πελατειακά δίκτυα της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι δύσκολη, οµολογουµένως, η άσκηση αυτή. Το
διαπιστώσαµε στο «Αθηνά», όπου η αναγκαία αναδιάρθρωση των
ΑΕΙ της χώρας µετατράπηκε σε πελατειακή άσκηση, µε θύµατα
κυρίως τα ΤΕΙ της χώρας και χιλιάδες σπουδαστές και σπουδάστριες. Το είδαµε στην κατάργηση µαζικών ειδικοτήτων της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το βλέπουµε σε πολλές από τις
πολιτικές κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Η κρίση που κυριαρχεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και που κρατά ακόµα κλειστό σήµερα το ένα από τα µεγάλα ιδρύµατα της πρωτεύουσας,
δεν είναι παρά µία από τις όψεις της εκρηκτικής κατάστασης που
επικρατεί στην εκπαίδευση, για την οποία χωρίς να παραµερίζονται οι άλλες ευθύνες, τη βασική ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση της
χώρας. Δεν γίνεται έτσι να προλάβουµε το τρένο. Χάνουµε και
το επόµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, για ένα λεπτό.
Η εκπαίδευση χρησιµοποιείται, όχι ως θεσµός για να διαµορφώσουµε δηµοκρατικούς, υπεύθυνους και άξιους, προκοµµέ-
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νους πολίτες, όχι ως µοχλός για την έξοδο της χώρας από την
κρίση και την ανάπτυξη, αλλά σαν ιδεολογικός µηχανισµός διαιώνισης παραδοσιακών αντιλήψεων και συµπεριφορών και ως
πελατειακό καταφύγιο. Η Κυβέρνηση κινείται αµήχανα, χωρίς συνεκτικό σχέδιο, άλλοτε στοχοποιώντας την εκπαίδευση και άλλοτε καλύπτοντας τις παθογένειές της.
Την καλούµε να διαµορφώσει ένα σχέδιο, να µας πει πού το
πάει, γιατί κάνει την τάδε ή τη δείνα κίνηση και την καλούµε να
περάσει άµεσα σε διαρθρωτικές αλλαγές, που θα σηµάνουν την
ουσιαστική µεταρρύθµισή της. Διαρθρωτικές αλλαγές, όπως, για
παράδειγµα, την προκήρυξη των θέσεων των περιφερειακών διευθυντών της εκπαίδευσης και όχι την επιλογή τους µε κοµµατικά κριτήρια. Την αλλαγή προγραµµάτων των σπουδών,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε όλο
τον αναπτυγµένο κόσµο και οι οποίες έχουν σε µεγάλο βαθµό
προέλθει µέσα από αξιολογήσεις και έρευνες. Τη διαρκή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη βάση των στόχων. Την αξιολόγηση ακόµη και των αλλαγών, των ίδιων των αλλαγών ή του
ενδεχόµενου σχεδίου που προτείνεται για την εκπαίδευση από
το Υπουργείο Παιδείας.
Η έλλειψη συνεκτικού σχεδίου για την εκπαίδευση, σχέδιο
ρητό και όχι άρρητο, σχέδιο µε το οποίο θα µπορούσε κανείς να
συµφωνήσει ή να διαφωνήσει, να κρίνει αλλά και να αξιολογήσει,
είναι σήµερα έκδηλη. Στον προϋπολογισµό αποτυπώνεται µε σαφήνεια. Μειώνονται ακόµα περισσότερο οι δαπάνες για την εκπαίδευση. Από 5 δισεκατοµµύρια 792 εκατοµµύρια το 2002,
περάσαµε στα 5 δισεκατοµµύρια 396 εκατοµµύρια το 2013 και
τώρα, το 2014, στα 509 εκατοµµύρια, στο 1,2% του ΑΕΠ της
χώρας και γύρω στο 9% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία Ρεπούση, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Σηµαντική µείωση έχουν, επίσης, τα κονδύλια για την έρευνα.
Θα τελειώσω µε κάτι συνθηµατικό, ενδεχοµένως -το δανείζοµαι. Αν η εκπαίδευση µας φαίνεται ακριβή επένδυση, ας δοκιµάσουµε την άγνοια. Θα αποδειχθεί απείρως ακριβότερη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μέσω του κρατικού προϋπολογισµού για το 2014 αποτυπώνεται
ο διττός στόχος αλλά και η ενιαία κατεύθυνση που αυτός έχει. Από
τη µία πλευρά φορτώνονται τα βάρη και τα αποτελέσµατα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί αγρότες, συνολικά η λαϊκή οικογένεια µε το
πλιάτσικο που γίνεται στα δικαιώµατα και στις ανάγκες τους. Από
την άλλη πλευρά, εξασφαλίζεται ακόµα πιο φθηνή εργατική δύναµη, µε πλήρη ανατροπή των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωµάτων, προκειµένου να βρει διέξοδο και να ανακάµψει η
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για κλιµάκωση και ένταση της επίθεσης απέναντι στα λαϊκά
δικαιώµατα, µέσω της επιτάχυνσης των αντιλαϊκών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, που θα επιδεινώσουν ακόµα περισσότερο τους
όρους ζωής των εργαζοµένων.
Αυτούς τους στόχους υπηρετεί η κυβερνητική πολιτική και
στον τοµέα της υγείας-πρόνοιας, µε το πλήθος των αντιλαϊκών
µέτρων που προωθήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα, αλλά και
αυτών που σχεδιάζονται, επιδεινώνοντας περαιτέρω τους ήδη
επιβαρυµένους όρους παροχής υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας στο
λαό. Αυτοί είναι στόχοι που αποτελούν εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προωθείται σ’ όλες τις
χώρες, µε ή χωρίς µνηµόνια.
Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται και στα
οικονοµικά µεγέθη του κρατικού προϋπολογισµού, σηµατοδοτώντας τη συνέχισή τους µέσω των νέων ραγδαίων περικοπών
στις κρατικές δαπάνες για την υγεία και την πρόνοια. Έτσι προβλέπονται νέες µειώσεις στις συνολικές δαπάνες για το Υπουρ-
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γείο Υγείας, µειώσεις στην κρατική χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ,
µειώσεις στην κρατική χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων, µειώσεις στην κρατική και ασφαλιστική φαρµακευτική δαπάνη, µειώσεις στις κρατικές δαπάνες για την πρόνοια, µειώσεις στις
δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για το
Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται, δηλαδή, για περαιτέρω άγριο «πετσόκοµµα» των λαϊκών αναγκών σε υγεία, πρόνοια, φάρµακο και
για οικονοµικό «στραγγαλισµό» των δηµόσιων µονάδων υγείας.
Έτσι θα εξαναγκαστούν τα νοσοκοµεία και οι µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας –όπως, άλλωστε, προωθείται µε τη
δροµολογούµενη µεταρρύθµιση για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας- να εξασφαλίζουν έσοδα από την πώληση υπηρεσιών
στους ασθενείς και στα υποχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία.
Βέβαια, όσες από τις µονάδες δεν καταφέρουν να είναι βιώσιµες ενδεχοµένως να οδηγηθούν στη συρρίκνωση. Αυτό σηµαίνει
για το λαό περαιτέρω αύξηση των άµεσων και έµµεσων πληρωµών για υπηρεσίες υγείας και φάρµακα, γεγονός που επιβεβαιώνεται στην πράξη και µε τον προϋπολογισµό, δηλαδή µε την
πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για αύξηση των ιδίων εσόδων
των νοσοκοµείων από πώληση υπηρεσιών, µε την αύξηση της
συµµετοχής στην αγορά φαρµάκων, µέσω της µείωσης της κρατικής και ασφαλιστικής φαρµακευτικής δαπάνης, µε νέες περικοπές στις παροχές µέσω του ΕΟΠΥΥ, µετακυλίοντας τα βάρη
στους ασθενείς ή και αυξάνοντας εκ νέου τις εισφορές στα
ασφαλιστικά ταµεία. Έτσι, αφ’ ενός θα µεγαλώσουν περαιτέρω
οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ήδη οι εργαζόµενοι και οι λαϊκές οικογένειες για την ικανοποίηση των αναγκών τους σε υγεία,
πρόνοια, φάρµακο και αφ’ ετέρου θα υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη
επιδείνωση για το συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των ανασφάλιστων και ανέργων, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείονται ή υποχρεώνονται σε υποτυπώδεις και υποβαθµισµένες υπηρεσίες.
Αλήθεια, ποια ίση πρόσβαση, που επικαλείται η Κυβέρνηση,
µπορεί να έχει ο ανασφάλιστος; Έχει τη δυνατότητα ο άνεργος,
ο ανασφάλιστος να εµβολιάσει τα παιδιά του; Απαντήστε. Ποιος
έχει σήµερα τη δυνατότητα να πληρώνει για την πανάκριβη οδοντιατρική φροντίδα; Ποιος έχει να πληρώσει για εξετάσεις που δεν
καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ; Μήπως ο φτωχός αγρότης ή ο µικροεπαγγελµατίας, που δεν µπορεί να πληρώνει τις εισφορές
του στο ταµείο και δεν έχει στοιχειώδη ασφαλιστική κάλυψη, ή
µήπως ο εργαζόµενος των 580 ευρώ, ο νέος εργαζόµενος των
411 ευρώ ή ο νέος εργαζόµενος στα προγράµµατα κοινωφελούς
εργασίας;
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα στην πράξη των στόχων Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσων «πίνουν νερό στο όνοµα»
του ευρωµονόδροµου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης για περιορισµό των κρατικών και δηµόσιων παροχών υγείας και πρόνοιας στο επίπεδο του βασικού «πακέτου» παροχών και την
εξασφάλιση δικτύων ασφαλείας –λένε- µέσω µη κυβερνητικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών οργανώσεων, κοινωνικών ιατρείων
κ.λπ..
Αυτό προορίζετε για το λαό, ένα «πακέτο» ενιαίων και ελάχιστων υπηρεσιών για όλους, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά
µε γνώµονα τις ανάγκες και τις αντοχές της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας και από κει και πέρα θα υπάρχουν «πετσοκοµµένες» υπηρεσίες για τις πιο ακραίες και εξαθλιωµένες
περιπτώσεις.
Έτσι, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι σηµερινοί και οι µελλοντικοί ανασφάλιστοι και άνεργοι, που είναι οι δηµιουργοί του
κοινωνικού πλούτου και αυτοί που έχτισαν µε τις εισφορές τους
τα ασφαλιστικά ταµεία, τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα
υγείας, στερούνται το δικαίωµα σε σύγχρονες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
Αυτό που αναδεικνύεται, µε βάση τη ραγδαία συνολικά επικίνδυνη επιδείνωση των όρων στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
του λαού, είναι η βαρβαρότητα και τα όρια του καπιταλιστικού
συστήµατος, άρα και ο χαρακτήρας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που πάντα θα συνοδεύεται από την ολοένα και µεγαλύτερη
επιδείνωση των όρων ζωής των λαϊκών στρωµάτων, θα συγκρούεται µε το δικαίωµα για σύγχρονες, ποιοτικές, δωρεάν και
αποκλειστικά δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
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Απέναντι σε αυτήν την εκκρηκτική κατάσταση, σε αυτήν την
πολιτική, µπορεί να µπει φρένο µόνο από ένα ισχυρό, λαϊκό, εργατικό κίνηµα, µια ισχυρή κοινωνική συµµαχία των εργαζόµενων,
των συνταξιούχων, των άνεργων, των ανασφάλιστων, που θα δυσκολεύει την εφαρµογή αυτής της πολιτικής, στοχεύοντας στην
πλήρη ανατροπή της, στην ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, παλεύοντας για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης, όπου ο εργαζόµενος και οι ανάγκες του δεν θα θεωρούνται κόστος, αλλά
αυτό που πραγµατικά είναι, δηλαδή, ο παραγωγός του κοινωνικού πλούτου που πρέπει ο ίδιος να καρπώνεται -ανάµεσα στα
άλλα- δηµόσιες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας σε όλα τα
επίπεδα, όπως και στο φάρµακο, µε βάση τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες του.
Σε αυτό το σύστηµα το οποίο ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες, δεν περισσεύει καµµία µονάδα υγείας του ΕΟΠΠΥ, κανένα
κέντρο υγείας, κανένα περιφερειακό ιατρείο αλλά και κανένας
εργαζόµενος. Όλες οι δηµόσιες µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας να αξιοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν
στο ενιαίο δηµόσιο σύστηµα υγείας καθώς και όλοι οι εργαζόµενοι όλων των κλάδων, µε σχέσεις εργασίας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Γι’ αυτό το ΚΚΕ καλεί το εργατικό λαϊκό κίνηµα να αντιπαρατεθεί στα σχέδια της Κυβέρνησης και να διεκδικήσει την πανελλαδική ανάπτυξη αποκλειστικά δηµόσιου και απολύτως δωρεάν
συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε κατάργηση
κάθε επιχειρηµατικής δράσης, µε πλήρη στελέχωση και εξοπλισµό, µε βασικό προσανατολισµό την πρόληψη.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρκος Μπόλαρης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός είναι αποτύπωση πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης σε αριθµούς.
Η συζήτηση, λοιπόν, πάνω στον προϋπολογισµό είναι εξόχως πολιτική. Γι’ αυτό έχει σηµασία, αφού κάποιοι δεν ακούν, να χρησιµοποιήσω και να αναφερθώ στις κρίσεις της πολιτικής που
ασκείται από ξένους.
Δηλαδή, δεν µπορεί να µην αναφερθώ στη διαπίστωση που
κάνει η κ. Λαγκάρντ, επανειληµµένα, ότι το πρόγραµµα που εκτελείται δεν είναι βιώσιµο. Δεν µπορεί να µην αναφερθώ στον κ.
Χάνες Σβόµποντα, ο οποίος προχθές δήλωνε πως το υφεσιακό
πρόγραµµα που εκτελείται στη χώρα οδηγεί σε ακραίες κοινωνικές ανισότητες και διόγκωση της ανεργίας. Δεν µπορώ να µην
αναφερθώ στον κ. Μάρτιν Σουλτς ο οποίος µίλησε προχθές στην
Αθήνα αναφερόµενος στο πρόγραµµα λιτότητας, το οποίο εκτίναξε την ανεργία στους νέους. Δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο
κείµενο των είκοσι δύο Σουηδών, νοµπελίστες και ακαδηµαϊκοί,
οι οποίοι κάνουν έκκληση για τη σωτηρία της χώρας από το επιβαλλόµενο έξωθεν πρόγραµµα.
Τέλος, δεν µπορώ να παραλείψω τις διαπιστώσεις των ειδηµόνων, εντός ή εκτός εισαγωγικών, του IMF, οι οποίοι είπαν ότι έγιναν λάθη και στο σχεδιασµό και στην εκτέλεση και στα
αποτελέσµατα αυτού του προγράµµατος.
Θα µου πείτε, τι χρειάζεται να αναφερθείς στους εξωτερικούς, όταν
βιώνει η ελληνική κοινωνία µε τον πιο ανάλγητο τρόπο, µε τον πιο άγριο
τρόπο, τα αποτελέσµατα της πολιτικής που ασκείται; Γιατί οι Έλληνες πολίτες στην κοινωνία, στην παιδεία, στην υγεία, στην πραγµατική οικονοµία
διαπιστώνουν πως η Κυβέρνηση αυτή εµφανίζεται χωρίς να έχει παραγωγικά Υπουργεία. Εµφανίζεται χωρίς να έχει σχέδιο και πρόγραµµα,
ώστε να υλοποιεί πολιτικές που αφορούν την πραγµατική οικονοµία και
τους πολίτες.
Τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Με τη φορολογική της πολιτική,
που την κρύβει σήµερα εδώ για να τη φέρει στη συνέχεια, αποτυπώνει ξεκάθαρα το ιδεολογικό πρόσηµο της πολιτικής που
ασκείται. Γιατί στη φορολογική πολιτική είναι ξεκάθαρο από πού
θα πάρεις τα έσοδα. Όταν, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει πως το χρήµα που ήρθε στη χώρα, το χρήµα που παράχ-
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θηκε στη χώρα, το χρήµα που είναι στα χέρια λίγων δεκάδων χιλιάδων συµπολιτών µας και φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό δεν το
αγγίζεις, τότε είναι απολύτως σαφές ότι θα επιµείνεις στην είσπραξη από τους πολλούς, απ’ αυτούς που πλέον η φοροδοτική
ικανότητά τους έχει εξαντληθεί.
Αυτήν την πολιτική όπως θέλετε χαρακτηρίστε τη: νεοφιλελεύθερη, υφεσιακή, λιτότητας, νεοσυντηρητική, µερκελική. Το βέβαιο είναι ότι οδηγεί την κοινωνία στα άκρα.
Κάποιοι λένε ότι είναι λάθος πολιτική. Δεν είναι λάθος η πολιτική. Η πολιτική που ασκείται, ενώ ασκείται στο όνοµα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, κρύβει άλλες, πολύ κρίσιµες,
παραµέτρους. Σε µια απ’ αυτές προηγουµένως αναφέρθηκε ο
Νικήτας Κακλαµάνης, πρώην Υπουργός Υγείας.
Στο όνοµα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας γίνεται κατεδάφιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που έχτισε ο Παρασκευάς
Αυγερινός και ο Γιώργος Γεννηµατάς, έτσι ώστε οι µεν δυνάµενοι
να πάνε στο ιδιωτικό σύστηµα υγείας, που το διαφηµίζουµε
πλέον στις τηλεοράσεις, αυτοί όµως που δεν µπορούν, τα πιο
ευαίσθητα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας, να µείνουν ακάλυπτοι. Με επίκληση δηµοσιονοµική εφαρµόζεται η πολιτική η
οποία στέλνει τον κόσµο αλλού.
Το ίδιο γίνεται µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Υπάρχει η
αναφορά που έγινε προηγουµένως από τον Υπουργό Άµυνας κ.
Αβραµόπουλο. Ρωτήστε στη Βουλγαρία, κύριοι συνάδελφοι. Δεν
είχαν κανένα πρόγραµµα. Έπρεπε να µπουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τους επέβαλαν να κλείσουν τις αµυντικές βιοµηχανίες.
Δεν είναι δηµοσιονοµικοί οι λόγοι που επιβάλλουν να κλείσουν
τα Αµυντικά Συστήµατα. Πελάτες µάς θέλουν, για να πάµε να ξανακουµπήσουµε τα χρήµατα.
Πολλά περιµένει ο κόσµος και πολλά λέγονται για τις αποκρατικοποιήσεις, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να πείτε τι γίνεται µε τον
«Αστέρα» στη Βουλιαγµένη. Έχει επέµβει εισαγγελέας για τη διαφθορά. Έχει επέµβει ο οικονοµικός εισαγγελέας. Τι συµβαίνει µε
το ΤΑΙΠΕΔ και µε την Εθνική; Αυτή είναι η αξιοπιστία µε την οποία
καλεί η Κυβέρνηση ξένους επενδυτές; Άλλα λέει η προκήρυξη
και άλλα κάνουµε στη συνέχεια; Προσπαθούµε να περάσουµε
αποφάσεις από το περιφερειακό συµβούλιο αυξάνοντας τα οκτώ
χιλιάδες m² σε σαράντα χιλιάδες m²; Είναι διαφορά δεκάδων,
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Καταρρέει η αξιοπιστία της
Κυβέρνησης της χώρας.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνουν έλλειµµα
ηγεσίας, έλλειµµα αξιοπιστίας της ηγεσίας, η οποία καταρρέει.
Γι’ αυτό ο κόσµος είναι απέναντι. Γι’ αυτό επιτρέπεται σε κάποιους θρασείς νεοναζί να βγαίνουν και να σηκώνουν το δάχτυλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πολύ λίγο θέλω ακόµα, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εκείνο που χρειάζεται από τα κόµµατα που πιστεύουν στη δηµοκρατία είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας, του κύρους, της
θεσµικής λειτουργίας της δηµοκρατίας, του πολιτικού προσωπικού, των κοµµάτων, της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης. Είναι
αυτό στο οποίο υστερούµε, είναι αυτό που δεν κάνουµε, γιατί
έχουµε µείνει σε λογικές διαχείρισης και όχι πολιτικής.
Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική συσπείρωσης, εθνικής συστράτευσης, για να µπορέσουµε να απαντήσουµε άµεσα στην
κρίση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έγνοια και αγωνία από την
Κυβέρνηση δεν υπάρχει. Η έγνοια και η αγωνία είναι να εκτελεστεί ένα πρόγραµµα µε λάθος στόχους, που υπηρετούν αριθµούς και όχι ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μπόλαρη.
Η κ. Αραµπατζή Φωτεινή από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από τέσσερα χρόνια µνηµονίου κι εν µέσω βαθιάς ύφεσης, έχουµε στα χέρια µας, επιτέλους,
µετά από έξι χρόνια έναν προϋπολογισµό που απεικονίζει τα
πρώτα βήµατα αναστροφής µιας πρωτοφανούς πορείας κρίσης.
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Προφανώς όσοι υποστηρίζουµε το δύσκολο κυβερνητικό έργο
λέγοντας «ΝΑΙ» σε αντιδηµοφιλείς αποφάσεις, δεν ζούµε σε εικονική πραγµατικότητα. Και µυρωδιά της κοινωνίας έχουµε και
αίσθηση των στραβών και των παράδοξων. Καταλαβαίνουµε
καλά πως ούτε το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσµατος είναι
άξιο πανηγυρισµών ούτε η αναιµική ανάπτυξη του 0,6% που προβλέπεται για το 2014 ούτε η µικρή έστω προβλεπόµενη υποχώρηση του ποσοστού της ανεργίας από το 27% στο 26%. Μας
ανακουφίζει, όµως, που το έστω και µικρό πλεόνασµα του 2013
σηµαίνει πως το κράτος µας σήµερα δείχνει να νοικοκυρεύεται.
Όλα αυτά, βεβαίως, επιτυγχάνονται όχι χάρη στο θεόπνευστο
κι εν πολλοίς οριζόντιο σχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών,
αλλά χάρη στις αξιοσέβαστες θυσίες ενός λαού, που δοκιµάζεται
σκληρά και πολλές φορές άδικα. Άδικα όχι γιατί αυτή η Κυβέρνηση στερείται ευαισθησίας κι αισθήµατος δικαιοσύνης, στα
οποία ανέξοδα ποντάρει η Αντιπολίτευση. Άδικα διότι σε ένα κράτος που έµαθε να επιβιώνει παρασιτικά, να πολιτεύεται µε δανεικά, να αγνοεί την αξιολόγηση, να θεωρεί τους απεργούς και
τους καταληψίες διαµορφωτές πολιτικών αποφάσεων και το σπάσιµο των καταχρηστικών συµπεριφορών ταµπού, σε ένα τέτοιο
κράτος, εν πολλοίς ανώριµο κι απαράσκευο, κληθήκαµε πολύ
γρήγορα και υπό την πίεση των δόσεων επιβίωσης να πάρουµε
αποφάσεις, µε οριζόντιες προγραφές και πρόχειρες, δυστυχώς,
αξιολογήσεις.
Με αυτές τις θυσίες και µε αποφασιστικότητα στην εκρίζωση
των στρεβλώσεων ερχόµαστε σήµερα, από οριακή θετική βάση,
σε ένα περιβάλλον ελκυστικό, πλέον, σε ξένες επενδύσεις, να
βάλουµε τους θεµέλιους λίθους για την ανάπτυξη της χώρας.
Ανάπτυξη, βεβαίως, δεν µπορεί να έρθει ούτε µε φοροεπιδροµή ούτε µε το στέγνωµα της αγοράς ούτε µε την ελλειµµατική ευαισθησία στο θέµα των πλειστηριασµών. Στοίχηµα αυτής
της Κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντανάκλαση των οικονοµικών
επιτευγµάτων στην καθηµερινότητα του πολίτη, ο οποίος δυστυχώς, συνεχίζει να ταλαιπωρείται, να απογοητεύεται και να δυσπιστεί από τη γραφειοκρατία, την κρατική αβελτηρία αλλά και τις
πολιτικές παραλείψεις. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η εγκληµατική καθυστέρηση στις υποδοµές ελέγχου στους συνοριακούς
σταθµούς της χώρας µας, την ώρα που η φορολογική επιδροµή
επιτείνεται, για να έρθει χρήµα αναγκαίο στα ταµεία.
Ο Προµαχώνας, για παράδειγµα, που αποτελεί την πύλη της
Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
µέσω Βουλγαρίας και αριθµεί διελεύσεις που ξεπερνούν το ενάµισι εκατοµµύριο κατ’ έτος, παρουσιάζει δυστυχώς εδώ και χρόνια εικόνα πληµµελέστατων υποδοµών ελέγχου, µε ελλιπέστατο
προσωπικό κι ανύπαρκτες υποδοµές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
εκατοντάδες φορτηγά λαθραίου και αδήλωτου φορτίου -από
καύσιµα, ποτά και τσιγάρα µέχρι ξυλεία, οικοδοµικά υλικά και
κάθε λογής εµπορεύµατα, σε τιµές, βεβαίως, υποπολλαπλάσιες
των ελληνικών- προερχόµενα από τη γειτονική Βουλγαρία, να εισέρχονται ανενόχλητα στη χώρα µας, σε ένα όργιο φοροαποφυγής, που ρηµάζει και κλείνει τις ελληνικές επιχειρήσεις κι αφήνει
άδεια τα κρατικά ταµεία από τους αντιστοιχούντες φόρους.
Είναι πράγµατι λυπηρό, λίγα µέτρα παρακάτω, η γειτονική
Βουλγαρία να διαθέτει υπερσύγχρονα ακτινογραφικά µηχανήµατα για τον εντοπισµό κάθε είδους φορτίου, σαν αυτά που χρειάζεται ο δικός µας συνοριακός σταθµός, αλλά που, σύµφωνα µε
υπηρεσιακούς παράγοντες –τη µαρτυρία των οποίων επικαλούµαι,- παρά την ύπαρξη των αναγκαίων κονδυλίων, η αγορά τους
αγκιστρώνεται εδώ και χρόνια στα δίχτυα της γραφειοκρατίας,
σε διαγωνισµούς οι οποίοι δεν ολοκληρώνονται, επειδή δεν προσέρχονται τα µέλη των επιτροπών και οι οποίοι αν τύχει ποτέ και
ολοκληρωθούν, γίνονται γαϊτανάκι στο χορό των ενστάσεων.
Εν τω µεταξύ, στην άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος, για να καταπολεµήσουµε το λαθρεµπόριο, εξισώσαµε ένα χρόνο πριν τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, παγώνοντας την Ελλάδα, πλήττοντας το περιβάλλον, αφήνοντας άδεια, τελικά, τα κρατικά ταµεία.
Μας κατηγορεί οληµερίς η Αντιπολίτευση για «βιοµηχανία»
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Ας προχωρήσουµε εν
ανάγκη µε τέτοιες, προκειµένου να εφαρµόσουµε τέτοιες αναγκαίες λύσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι απαράδεκτο να αφήνουµε την εκτεταµένη φοροδιαφυγή
να πυορροεί, τη στιγµή µάλιστα που έχουν περικοπεί µισθοί, συντάξεις κι επιδόµατα.
Επειδή µιλάµε για ταλαιπωρηµένο επιχειρηµατικό κόσµο, που
είναι το κλειδί της ανάκαµψης, θα πρέπει να επιµείνουν σοβαρά οι
κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών και να πιέσουν τη σκληρή τρόικα
να συνειδητοποιήσει ότι είναι αναγκαίες οι ειδικές οικονοµικές
ζώνες κινήτρων, µε πλήρη σεβασµό εργασιακών δικαιωµάτων σε
περιοχές παραµεθόριες, που κυριολεκτικά αιµορραγούν, τόσο
από την αθρόα µετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και
από τη γενικευµένη κατανάλωση των Ελλήνων, οι οποίοι τρέχουν
καθηµερινά στις γειτονικές χώρες, για να πάρουν από βενζίνη
µέχρι είδη πρώτης ανάγκης στη µισή τιµή.
Σε ό,τι αφορά στα πρωτογενή πλεονάσµατα τόσο του 2013
όσο και αυτό που ευελπιστούµε ότι θα προκύψει το 2014, περιµένουµε να διατεθούν, κατά την πάγια δέσµευση του Πρωθυπουργού µας Αντώνη Σαµαρά, στην αποκατάσταση των αδικιών
σαν αυτήν που υπέστησαν οι γεννηθέντες αγρότες το 1948, οι
οποίοι µε την ψήφιση του ν. 4093/2012 απώλεσαν στο «παρά
ένα» το ώριµο συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο θέµα και είναι πολλά τα επιχειρήµατα που έχουν στη φαρέτρα τους, κυρίως όµως το επιχείρηµα είναι ότι οι εξηνταεξάρηδες πλέον αγρότες και αγρότισσες,
ενώ έχουν συµπληρώσει πάνω από σαράντα πέντε χρόνια εργασίας στο χωράφι, εξαιτίας νοµοθετικού κενού της πολιτείας, δεν
µπορούν να αποδείξουν ότι πριν από το 1987 εργάζονταν, πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΓΑ µε κάθε αγοραπωλησία
τους και άρα δικαιούνται τη συνταξιοδότησή τους. Αυτοί είναι
δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιοι τριάντα επτά αγρότες µε το δηµοσιονοµικό κόστος της συνταξιοδότησής τους για το 2014 αφού το 2013 το απώλεσαν- να ανέρχεται στα 102 εκατοµµύρια
ευρώ.
Ανάλογη αποκατάσταση θα πρέπει να υπάρξει και για τους
υπερήλικους ανασφάλιστους του ΟΓΑ αλλά και για τη συνέχιση
της καταβολής του ΕΚΑΣ στους άνω του 67% αναπήρους από 11-2014.
Ευελπιστώ ότι µε εφαλτήριο τη σταθεροποίηση της οικονοµίας
µας, που απηχεί ο συνετός και ρεαλιστικός προϋπολογισµός του
2014, και µε εγγύηση την αντοχή και τις θυσίες της ελληνικής
κοινωνίας, η χώρα µας µπορεί να αισιοδοξεί ότι τα δύσκολα και
τα αιµατηρά έχουν περάσει πλέον ανεπιστρεπτί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θέλω να κάνω µια µικρή αναφορά γι’ αυτήν τη
δηµοσιογραφία του «περίπου» που ζούµε τα τελευταία χρόνια.
Χθες ο κ. Σκουρής, σε ένα ευφάνταστο ρεπορτάζ για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε την Τρίτη, µε διακτίνισε από τις Ηνωµένες Πολιτείες όπου ήµουν µε αποστολή της
Βουλής και µε έβαλε να µαλώνω µε τον Μανώλη Γλέζο µέσα στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα και µάλιστα σε έναν καβγά στον οποίο
ο Μανώλης Γλέζος είπε να µε µαζέψουν! Αυτή η δηµοσιογραφία
είναι το αποτύπωµα της κοινωνίας που έχουµε σήµερα. Αυτή η
δηµοσιογραφία της σκουριάς, του «περίπου», του κουτσοµπολιού, της πλήρους διαστρέβλωσης είναι η δηµοσιογραφία που
έχουµε σήµερα σε αυτήν τη χώρα. Ζητώ από τον κ. Σκουρή τουλάχιστον να ζητήσει συγγνώµη µετά από αυτήν την µπαρούφα
που έγραψε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι
η πολιτική που ακολουθείται, αυτή της αποθέωσης του πρωτογενούς πλεονάσµατος, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο
αντλείται αυτό, ούτε οδηγεί την οικονοµία σε διαδικασία ανάκαµψης ούτε βγάζει την κοινωνία από το περιθώριο. Αντιθέτως, λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα.
Παρουσιάζεται ένα πλεόνασµα που έχει προκύψει από τη διά-
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λυση του κοινωνικού ιστού. Πρωτογενές πλεόνασµα για εσάς σηµαίνει ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, κρατική φοροληστεία,
εκµηδενισµένη κρατική συµµετοχή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, µόλις 700 εκατοµµύρια, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, µείωση µισθών και συντάξεων, κατάργηση εκατοντάδων
δηµοσίων φορέων, αδιανόητες περικοπές σε υγεία, παιδεία και
ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι ένα πλεόνασµα το οποίο στο τέλος δεν θα διατεθεί για
δαπάνες κοινωνικής πολιτικής, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του
ξοδεύεται στην αποπληρωµή του χρέους. Έχετε ταυτίσει το
πρωτογενές πλεόνασµα µε την κοινωνία της ζούγκλας. Συγχέετε
την έννοια του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε το πλεόνασµα
στη φτώχεια και την έννοια της ανταγωνιστικότητας µε το τσάκισµα στην αξία της εργασίας.
Ακόµη κι έτσι, όµως, τολµάτε να µιλάτε για ανάκαµψη και ανάπτυξη. Δεν µας λέτε, όµως, για ποιους. Ποιοι είναι αυτοί που αποκοµίζουν τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ακόµα και µέσα στην
πιο βαθιά κρίση, κέρδη; Αποκρύπτετε συστηµατικά τα συµφέροντα που εκπροσωπείτε και συσκοτίζετε το δηµόσιο λόγο µε τα
κίνητρά σας, εκεί ακριβώς όπου κρύβεται η ειδοποιός διαφορά
της δικής σας πολιτικής µε τη δική µας.
Επειδή, προφανώς, δεν τολµάτε να οµολογήσετε ότι στόχος
σας είναι η άνεργη ανάκαµψη, η ανάπτυξη που επιφέρει η εξαθλίωση των εργαζοµένων, των ατόµων µε αναπηρία, των µεταναστών, των νέων που βυθίζονται στην ανεργία, θα γίνω λίγο πιο
συγκεκριµένος. Υπάρχει η ετήσια έρευνα της «ICAP», που εµφανίζει τις πεντακόσιες πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
να έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους κατά 45% στο 2012, στη
χρονιά της πιο βαθιάς κρίσης.
Αναρωτιόµαστε πώς γίνεται, µέσα σε συνθήκες κοινωνικής
εξαθλίωσης, βαθιάς ύφεσης, της τάξης του 6,3%, και σχετικά χαµηλών κύκλων εργασιών, να εµφανίζουν αυτές οι πεντακόσιες
επιχειρήσεις αύξηση κερδών σχεδόν 50%. Από πού βγήκαν αυτά
τα κέρδη; Να σας πω από πού βγήκαν. Είναι τα χρήµατα που
προέρχονται από το τσάκισµα των µισθών και των εργασιακών
δικαιωµάτων, σε συνδυασµό µε την εκχώρηση δηµοσίου πλούτου στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι η περιουσία πολλών που διαµένουν σ’ αυτόν τον τόπο, που βίαια τους αναγκάζετε να τη
χαρίσουν στους οικονοµικά ισχυρούς. Έχετε καταθέσει έναν
προϋπολογισµό ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιβίωσης
της Κυβέρνησής σας και όχι της κοινωνίας.
Να κλείσω µε ένα παράδειγµα, γιατί έχουµε λάβει κι έχετε
λάβει κι εσείς, φαντάζοµαι, την επιστολή από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσµο Νεφροπαθών. Λέει συγκεκριµένα η επιστολή: «Με
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πέρασε µία διάταξη, µε βάση
την οποία από 1η Ιανουαρίου του 2014 δεν θα δίδεται το ΕΚΑΣ
στους ηλικίας κάτω των εξήντα πέντε ετών δικαιούχους, χωρίς
εξαιρέσεις». Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Θα αφαιρέσετε το ΕΚΑΣ
από άτοµα µε αναπηρία, από τους νεφροπαθείς και θα τους οδηγήσετε στον αφανισµό.
Έχει να απαντήσει κάτι ο Υπουργός Οικονοµικών ή ο Υφυπουργός γι’ αυτό το πράγµα; Σας ενδιαφέρουν αυτές οι οµάδες ανθρώπων που βιώνουν µε δύσκολο, να µην πω απάνθρωπο, τρόπο τα
τρία χρόνια της κρίσης; Πώς θα ζήσουν τα άτοµα µε αναπηρία,
που αναγκάστηκαν λόγω της αναπηρίας τους να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα; Έχετε κάποια απάντηση για το ποιο είναι το µέσο
µε το οποίο θα βοηθήσετε ένα εκατοµµύριο περίπου άτοµα µε
αναπηρία; Έχετε υπ’ όψιν σας πού βρίσκεται αυτήν τη στιγµή η
κοινωνία έξω από τους αριθµούς που παρουσιάζετε;
Διότι µπορούµε να σας πούµε και οι συνάδελφοί µου από τον
ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει πάρα πολλά νούµερα σε σχέση µε το πού βρίσκεται η κοινωνία και το πού χτυπάει η καρδιά της. Χτυπάει στη
φτώχεια, χτυπάει στην ανεργία, χτυπάει στα συσσίτια που µοιράζονται κατά χιλιάδες σε όλη την επικράτεια της χώρας, χτυπάει εκεί όπου εσείς δεν πατάτε ποτέ, χτυπάει εκεί από όπου
εσείς είστε απόντες και θα συνεχίσετε να είστε απόντες, γιατί
δεν µπορείτε να σταθείτε σε µία κοινωνία της οποίας ο ιστός έχει
διαρραγεί σχεδόν αµετάκλητα.
Σ’ αυτό, λοιπόν, εµείς απαντούµε: Είτε θα πάµε προς την καταστροφή είτε θα ανατρέψουµε τις πολιτικές, τις οποίες εφαρµόζετε τρία χρόνια αποτυχηµένα, πηγαίνοντας το χρέος ολοένα
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και αυξανόµενο. Ο κόσµος θα επιλέξει την ανατροπή, ο κόσµος
θα επιλέξει µία κυβέρνηση της Αριστεράς µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Διονύσης Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εγώ θα ψηφίσω τον κρατικό προϋπολογισµό του
2014, γιατί είναι ένας προϋπολογισµός που, ύστερα από πάρα
πολλά χρόνια ύφεσης και παραγωγής ελλειµµάτων, µας επιτρέπει να αισιοδοξούµε, να έχουµε την ελπίδα και να σχεδιάσουµε
τη νέα Ελλάδα που οραµατιζόµαστε σε στέρεες και ασφαλείς βάσεις.
Το 2014, όπως δείχνουν όλα και πλέον δεν το αµφισβητεί κανένας, θα είναι µία χρονιά ανάπτυξης, έστω και οριακής, ικανής
όµως για να δώσει στη χώρα µας την ώθηση που χρειάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεκαοχτώ µήνες διακυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά εξασφάλισαν για την Ελλάδα όσα πριν
από δύο χρόνια φάνταζαν ακατόρθωτα.
Πρώτα απ’ όλα, παραµένει η χώρα µας στην οικονοµική ζώνη
του Ευρώ. Συνεχίζουµε την πορεία µας µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια ως ισότιµος εταίρος. Επανακτήσαµε την αξιοπιστία µας
και κάθε σενάριο οικονοµικής καταστροφής είναι πια όνειρο θερινής νυκτός. Αυτές είναι κατακτήσεις µε χαρακτήρα ουσιαστικό,
πρακτικό αλλά και συµβολικό.
Δεύτερον, προωθήθηκαν οι µεταρρυθµίσεις και δηµιουργήθηκε ένα φιλικό και υγιές επενδυτικό περιβάλλον.
Αυτές οι δύο αναγκαιότητες ανέκοψαν τον κατήφορο της οικονοµίας και συνέβαλαν στη διάσωση της χώρας. Η εφαρµογή
τους, όµως, επί δεκαετίες δεν ήταν εφικτή, γιατί έβρισκαν µπροστά τους ανυπέρβλητα εµπόδια κρατικοδίαιτων συµφερόντων,
προνοµιακών οµάδων, συντεχνιών, νοοτροπιών και παρωχηµένων αντιλήψεων.
Και τρίτον, στο οικονοµικό µέρος έχουµε θετική εκτέλεση του
προϋπολογισµού του 2013, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος πάνω από 800.000.000 ευρώ, ενώ τέτοια εποχή πέρσι προβλέπαµε µηδενικό πλεόνασµα.
Εποµένως υπάρχουν πάνω από 550.000.000 ευρώ για σταδιακή αποκατάσταση αδικιών, ώστε µία άλλη προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού να γίνει πράξη µε πρώτο µέληµα
τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους ένστολους.
Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πέρα από τα αντικειµενικά οφέλη
που απορρέουν από τους οικονοµικούς δείκτες, δίνουν στην οικονοµία µας και το απαραίτητο ψυχολογικό πλεονέκτηµα απέναντι στους δανειστές και τους εταίρους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα επιτεύχθηκαν µέχρι σήµερα, για να έχουν αξία, να βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη, να
συµβάλουν στην οικοδόµηση της νέας Ελλάδος, θα πρέπει να
θωρακιστούν νοµοθετικά µε ασφαλιστικές δικλίδες, µε αλλαγή
νοοτροπιών, µε κάθε, εν πάση περιπτώσει, απαραίτητη ενέργεια,
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ο ασθενής να υποτροπιάσει.
Σε αυτό το διάστηµα έγιναν όσα δεν έχουν γίνει ποτέ. Η ευκαιρία που µας δίνεται είναι τεράστια και πρέπει να την αξιοποιήσουµε στο µέγιστο. Πρέπει να περάσουµε στη νέα εποχή,
απαλείφοντας το φόβο ότι µπορεί να ξαναβρεθούµε σε αυτήν τη
δεινή θέση στην οποία βρεθήκαµε τα τελευταία χρόνια.
Σε αντίθεση µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όσοι στηρίζουµε την Κυβέρνηση, οραµατιζόµαστε µία Ελλάδα που θα αποτελέσει πόλο έλξης για επενδύσεις, επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες µε σταθερό φορολογικό σύστηµα, µε χαµηλούς,
ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές. Οραµατιζόµαστε
µία χώρα που θα διαθέτει ένα σύγχρονο, µικρό, ευέλικτο, δίχως
τεράστιο κόστος, δηµόσιο τοµέα στην υπηρεσία του πολίτη.
Οραµατιζόµαστε µία Ελλάδα που θα µπορεί να ενισχύει τις διεθνείς της σχέσεις, θα διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα
µεγάλα ζητήµατα της ενέργειας και θα πρωτοστατεί σε µία νέα
µεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οραµατιζόµαστε µία χώρα που θα µπορεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες στους νέους, θα ενισχύει τη δηµιουργικότητα, την επιχει-
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ρηµατικότητα, την επιστηµονική έρευνα, την καινοτοµία και θα
αναπτύσσει τον πρωτογενή της τοµέα και τη µεταποίηση. Οραµατιζόµαστε µία χώρα, που επιτέλους, θα υιοθετήσει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, το οποίο θα απελευθερώσει όλες µας τις
δυνάµεις και θα µας επιτρέψει να δηµιουργούµε πλεονάσµατα
και να ζούµε σε µία χώρα χωρίς δανεικά.
Με λίγα λόγια, οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών τους
δεκαοκτώ αυτούς µήνες µάς δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούµε όλα όσα απαιτούνται για να µπορούµε να µιλάµε για τη νέα
Ελλάδα που οραµατιζόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι οι πολίτες δοκιµάζονται, ότι τα περιθώρια
της κοινωνικής ανοχής εξαντλούνται. Δεν ήρθαµε εδώ σήµερα
να παρουσιάσουµε µία εικονική πραγµατικότητα. Ερχόµαστε εδώ
για να πούµε την αλήθεια, µακριά από ανεφάρµοστες υποσχέσεις. Ερχόµαστε εδώ για να στηρίξουµε τη µοναδική ρεαλιστική
και εφαρµόσιµη πολιτική επιλογή, η οποία θα µας οδηγήσει µε
ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση.
Σαφώς όταν αποφασίζεις, όταν υλοποιείς πολιτικές, µπορεί να
γίνουν λάθη και να υπάρξουν και αστοχίες. Από την απραξία,
όµως, που επιδιώκουν κάποιοι σήµερα ή την επιστροφή στο
χθες, εµείς προτείνουµε τη δράση και τη φυγή προς τα εµπρός.
Όσον αφορά στην εµµονή της Αντιπολίτευσης για αντάρτικα,
ανατροπές στους δρόµους, στα σχολεία, στα πανεπιστήµια και
τελευταία µέσα στο Κοινοβούλιο, απαντάµε ότι µάλλον βρίσκεται
εκτός πραγµατικότητας. Όσα πρεσβεύετε -αν τελικά κάτι πρεσβεύετε- έχουν πάρει εδώ και χρόνια διαζύγιο µε το ρεαλισµό
και την παγκόσµια πραγµατικότητα. Η πρότασή σας είναι η επιστροφή σε εκείνα τα σηµεία του παρελθόντος που πασχίζουµε
σήµερα να αλλάξουµε για να πάµε µπροστά, γιατί ήταν αυτά που
µας οδήγησαν στην κρίση και στη µεγάλη ταλαιπωρία του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουµε
κάτι. Την οικονοµική κρίση δεν την έφερε το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο είναι το αποτέλεσµά της. Μπορεί η συνταγή να είναι λάθος,
όπως πιστεύω εγώ, ή για άλλους να µην έχει εφαρµοστεί σωστά.
Άλλωστε, σε κάποιους µήνες θα αποτελεί παρελθόν. Την κρίση,
όµως, την έφεραν οι στρεβλώσεις του χθες, οι σπατάλες, η γραφειοκρατία, το ρουσφετολογικό κράτος, οι συντεχνίες, η πολιτική
ατολµία και η ατιµωρησία.
Αν όλα αυτά, όπως λέτε, δεν τα υπερασπίζεστε, τότε απαντήστε µας, επιτέλους, γιατί δεν ψηφίσατε πριν από λίγες ηµέρες
τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 500.000.000 ευρώ;
Επιθυµείτε, δηλαδή, η χώρα να επιστρέψει στο χθες, όταν δανειζόµασταν για να πληρώσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη, η οποία
ήταν πάνω από 5.000.000.000 ευρώ, και κερδοσκοπούσαν Έλληνες και ξένοι φαρµακοβιοµήχανοι;
Προχθές γιατί δεν ψηφίσατε την κύρωση της σύµβασης του
αγωγού ΤΑΠ, µία τεράστια ιδιωτική επένδυση άνω των
2.000.000.000 ευρώ, µε τουλάχιστον τεσσερισήµισι χιλιάδες θέσεις εργασίας για πέντε χρόνια; Δεν συµφωνείτε µε τη στρατηγική επιλογή της αναβάθµισης της χώρας µας στο διεθνή
ενεργειακό χάρτη; Δεν συµφωνείτε µε την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της αυτονοµίας της χώρας; Θέλετε τη χώρα
δέσµια στο ακριβό πετρέλαιο µε τις συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Νοµίζω, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι έχετε πάρει λάθος
τρένο και σε οποιαδήποτε στάση και αν ανεβείτε ή κατεβείτε,
πάλι λάθος θα είστε. Η χώρα έχει κινήσει για µπροστά και ονειροβατείτε αν πιστεύετε ότι θα επιτρέψουµε να ανακόψετε αυτήν
την πορεία. Στο παρελθόν µπορείτε να γυρίσετε µόνοι σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι η χώρα βήµα-βήµα αλλάζει, τα καταφέρνει.
Εγώ µε τη σειρά µου σας καλώ να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2014, έναν προϋπολογισµό ανάπτυξης µετά από
πάρα πολλά χρόνια ύφεσης της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Σταµενίτη.
Τον λόγο έχει η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ο προϋπολογισµός του
2014 για την παιδεία εικονογραφεί ένα δίπολο: από τη µια τη διάλυση και συρρίκνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης -και, κυρίως,
της τριτοβάθµιας- και της έρευνας και από την άλλη, την ενίσχυση και διόγκωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε χρήµατα, υπηρεσίες και περιεχόµενα που αποσπάτε από τη δηµόσια. Δίνετε
4,5 δισεκατοµµύρια για την παιδεία το 2014, όταν το 2009 ήταν
7 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, έχουµε 35% µείωση.
Για το µορφωτικό, όµως, επίπεδο των παιδιών η καταστροφή
είναι τεράστια. Από το 2009 µέχρι σήµερα οι σχολικές επιδόσεις
των Ελλήνων µαθητών, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, έπεσαν από την
εικοστ θέση στην 64η σε εξήντα πέντε χώρες. Αυτή είναι η εκπαίδευση της αµάθειας που επιβάλατε µε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις, κατά τις επιταγές του ευρωπαϊκού χώρου προϊόντων
εκπαίδευσης και της Μπολόνια, κατακερµατισµός και εκπληροφόρηση. Τα παιδιά µαθαίνουν τα πάντα και τίποτα. Γι’ αυτό δεν
σας χρειάζεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το καταργήσατε.
Μηδέν στο λογαριασµό φέτος.
Εµείς σαν κυβέρνηση της Αριστεράς θα επαναφέρουµε το
θεσµό του ολοήµερου σχολείου και θα τον διευρύνουµε σε δηµοτικά και γυµνάσια. Μετά το µάθηµα το παιδί θα µένει εκεί για
ενισχυτική διδασκαλία, για ξένες γλώσσες, µουσική, καλλιτεχνικές δράσεις, κοµπιούτερ, για προετοιµασία στις πανελλήνιες,
δράσεις για τις οποίες ο ελληνικός λαός σε καιρούς ευηµερίας
πλήρωνε δύο δισεκατοµµύρια σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αυτά
δεν µπορεί πια να τα πληρώνει. Αυτά θα προσφέρονται στο δηµόσιο σχολείο.
Εξοντώνετε την έρευνα. Τη φτάσατε στο 0,57% του ΑΕΠ, όταν
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 2,1% του ΑΕΠ. Συγχωνεύσατε σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τριάντα ένα ερευνητικά κέντρα, διαλύοντας το δηµόσιο ερευνητικό ιστό. Όµως, οι
Έλληνες ερευνητές έφεραν κέρδος στην Ελλάδα από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράµµατα τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Ποιος πιστεύει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για ψηφιακή οικονοµία και Wi-Fi, όταν είναι γνωστό ότι στους διαδρόµους των Βρυξελλών, από την ψηφιακή ατζέντα 2020 η χώρα µας
δεν θα πάρει τα χρήµατα που της αναλογούν µέχρι το 2020, γιατί
δεν διαπραγµατευθήκατε τις προϋποθέσεις του προγράµµατος,
τις ex ante conditionalities, δηλαδή, που δεν µας ευνοούσαν.
Μιλάτε για ανάπτυξη, έρευνα και τεχνολογία, όταν καταστρέφετε συνειδητά το ΕΜΠ µε τις διαθεσιµότητες των διοικητικών,
ένα ίδρυµα ανάµεσα στα δέκα καλύτερα της Ευρώπης στην
έρευνα, που φέρνει κάθε χρόνο τόσα χρήµατα όσα παίρνει από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
Εσείς εξοντώνετε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους. Διώκετε τους πάντες, µαθητές, φοιτητές, καθηγητές, πρυτάνεις. Παραπέµπετε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, γιατί είπε το αυτονόητο, ότι,
αν φύγουν οι πεντακόσιοι διοικητικοί, το ΕΚΠΑ δεν µπορεί να λειτουργήσει, διότι ακυρώνονται οι ζωτικές του λειτουργίες, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, η φύλαξη, τα δίκτυα, οι διοικητικές
υπηρεσίες, τα ερευνητικά του προγράµµατα.
Πόσα εκατοµµύρια ζηµιά κάνατε στα δύο ιστορικά πανεπιστήµια της χώρας τρεις µήνες τώρα; Κρατάτε οµήρους χιλιάδες φοιτητές. Καταστρέφετε ερευνητικά προγράµµατα, µπλοκάρετε την
αποφοίτηση δεκάδων επιστηµόνων. Ανοίξτε τα πανεπιστήµια
τώρα µε όλους τους εργαζόµενους στη θέση τους και πάψτε να
εξευτελίζετε κάθε έννοια αξιοκρατίας, αξιολόγησης και εξορθολογισµού.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κοιτάξτε το πρόσωπό σας σε
έναν καθρέφτη γι’ αυτά που λέτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έδωσε βραβείο αριστείας ο Υπουργός σας
την περασµένη εβδοµάδα σε εκπαιδευτικό των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, που
είχατε βγάλει σε διαθεσιµότητα! Τον αξιολογήσατε πριν ή µετά
την απόλυση;
Εµείς, ως κυβέρνηση της Αριστεράς θα ακυρώσουµε τους
µνηµονιακούς νόµους και θα ψηφίσουµε µεταβατικό νόµο, ο
οποίος θα αποκαθιστά τη δηµοκρατική λειτουργία και διοίκηση
όλων των βαθµίδων κατ’ επιταγή του άρθρου 16 του Συντάγµατος. Θα άρουµε τις διαθεσιµότητες, για να καλύψουµε τις ανάγκες και να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα ΑΕΙ.
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Κι ενώ τα κονδύλια µειώνονται σε όλους τους λογαριασµούς
του Υπουργείου Παιδείας, τι αυξάνετε; Αυξάνετε τις δαπάνες της
κεντρικής διοίκησης, δηλαδή του Υπουργείου σας, από 180 εκατοµµύρια σε 223 εκατοµµύρια. Γιατί; Διότι ιδρύσατε πέρυσι δύο
«υπεροργανισµούς», αυτόνοµους µέσα στο οργανόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας, διακοσίων περίπου υπαλλήλων, ιδιωτικού
δικαίου, µε διοικητικά συµβούλια που διορίζονται και λογοδοτούν
απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, µε έργο ο ένας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
να χρηµατοδοτεί εταιρείες ιδιωτικής εκπαίδευσης και ο άλλος, ο
ΕΟΠΠΕΠ, να πιστοποιεί και να αναγνωρίζει ως ισότιµα τα πτυχία
της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αυτά της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Έτσι θα κατευθυνθεί το ζεστό χρήµα των ΕΣΠΑ – «Διά Βίου
Μάθησης» στην ιδιωτική εκπαίδευση, την ίδια ώρα που αναγκάζετε τα πανεπιστήµια να κλείσουν ή να βάλουν δίδακτρα, για να
επιβιώσουν, όχι µόνο στα µεταπτυχιακά, αλλά και στα προπτυχιακά.
Εµείς θα καταργήσουµε όλους τους νόµους που πριµοδοτούν
την ιδιωτική εκπαίδευση και τους σχολάρχες, γιατί πιστεύουµε
στο µαζικό, δωρεάν, δηµόσιο σχολείο. Στη νεοφιλελεύθερη λογική σας το δηµόσιο σχολείο και το σχολείο το καλό είναι έννοιες
ασύµβατες. Για εσάς καλό είναι το ιδιωτικό σχολείο. Για την Αριστερά αυτό είναι το στοίχηµα της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης που επεξεργαζόµαστε: το καλό, δηµόσιο, δωρεάν σχολείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την έξοδο από την κρίση.
Αυξάνετε, όµως, και κάτι άλλο: το κονδύλι για τις εισαγωγικές
εξετάσεις από 2 εκατοµµύρια σε 6 εκατοµµύρια. Γιατί βάλατε το
θεσµό των πανελληνίων εξετάσεων στις τρεις τάξεις του λυκείου,
τριπλασιάζοντας τα έξοδα των Ελλήνων για φροντιστήρια και ιδιαίτερα, µεγαλώνοντας τη µαθητική διαρροή.
Εµποδίζετε τα παιδιά να προχωρήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και να πάρουν απολυτήριο λυκείου, γιατί πρέπει να αντιστρέψετε τη µοναδική κατάκτηση του ελληνικού λαού, να
σπουδάζουν τα παιδιά του κατά 75% στα ΑΕΙ και κατά 25% στην
τεχνολογική εκπαίδευση. Αυτό είναι ανωµαλία, µας είπε ο Υπουργός, και πρέπει να διορθωθεί.
Εµείς δεν θα το επιτρέψουµε. Στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής
κρίσης και φτώχειας θα κάνουµε τα ολοήµερα σχολεία ασφαλή
κέντρα πολιτισµού και ζωής κάθε γειτονιάς, µε εµβολιασµούς,
πρωινό και µεσηµεριανό. Θα βοηθήσουµε τη νέα γενιά να µορφωθεί, γιατί αυτό είναι το µόνο µας κεφάλαιο για να βγούµε από
την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Φωτίου.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Τσούκαλη.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αυτό σηµαίνει ότι υποβαθµίζονται οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν υποβαθµίζονται οι Βουλευτές, κύριε Γιακουµάτο. Βουλευτής είναι και ο κ.
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
µου επιτρέψετε να πω ότι την υποβάθµιση της συζήτησης την
προκαλεί η επί τριήµερον απουσία από την Αίθουσα του Υπουργού των Οικονοµικών. Αυτήν τη στιγµή, δυστυχώς, κανένας από
το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών δεν είναι παρών.
Όπως καταλαβαίνετε, οι απαντήσεις επί του προϋπολογισµού
πρέπει να είναι πολιτικές και όχι λογιστικές.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή την οποία την κατανοούµε όλοι, σε ένα κρίσιµο σηµείο, όπου πρέπει να προσδιορίσει ποια βήµατα θα ακολουθήσει,
ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει για το επόµενο διάστηµα και κυρίως ποιες είναι οι «κόκκινες» γραµµές που πρέπει να θέσει εν
όψει της νέας περιόδου και τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει η
χώρα.
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Αυτό, λοιπόν, το πενθήµερο ο λόγος µας θα έπρεπε να είναι
πρωτίστως απολογητικός, θα έπρεπε να εστιάζεται στον απολογισµό του προηγούµενου χρόνου.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
υποχρεωµένη, νιώθει την υποχρέωση, να καταθέσει τον απολογισµό της για τον τελευταίο χρόνο. Η Δηµοκρατική Αριστερά νιώθει αυτήν την υποχρέωση, γιατί ψήφισε τον προϋπολογισµό του
2013, ο οποίος τρέχει ακόµα µέχρι το τέλος του χρόνου, και
πάνω σε αυτόν τον απολογισµό πρέπει να στηριχθεί και ο προϋπολογισµός του επόµενου χρόνου.
Νιώθει αυτήν την υποχρέωση, σε αντίθεση µε την τακτική που
ακολουθεί η Κυβέρνηση, γιατί πιστεύουµε ότι ο απολογισµός
πρέπει να είναι πολιτικός, γιατί ο προϋπολογισµός θέτει νούµερα
τα οποία στηρίζονται πάνω σε συγκεκριµένες επιλογές, τις
οποίες πρέπει η χώρα να ακολουθήσει. Γιατί µία κυβέρνηση,
οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασκεί τις
πολιτικές υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των αριθµών.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνουµε είναι να σταθούµε συγκεκριµένα σε αυτά.
Το ερώτηµα είναι: Όλα τα στοιχεία τα οποία προσπάθησε να
αναφέρει, να περιγράψει µε πολύ µεγάλη επάρκεια, µπορώ να
πω, ο κ. Σταϊκούρας, σε σχέση µε την υλοποίηση των στοιχείων
του προϋπολογισµού του 2013, αρκούν προκειµένου να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα; Και ας δεχθούµε, χάριν της
συζήτησης, ότι τα νούµερα -έχουν βγει αυτά τα νούµερα του
Προϋπολογισµού και υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις- είναι
σωστά. Μπορεί να µας πει ο κ. Σταϊκούρας ή οποιοδήποτε µέλος
της Κυβέρνησης, εάν οι πολιτικές που κρύβονται πίσω από αυτά
τα νούµερα πέτυχαν; Διότι αυτό είναι το κρίσιµο.
Εάν ήταν εδώ ο κ. Σταϊκούρας, θα απευθυνόµουν σε αυτόν και
θα τον ρωτούσα αν γνωρίζει τι εστί πύρρειος νίκη,«αν έτι µίαν
µάχη Ρωµαίους νικήσωµεν, απολούµεθα παντελώς». Ο Πύρρος,
νικητής σε όλους τους πολέµους στην Ιταλία, επέστρεψε γιατί,
εάν έδινε µία µάχη, θα έχανε και τον τελευταίο Μολοσσό, τον τελευταίο πολίτη του. Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ουσιαστικά
η αξιολόγηση.
Ας πάµε, λοιπόν, στην αξιολόγηση. Είµαι υποχρεωµένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω µια αναφορά από την περσινή µου τοποθέτηση επί του προϋπολογισµού του 2013.
Το πρόγραµµα το οποίο ακολουθείται στην Ελλάδα συνιστά
την ψηφίδα ενός αποτυχηµένου προγράµµατος, ενός καταστροφικού προγράµµατος που εφαρµόζεται σε όλη την Ευρώπη. Η
κυρίαρχη πολιτική που ασκείται στην Ευρώπη είναι ένα πρόγραµµα µονεταριστικό, το οποίο επιβάλλεται διά της βίας, ουσιαστικά διά εκβιασµού, από την Γερµανία και το οποίο όλοι µας
θέλουµε να αλλάξει. Εάν συνεχιστεί αυτό το πρόγραµµα, δεν
βγάζει πουθενά. Για να αλλάξει, όµως, το πρόγραµµα στην Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει ο συσχετισµός στην Ευρώπη και µέσα
στην Ευρώπη να βρεθεί η λύση. Είπαµε ότι επιλέγουµε αυτά τα
επώδυνα µέτρα σαν όχηµα, σαν διαβατήριο, προκειµένου να είµαστε πάνω στο πλοίο, όταν θα γίνονται αυτές οι θετικές αλλαγές στην Ευρώπη. Είναι κοινή παραδοχή -όχι βεβαίως της
Δηµοκρατικής Αριστεράς- όλων των διεθνών κύκλων αυτήν την
περίοδο ότι το πρόγραµµα αυτό είναι αδιέξοδο. Όµως, µόνο
µέσω της συλλογικής προσπάθειας στην Ευρώπη θα µπορέσει
να αλλάξει και µε κανέναν άλλο τρόπο.
Ανέφερα τότε ότι θέσαµε τους όρους, το πρόγραµµα να εντάσσεται σε µια συνολική προοπτική, σε µια νέα αφήγηση για την
αλλαγή στην Ευρώπη, την οποία τη θέλουµε διαφορετική, όπως
διαφορετική θέλουµε και την Ελλάδα. Είχαµε θέσει τους όρους
µας και οι όροι αυτοί ήταν αποτυπωµένοι και στο κυβερνητικό
πρόγραµµα των τριών κοµµάτων τότε. Ποιο ήταν το πρόγραµµα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πρώτον, κατάρτιση εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, µέσα
στο οποίο η χώρα ήταν υποχρεωµένη να εντάξει και όλους τους
προϋπολογισµούς. Εάν οποιοσδήποτε προϋπολογισµός δεν είναι
ενταγµένος σε τέτοιο σχέδιο, δεν µπορεί να σταθεί πολιτικά.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε στις 28-01-2013 την επίσηµη εξαγγελία
-κατόπιν πίεσης και της Δηµοκρατικής Αριστεράς τότε- εκ µέρους του κ. Στουρνάρα και του κ. Χατζηδάκη για την κατάρτιση
του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, εθνικού σχεδίου αλλαγής
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του παραγωγικού µοντέλου. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Στουρνάρα, τρία είναι τα ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν σε αυτό το δεκαετούς διάρκειας σχέδιο.
Πώς θέλουµε την οικονοµία το 2020; Ποιοι κλάδοι θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια και µε τι τρόπο
θα φτάσουµε εκεί;
Αυτό το σχέδιο, το χρονοδιάγραµµα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν να κατατεθεί µέχρι τέλος Μαΐου, µέχρι τέλους Ιουνίου να δοθεί σε διαβούλευση και τον Σεπτέµβριο να το έχει η
χώρα, ούτως ώστε µέσα σε αυτό το σχέδιο να εντάξει και το συγκεκριµένο προϋπολογισµό. Ακόµα το σχέδιο αυτό δεν υπάρχει.
Έτσι, λοιπόν, ο παρών προϋπολογισµός ουσιαστικά υλοποιείται
σύµφωνα µε την πεπατηµένη των προηγούµενων ετών και µε την
πολιτική που ασκείτο. Αλλά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε και την πρόσφατη δήλωση του κ. Στουρνάρα ότι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, το µοναδικό σχέδιο που έχει η χώρα είναι
αυτό του µνηµονίου. Με αυτή, λοιπόν, τη λογική κινούµαστε.
Δεύτερος ουσιαστικός όρος προκειµένου να ολοκληρωθεί και
να έχει αίσιο πέρας η υλοποίηση του προϋπολογισµού του 2013:
το φορολογικό. Η µέγιστη µεταρρύθµιση, στην οποία στηριζόµασταν και ελπίζαµε όλοι. Ήταν κοινό αίτηµα όλων των πτερύγων
της Βουλής. Εξαγγέλθηκε, το υποσχεθήκαµε. Θα ολοκληρωθεί
τον Μάρτιο, θα ολοκληρωθεί τον Μάιο και ήρθε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρόσφατη συµφωνία των δύο, πλέον, κοµµάτων της
συγκυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά µετέθεσε στο απώτερο µέλλον την απόκτηση, επιτέλους, αυτού του πολυπόθητου δίκαιου
φορολογικού συστήµατος, όταν ουσιαστικά η χώρα θα έχει εκπληρώσει τα δηµοσιονοµικά της δεδοµένα και στόχους και θα
έχει αποκατασταθεί η οµαλότητα.
Τρίτον, πάταξη της φοροδιαφυγής. Καταθέτω για τα Πρακτικά
την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς στις 18-10-2012, όπου θέταµε ένα προς
ένα τα µεγάλα προβλήµατα της φοροδιαφυγής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών Βουλής)
Δυστυχώς, έρχεται ο κ. Στουρνάρας σε πρόσφατη απάντησή
του σε σχετική ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Κακλαµάνη
και κάνει τον ετήσιο απολογισµό για την πάταξη της φοροδιαφυγής: «Όσον αφορά τα εµβάσµατα του εξωτερικού άνω των
100.000 ευρώ, οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν
ολοκληρωθεί δύο έλεγχοι και έχει βεβαιωθεί το ποσό των
5.000.000 ευρώ και το οποίο εισπράχθηκε.». Δύο έλεγχοι, πέντε
εκατοµµύρια. Φανταστείτε να είχαν ολοκληρωθεί εκατό έλεγχοι
πόσα χρήµατα θα είχαµε εισπράξει. «Όσον αφορά στα ακίνητα
της Μ. Βρετανίας, επί εκατόν επτά φορολογουµένων έχουν ολοκληρωθεί είκοσι έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 162.000 ευρώ.». Για
τις offshore, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Με τους ελέγχους
offshore έχουν καταγραφεί και ήδη µε κριτήρια κινδύνου έχουν
επιλεγεί οι πρώτες τριακόσιες είκοσι δύο εταιρείες προς έλεγχο.
Έχουν εκδοθεί εκατόν εξήντα τρεις εντολές ελέγχου. Έχουν
ολοκληρωθεί τριάντα τέσσερις και τα ποσά που βεβαιώθηκαν γι’
αυτές τις τριάντα τέσσερις είναι 40.000.000 ευρώ.». Να θυµίσω
ότι οι offshore είναι άνω των εξίµισι χιλιάδων, που σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοί
τους, θα απαιτηθούν κάποιες δεκαετίες σύµφωνα µε αυτούς
τους ρυθµούς. Να µην αναφερθώ στο τι αναφέρει για τα σκάφη
αναψυχής, όταν πέρυσι λέγαµε ότι µε βεβαιότητα θα µπορούσαν
να εισπραχθούν περίπου 100.000.000 ευρώ, αν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως.
Όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω είχαν τεθεί ως πλαίσιο από
τότε, προκειµένου να ελπίζει η χώρα για την έξοδο από την
κρίση.
Όσον αφορά τη ρευστότητα, να θυµίσω ποιες ήταν οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού και του κ. Στουρνάρα –θα µου
επιτρέψετε να σας πω και της Δηµοκρατικής Αριστεράς- όλο το
προηγούµενο διάστηµα; Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ποιες ήταν οι ελπίδες µας, ποιες ήταν οι εξαγγελίες µας; Ότι
θα ανακεφαλαιώσουµε τις τράπεζες.
Εµείς προτείναµε, ως Δηµοκρατική Αριστερά, να υπάρχει προ-
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γραµµατική σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των τραπεζών για
εκταµίευση συγκεκριµένου ποσοστού από το ποσό που δόθηκε
προς εκταµίευση, προκειµένου να ανακουφιστεί η αγορά.
Φθάσαµε στο τέλος του χρόνου, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της «BLACKROCK» και κανείς
δεν γνωρίζει σε ποιο σηµείο θα φτάσουν, τη στιγµή που είναι
γνωστό ότι περίπου ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι βρίσκονται σε
στάση πληρωµών από δύο έως δώδεκα µήνες. Αυτοί δεν καταγράφονται στην ανεργία.
Είχαµε πει ότι δεν θα περάσουν οι Έλληνες άλλο χειµώνα σαν
του 2013. Δεν ξέρω εάν πιστεύετε εσείς ότι δεν θα περάσουµε
και το 2014 τον ίδιο χειµώνα.
Δεν είναι εδώ ο κ. Σταϊκούρας για να απαντήσει, αλλά θέλω να
πω ότι πρόσφατα του είχα κάνει µία επίκαιρη ερώτηση για τις
ανενεργές καταθέσεις. Θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τι ποσό περίπου είχαµε προσδιορίσει ότι θα ωφεληθεί το ελληνικό δηµόσιο από τις ανενεργές καταθέσεις; Κάποια τουλάχιστον
εκατοντάδες εκατοµµύρια. Ξέρετε τι ποσό περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό από τις ανενεργές καταθέσεις; Και γνωρίζω ότι
ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας είναι εξόχως οργισµένος γι’ αυτό.
Μόνο 15 εκατοµµύρια, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν κάνει
τη δουλειά της, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ελέγχει τις τράπεζες και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι στις ανενεργές καταθέσεις έχουν παιχθεί πολλά παιχνίδια και έχει διακινηθεί πολύ
µαύρο χρήµα.
Δεν θα σας αναφέρω την ανεργία και όσα αφορούν την ανάσχεση του ποσοστού της ανεργίας. Αυτά είναι ήδη διατυπωµένα.
Όσον αφορά το περίφηµο πλεόνασµα, θα σταθώ ιδιαίτερα σ’
αυτό. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να πανηγυρίζουµε για το πλεόνασµα είναι η Δηµοκρατική Αριστερά. Ξέρετε γιατί; Γιατί κατά τις
περσινές διαπραγµατεύσεις έναν από τους κύριους όρους που
είχαµε θέσει -και το παλέψαµε µέχρι την τελευταία στιγµή- ήταν
η ρήτρα αντικατάστασης, ότι κάθε φορά που θα υπάρχει πλεόνασµα το 70% θα διατίθεται για κοινωνικούς και άλλους σκοπούς. Αυτή ήταν η δική µας πρόταση.
Ακούγοντας, λοιπόν, για το πλεόνασµα, θα έπρεπε να πανηγυρίζουµε. Το έχουµε θεωρήσει θετικό, αλλά άλλο είναι λογιστικά
να αποτυπώνεις το πλεόνασµα και εντελώς διαφορετικό το να
λες ότι αυτό το πλεόνασµα είναι βιώσιµο. Μακάρι να είναι βιώσιµο! Αυτό θα το κρίνει η αξιολόγηση του Απριλίου.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το εξής. Στις 29
Αυγούστου είχα µια λεκτική αντιπαράθεση µε τον κ. Στουρνάρα,
τότε που επικυρώσαµε τη σύµβαση για τα λαχεία. Είχε πει ο κ.
Στουρνάρας ότι έχουµε διανύσει τα 2/3 της διαδροµής, ότι µας
µένει το 1/3, είχε πει κουράγιο και το περίφηµο «το λέω µέσα από
την καρδιά µου, ο λογαριασµός βγαίνει».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας λέω, αν και δεν είναι εδώ ο
κ. Σταϊκούρας για να το ακούσει, ότι ακριβώς αυτό µε τα 2/3 της
διαδροµής το ανέφερε ο κ. Στουρνάρας κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισµού του 2013, δηλαδή το Δεκέµβριο του 2012. Το
ερώτηµα που θέτει ο απλός Έλληνας, ο οποίος περιµένει να δει
ένα φως στο βάθος του τούνελ, είναι το εξής: Από πέρυσι µέχρι
σήµερα δεν έχουµε διανύσει ούτε ένα µέτρο απ’ αυτά τα 2/3 που
ίσχυαν τότε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το ανέβασε τον τελευταίο µήνα
στα 3/4.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στα 3/4. Τότε η απάντησή µου ήταν
στον κ. Στουρνάρα ότι κάποιος θα πρέπει να ενηµερώσει τον κ.
Βενιζέλο, εσάς και κάποιους άλλους που αναφέρονται στο 1/3 ότι
όταν κινείσαι σε έναν αγώνα αντοχής, όπως είχα πει τον Αύγουστο,
σε ένα µαραθώνιο, τα δέκα τελευταία χιλιόµετρα είναι τα πιο επώδυνα και αν δεν υπάρξει στήριξη, εάν δεν λάβουν οι αθλητές τα
ενισχυτικά, καταρρέουν και δεν τερµατίζουν. Αυτά συνιστούν ένα
σχέδιο που πρέπει µε σωστό τρόπο και σαφήνεια να αφηγηθεί κάποιος στον Έλληνα πολίτη. Δεν µπορεί να του λέει ότι µένει το 1/3,
γιατί ο Έλληνας πολίτης βιώνει τι σηµαίνει αυτό το 1/3.
Επειδή, λοιπόν, το θέµα του µαραθωνίου ήταν κεντρικό σηµείο
αναφοράς στην τελευταία συνάντηση του κ. Μπαρόζο και του κ.
Σαµαρά, θα ήθελα να πω προς την Κυβέρνηση ότι εάν δεν δώσουν αµέσως απάντηση, µια νέα αφήγηση στον Έλληνα πολίτη,
στις δύσκολες στιγµές που έρχονται και εάν δεν τηρήσει τις κόκ-
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κινες γραµµές που έχει θέσει µέχρι τώρα απέναντι στην τρόικα
για βασικά και αυτονόητα ζητήµατα, τότε δεν έχουµε ελπίδα σαν
χώρα.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, το δηλώνουµε, παριστάµενε
κύριε Υπουργέ, ότι σ’ αυτόν τον αγώνα που δίνει η Κυβέρνηση
να τηρήσει αυτές τις κόκκινες γραµµές, θα βοηθήσουµε, θα είµαστε δίπλα. Δεν θα είµαστε δίπλα, εάν η Κυβέρνηση φανεί έστω
και κάποια στιγµή ότι αυτές τις κόκκινες γραµµές δεν είναι διατεθειµένη να τις τηρήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ψηφίσετε
δηλαδή τον προϋπολογισµό; Δεν καταλάβαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η εισηγήτριά µας, η κ. Ξηροτύρη,
µε πολύ τεκµηριωµένο τρόπο, υπερβαίνοντας µάλιστα τον χρόνο
κατά πολύ, διατύπωσε τις θέσεις για ποιον λόγο η Δηµοκρατική
Αριστερά δεν θα ψηφίσει τον παρόντα προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Διαµαντόπουλος έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση κατέθεσε ένα κείµενο προϋπολογισµού υπό αίρεση, λόγω της αναµονής για έγκριση από την τρόικα, πράγµα που επιβεβαίωσε και ο κ. Όλι Ρεν.
Εµείς είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε έναν προϋπολογισµό που
η µόνη έγκριση που θα λαµβάνει θα είναι του ελληνικού λαού.
Το κείµενο που καταθέσατε µπορεί να κριθεί από διάφορες
σκοπιές ως προς τους στόχους που υπηρετεί. Το δικό σας πρόταγµα; Να µετασχηµατίσετε την κρίση αυτή σε κρίση για τους
πολλούς, προς όφελος των λίγων και πλουσίων. Η δική µας κριτική έρχεται από τη σκοπιά των αδυνάτων, των εργαζοµένων, των
ανέργων, των ανασφάλιστων, αυτών για τους οποίους ο µεγάλος
στόχος τους πρωτογενούς πλεονάσµατος δεν σηµαίνει τίποτα.
Ειδικότερα, από τη στιγµή που για να προκύψει αναλογικά ένα
ευρώ πλεονάσµατος, έχετε λάβει µέτρα αξίας τριών. Τίποτα,
διότι το εθνικό τρόπαιο του πλεονάσµατος, που περιφέρετε, προέρχεται από µειώσεις µισθών και συντάξεων, απολύσεις δηµόσιου τοµέα, από τη διάλυση της υγείας, της παιδείας, του
κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων.
Καταθέσατε έναν προϋπολογισµό λιτότητας και συνέχισης της
µνηµονιακής βαρβαρότητας. Η τρόικα υπολογίζει σε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ το δηµοσιονοµικό κενό, ενώ η Κυβέρνηση σε 1,3
δισεκατοµµύρια ευρώ και γι’ αυτόν τον λόγο περιµένουµε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό µε νέα µέτρα για το 2014.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον λαό σε ανατροπή της Κυβέρνησης για να
καταθέσουµε έναν προϋπολογισµό εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών.
Η Κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα φοροεπιδροµή µε ισχυρό ταξικό πρόσηµο. Τα κατώτερα και µεσαία στρώµατα εξακολουθούν
να αποτελούν τα συνήθη υποζύγια, που πληρώνουν για την
κρίση, όπως ακριβώς παραδέχτηκε και ο Υπουργός Οικονοµικών.
Έχετε καταργήσει µεγάλο µέρος των φοροαπαλλαγών, των εκπτώσεων για τους αδύνατους, ενώ υπάρχει φορολόγηση από το
πρώτο ευρώ σε αυτοαπασχολούµενους, εµπόρους και αγρότες.
Η πρότασή µας είναι ένα απλό φορολογικό σύστηµα µίας κλίµακας µε προοδευτική φορολόγηση, που θα κατανέµει τα βάρη
µε τρόπο δίκαιο.
Η πολιτική σας, που αποτυπώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισµό, αποστερεί από το δηµόσιο αναπτυξιακά εργαλεία, τα
οποία θεωρούµε απαραίτητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα περιφερειακά αεροδρόµια. Ενώ, λοιπόν, έχετε προϋπολογίσει την
πώληση των µεγαλυτέρων και κερδοφόρων, τα οποία χρηµατοδοτούσαν τη λειτουργία των µικρότερων, δεν εντάσσετε στον
προϋπολογισµό το απαραίτητο κονδύλι των 140 εκατοµµυρίων
που χρειάζονται για να παραµείνουν σε λειτουργία αεροδρόµια,
όπως της Καστοριάς, εφόσον πουληθούν τα µεγάλα περιφερειακά. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος µεγαλύτερης αποµόνωσης
ενός ακριτικού νοµού µιας περιφέρειας µε τη µεγαλύτερη ανεργία των νέων σε όλη την Ευρώπη.
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Γι’ αυτήν λοιπόν, τη γενιά που χειµάζεται, που βλέπει τους κόπους και τις προσπάθειές της να σπουδάσει να πηγαίνουν χαµένες, το µόνο που βρέθηκε να ψελλίσει ο Πρωθυπουργός είναι
πως εγγυάται δωρεάν wi-fi µέσα σε έναν χρόνο, τη στιγµή που
δεν εξασφαλίζει θέρµανση και ηλεκτρικό ρεύµα, εν έτει 2013, µε
αποτέλεσµα να έχουµε θρηνήσει τρεις νέους ανθρώπους από
αναθυµιάσεις µαγκαλιού, επιµένοντας σε πολιτικές, όπως η αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ και η εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Εµείς διεκδικούµε µία δηµόσια ΔΕΗ, που θα παρέχει το ρεύµα
ως κοινωνικό αγαθό. Θα καταργήσουµε την εξίσωση φόρου στο
πετρέλαιο και θα συγκρουστούµε µε τα κυκλώµατα λαθρεµπορίας καυσίµων.
Η δέσµευση του Πρωθυπουργού για δωρεάν wi-fi, που µετατράπηκε από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας σε επιδίωξη,
αποτελεί ένα ακόµα ανύπαρκτο success story στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών, της καινοτοµίας και της έρευνας. Η διασύνδεση
των πέντε χιλιάδων και πλέον σηµείων, που εξήγγειλε ο κ. Καλογιάννης µε την εισήγησή του, αποτελεί ένα δηµόσιο έργο, το
οποίο θα υλοποιηθεί από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες µε ελάχιστη συµµετοχή θα εκµεταλλεύονται τα δίκτυα και τις υποδοµές,
µε δικαίωµα υπενοικίασης για δεκαεπτά χρόνια σε εταιρείες παρόχους τηλεπικοινωνίας, εταιρείες που συγχωνεύονται και κάνουν απολύσεις, εταιρείες οι οποίες θέτουν εκβιαστικά
διλήµµατα και βγάζουν σε εθελούσια έξοδο τους εργαζοµένους
τους, εταιρείες που έχουν γίνει εργασιακά κάτεργα ανασφάλειας, επισφάλειας και εντατικοποίησης.
Καµµιά τέτοια επένδυση δεν εξασφαλίζει τις τηλεπικοινωνίες
και τα δίκτυα ως κοινωνικό αγαθό, τις εργασιακές σχέσεις και
την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζοµένων, αν δεν υπάρχει ισχυρός πυλώνας που να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.
(Στο σηµείο την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αναφορικά µε το ζήτηµα της ευρυζωνικότητας και της προσφοράς που µπορεί αυτή να έχει στο ΑΕΠ, η έκθεση στην οποία
αναφέρεστε και από την οποία αντλείτε τον αριθµό για 1,2% ανάπτυξη του ΑΕΠ εµπεριέχει έναν σηµαντικό όρο που παραβλέπετε, ικανότητα απορρόφησης. Προϋποθέτει δηλαδή, µία χώρα
στην οποία η παραγωγική της βάση είναι υπαρκτή και δεν είναι
κατεστραµµένη, όπως έχετε εσείς καταφέρει. Και µία διαδικασία
άντλησης του ψηφιακού χάσµατος, κάτι που κάθε άλλο παρά επιτυγχάνετε µε τις πολιτικές σας.
Αναφορικά µε τις δήθεν επενδύσεις «MICROSOFT»,
«GOOGLE» και άλλων πολυεθνικών θα έπρεπε σοβαρά να εξετάσετε ότι καµµία επένδυση δεν έχει προχωρήσει. Για τη µόνη
που έχουµε πληροφορίες, θα είναι αυτή της «MICROSOFT» που
θα είναι τύπου ΔΙΑΣ µε τη δηµιουργία κέντρου εξυπηρέτησης, το
οποίο δεν θα προσφέρει τίποτε στον τοµέα της έρευνας και της
καινοτοµίας και µάλιστα οι θέσεις εργασίας που θα παρέχει θα
είναι κακοπληρωµένες και µε ελαστικές σχέσεις εργασίας,
καθώς την υλοποίηση θα την αναλάβει η «TELEPERFORMANCE», γνωστό εργασιακό κάτεργο.
Από την άλλη, θα έπρεπε να σας προβληµατίζει το γεγονός ότι
η πάγια τακτική των εταιρειών αυτών είναι να επενδύουν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως την Ιρλανδία των τελευταίων είκοσι πέντε ετών. Εν τέλει, οι εταιρείες λογισµικού το µόνο που
κάνουν στην Ελλάδα, είναι να κερδίζουν υπέρογκα, µέσω των
κλειστών αδειών λογισµικού. Για εµάς, το ελεύθερο λογισµικό
και οι κοινότητες που το στηρίζουν µπορούν να προσφέρουν
πολλά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του υπάρχοντος επιστηµονικού δυναµικού και µε µεγαλύτερη ασφάλεια για τα δεδοµένα.
Για εµάς η ψηφιοποίηση του δηµόσιου τοµέα αποτελεί άξονα των
προτεραιοτήτων µας.
Όπως και να έχει, ο προϋπολογισµός που καταθέσατε είναι για
λίγους, γι’ αυτό και λίγοι σας στηρίζουν. Ακόµη και αν η µονταζιέρα λειτουργεί υπερωριακά, κύριε Κεδίκογλου, να είστε σίγουρος, έρχεται η ώρα της Αριστεράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος έχει τον λόγο.
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισµός
του 2013 εκτελείται σύµφωνα µε τους στόχους, τόσο στο σκέλος
των εσόδων όσο και των δαπανών. Υπερκαλύπτει µάλιστα το
στόχο που είχε τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασµα και το πρωτογενές πλεόνασµα θα ξεπεράσει τα 800 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν
εξαιρεθεί η επίδραση της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων, θα είναι το υψηλότερο µεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης. Μία σειρά τυπικών ενδείξεων φέτος αποτελούν το ισχυρό
θεµέλιο για τον προϋπολογισµό του 2014 και για τους επόµενους
προϋπολογισµούς.
Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους µειώνονται σηµαντικά.
Οι δαπάνες για τους τόκους από τα 12,2 δισεκατοµµύρια το 2012
διαµορφώνονται στο 6,1 δισεκατοµµύρια. Οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές του δηµοσίου σταδιακά αποπληρώνονται. Στο δεκάµηνο
του 2013, προσθέτοντας και τον Δεκέµβριο του 2012, πληρώθηκαν 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η ύφεση αρχίζει να επιβραδύνεται µε αποτέλεσµα να αναθεωρηθούν προς το καλύτερο οι αρχικές εκτιµήσεις από το 4,5% στο
4%. Τα spreads που τα έµαθε όλος ο ελληνικός λαός µειώθηκαν
από τις 2.739 µονάδες το Φεβρουάριο του 2012 στις 621 µονάδες το φετινό Νοέµβριο.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές πραγµατοποιούνται, παρά τον οίστρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µην αλλάξει τίποτε. Από
τη µία ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις
για τη σηµερινή κατάσταση και ενδεχοµένως σε κάποια σηµεία
να έχει και δίκιο, από την άλλη δεν θέλει να αλλάξει τίποτε από
όσα έγιναν από εκείνες τις Κυβερνήσεις. Θέλει να παραµείνουµε
στα ίδια.
Κρίνεστε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κρίνεστε αυστηρά. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι δεν µπορείτε να ξεκολλήσετε από το 21%
στην πρόθεση ψήφου, χωρίς να έχετε ασκήσει εξουσία, χωρίς να
έχετε ασκήσει κυβερνητικά καθήκοντα και χωρίς να έχετε κυβερνητικό παρελθόν. Το καταλαβαίνετε βέβαια πολύ καλά αυτό,
αλλά και πάλι χρησιµοποιείτε λάθος τρόπο και έτσι αρχίσατε τις
επικύψεις.
Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί µε θέρµη τους Αµερικάνους να επενδύσουν στην Ελλάδα, όταν µέχρι χθες απειλούσε τους επενδυτές
και αφόριζε τις ξένες επενδύσεις.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε προχθές ότι ο µέσος όρος
φορολόγησης στην Ελλάδα είναι µικρότερος από τον µέσο όρο
της Ευρωζώνης, ενώ µέχρι χθες κραυγάζατε οµαδικά για υπερφορολόγηση.
Η τελευταία µεγάλη επίκυψη, πριν από την επόµενη, ήρθε από
τον Αντιπρόεδρο της Βουλής τον κ. Γιάννη Δραγασάκη, για τον
Γιώργο Παπανδρέου. Που µας είπε τι; Ότι η ρήση «λεφτά υπάρχουν» σηµαίνει τελικά «πού πάνε τα λεφτά», µήπως και απλώσετε
τα δίχτυα σας εκεί που µέχρι χθες ρίχνατε το ανάθεµά σας. Έξυπνος άνθρωπος είναι ο Αντιπρόεδρος και έµπειρος. Δεν το έκανε
τυχαία. Είχε το σκοπό του και το έκανε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός και το 2014
θα είναι πλεονασµατικός. Εκτιµάται µάλιστα ότι το πλεόνασµα
θα διαµορφωθεί στο 1,6 του ΑΕΠ ή σε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ
και η ελληνική οικονοµία θα εξέλθει από την ύφεση, σηµειώνοντας έστω µικρό θετικό αριθµό της τάξεως του 0,6%. Τα έσοδα
θα διαµορφωθούν στα 54,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα
κατά 4%, ενώ οι δαπάνες θα αποβούν µειούµενες κατά 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι εκτιµήσεις αυτές στηρίζονται στην αύξηση
της φορολογικής συµµόρφωσης, στην απόδοση των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων, στην εφαρµογή προγράµµατος δράσεων
για την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, στον εντατικό
έλεγχο των προϋπολογισµών των Υπουργείων και στην καλύτερη
εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού στο σκέλος των εσόδων
και των δαπανών, που θα ενσωµατωθούν στον προϋπολογισµό
του 2014.
Ο λαϊκισµός, βέβαια, έχει έτοιµη την απάντησή του. Και τι
έγινε; Λύθηκαν τα προβλήµατά µας, θα µας πουν; Να ξεκαθαρίσουµε, όµως, ορισµένα πράγµατα.
Πρώτον και κυριότερο, τα πλεονάσµατα των προϋπολογισµών
είναι αποτέλεσµα των θυσιών του ελληνικού λαού.
Δεύτερον, κανείς δεν ισχυρίζεται πως θα λυθούν ως διά µα-
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γείας τα προβλήµατα. Οι µάγοι του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να λένε ότι
υπάρχουν λεφτά, πως θα µοιράσουν σε όλους από την επόµενη
ό,τι η κρίση τους στέρησε, πως θα πραγµατοποιήσουν όλες τις
προσδοκίες και στο τέλος θα στείλουν όλους τους Έλληνες και
ένα ταξίδι σε εξωτικούς προορισµούς για να ξεχάσουν τα δύσκολα που πέρασαν.
Ενδόµυχα, όµως, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι και προσπαθείτε, µοιράζοντας όµορφα λόγια, να σκεπάσετε την ένδεια
ρεαλιστικών επιχειρηµάτων, προτάσεων και εφικτών λύσεων.
Το πλεόνασµα είναι η βάση της διαπραγµατευτικής µας
ισχύος. Έχοντας πλεόνασµα, οδηγούµαστε τον Απρίλιο στη συζήτηση για το δηµόσιο χρέος που, συνεχίζει να βαραίνει τις πλάτες µας, στο να προσπαθήσουµε να βρούµε µία καλύτερη λύση.
Είτε µε κούρεµα είτε µε επιµήκυνση είτε µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο θα επιδιώξουµε να ελαφρύνουµε το βαρύ φορτίο.
Τέλος, ας µας πει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ποιο συγκεκριµένα είναι το ανήθικο και παράνοµο σκέλος του
χρέους, το οποίο ζήτησε η φίλη του Γκαµπριέλε Τσίµερ να της
πούµε και µετά να πάµε να µιλήσουµε για κούρεµα. Ας µας πει ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τι ακριβώς εννοούν.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, χωρίς πλεόνασµα δεν θα είχαµε
καµµία τύχη για συζήτηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλο πολιτικό κόµµα αµφισβητεί το πρωτογενές πλεόνασµα, προσφέρει κακές υπηρεσίες στην πατρίδα.
Οπλίζει το χέρι όσων δεν επιθυµούν την έξοδο της Ελλάδος από
την κρίση, ενδεχοµένως γιατί οι ίδιοι επένδυσαν στην καταστροφή. Ενισχύει τους δανειστές µας, που έσπευσαν από την
αρχή να ψαλιδίσουν το πλεόνασµα, γιατί έτσι τους βολεύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπονοµεύει την απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά
–µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε- να επιστρέψει ένα µεγάλο τµήµα
του πλεονάσµατος στις κοινωνικές οµάδες που αδικήθηκαν περισσότερο και επωµίστηκαν δυσανάλογο βάρος.
Το τέλος των µνηµονίων δεν έρχεται ούτε µε λόγια ούτε µε
επαναστατική γυµναστική. Το τέλος των µνηµονίων, µαζί µε την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, έρχεται µε υπευθυνότητα και
γνώση της πραγµατικότητας.
Με σταθερά βήµατα και πυλώνα το φετινό προϋπολογισµό
βλέπουµε την έξοδο από την κρίση, µε συνέπεια να κάνουµε µία
νέα αρχή, στηριζόµενοι στις δικές µας δυνάµεις, χωρίς νέα δάνεια και δανειστές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα να
ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισµό του 2014. Και το ερώτηµα
είναι πεντακάθαρο: ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε;
Σας λέω από τη µακράν εµπειρία µου ότι είκοσι τρία χρόνια
ψηφίζω αδιαλείπτως προϋπολογισµούς, οι οποίοι ήταν ελλειµµατικοί, µε κρύα καρδιά. Κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
αυτή η δόλια η χώρα δανειζόταν µε δανεικά και αγύριστα περί
τα 25 δισεκατοµµύρια το χρόνο!
Και έρχεται πρώτη φορά ένας προϋπολογισµός ισοσκελισµένος, ένας προϋπολογισµός µε πρωτογενές πλεόνασµα -θα το
δείτε τον Απρίλιο, οι Κασσάνδρες, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ- πάνω από
800 εκατοµµύρια.
Άρα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ναι, ψηφίζω και
υπερψηφίζω. Περνάει δυσκολίες ο λαός; Περνάει, το γνωρίζουµε. Υποφέρει ο λαός; Ναι, το ξέρουµε καλά, το βιώνουµε καθηµερινά. Όλα αυτά, όµως, και όλες οι θυσίες πρέπει να έχουν
αντίκρισµα; Πρέπει αυτές οι θυσίες να πιάσουν τόπο; Και τώρα
πιάνουν.
Θέλω να σας πω ότι το 2002, µέσα από τα µεγάλα βάσανα
αυτής της χώρας, µια µεγάλη µερίδα των Ελλήνων Βουλευτών ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- έχουν µετατραπεί εδώ
και τέσσερα χρόνια µε τον λαϊκισµό, τις κραυγές, τις φρούδες
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ελπίδες σε σάκο του µποξ. Εδώ τάζετε στους πάντες, τα πάντα.
Είµαι υπερήφανος γι’ αυτούς τους Βουλευτές που έχουµε αντέξει σε αυτές τις σειρήνες του λαϊκισµού, σε αυτούς που για κάθε
αρρώστια έχουν τη θεραπεία. Είµαι υπερήφανος που αντέχουµε
και στέκουµε όρθιοι.
Το 2002, όταν µπήκαµε στο ευρώ, σκέφτηκα λίγο κεφαλλονίτικα και είπα: «Παναγία µου, να φυλάξω καµµιά δραχµούλα στην
άκρη, διότι εδώ είναι λυσσαλέες οι µάχες που δίνουν οι δυνάµεις
της δραχµής, οι δυνάµεις της οπισθοχώρησης, οι δυνάµεις της
µεγάλης διαφθοράς και του φαγοποτιού», οι οποίες έχουν βρει
τώρα ωραίο καταφύγιο στις αγκαλιές της Κουµουνδούρου.
Αυτά τα λεφτά, λοιπόν, τότε τα έκρυψα. Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι δεν θα µου χρειαστεί η ευλογηµένη τότε δραχµούλα. Γι’ αυτό σας την καταθέτω στα
Πρακτικά. Αυτό είναι για µένα το επιτυχηµένο αυτής της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν χαρτονόµισµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, η συγκυβέρνηση, κατάφερε να βάλει ταφόπετρα σε µερικούς από εσάς, που συνειδητά ή ασυνείδητα κάνετε µάχη για να γυρίσει πάλι η Ελλάδα
στη δραχµή. Αυτό ας το ξεχάσουν οριστικά τα κόµµατα της
δραχµής, τα µυαλά της δραχµής και θα το σφραγίσουµε το Σάββατο το βράδυ µε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Όλα είναι καλά; Όχι. Όµως θέλω να σας πω κάτι. Και αυτό
είναι µία έκκληση προς την Κυβέρνηση από ένα Βουλευτή που
αγωνιά για τις τύχες και για τη µοίρα αυτού του λαού. Θα παλέψω όρθιος, µέχρι τελευταίας ρανίδας του αίµατος, για να
σωθεί αυτή η χώρα, παρά τις δικιές σας δυνάµεις.
Λέω λοιπόν το εξής: Ο λαός υποφέρει τέσσερα ολόκληρα χρόνια και αρχίζει να φαίνεται ότι έρχεται µία αυγή να δώσει λίγο
φως σε αυτόν τον ταλαιπωρηµένο λαό. Πώς το εννοώ;
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, κύριε Κεδίκογλου, θέλετε
να είναι 1,2 το πρωτογενές πλεόνασµα; Οι Κασσάνδρες, µέχρι
πριν κάποιους µήνες έλεγαν µηδέν. Εγώ σας λέω ότι θα είναι
πάνω από 800 εκατοµµύρια. Από αυτά τα 800 εκατοµµύρια πρωτογενούς πλεονάσµατος, το 70%, τα 560 εκατοµµύρια, τα 400
εκατοµµύρια θα πρέπει να πάνε σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες,
όπως λέει ο κ. Σαµαράς καθηµερινά.
Τι εννοώ; Το ξεκαθαρίζω. Δεν µπορεί να παίρνει ο ένστολος,
µε δεκαεπτά χρόνια προϋπηρεσίας, 750 ευρώ. Πρέπει να του δώσουµε κάτι τουλάχιστον, να καταλάβει ότι αυτή η Κυβέρνηση παλεύει, να καταλάβει πως «µπήκε πάτος στο βαρέλι» και πήρε και
ένα εκατοπενηντάρι.
Μπορούµε να δώσουµε στους χαµηλοσυνταξιούχους το πεντακοσάρικο; Ένα εκατοστάρικο θέλουν, δεν ζητάνε παλάτια, δεν
ζητάνε «παντεσπάνι». Ζητάνε αυτό το «αντίδωρο», που θα τους
δώσει πραγµατικά µία αµοιβή γι’ αυτές τις θυσίες, όπως και
στους εικαστικούς, που τους έχουµε ρίξει στα τάρταρα.
Αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Το ένα είναι αυτό. Περιµένω τον
Απρίλιο να οριστικοποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασµα και θα τα
ξαναπούµε τότε γι’ αυτό το µοίρασµα του κοινωνικού µερίσµατος, που θα παράγει το πλεόνασµα.
Δεύτερον, την άλλη εβδοµάδα θα έρθουν οι πλειστηριασµοί.
Αυτά τα κροκοδείλια δάκρυα και αυτές οι ψευδο-προτάσεις
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ σύµφωνα µε τις οποίες δήθεν ενδιαφέρονται,
δεν ισχύουν. Δεν ενδιαφέρονται για τους πλειστηριασµούς και
για την κατοικία του φτωχού. Ενδιαφέρονται να πέσει η Κυβέρνηση και να γίνουν οι άνθρωποι -φοράνε και κοστουµάκια- Κυβέρνηση.
Αυτό είναι το πάθος τους, αυτός είναι ο αγώνας από την
πρώτη µέρα που έγιναν εκλογές πέρυσι τον Ιούνιο. Κάθε µέρα
ζητάνε εκλογές.
Κύριε Υπουργέ, εγώ ζητάω να παραταθεί για ένα χρόνο η
άρση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας, µε κάποιες
προϋποθέσεις βέβαια. Δεν µπορεί να έχεις εισόδηµα πάνω από
εξήντα χιλιάδες και να µην πληρώνεις. Δεν µπορεί να έχεις λεφτά
στην τράπεζα και να µην πληρώνεις. Αυτές τις προϋποθέσεις τις
δέχοµαι.
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Θα πρέπει πραγµατικά να δούµε τι θα γίνει µε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Άρχισαν οι Κασσάνδρες της ψευτοαριστεράς,
των κροκοδείλιων δακρύων να λένε για στάνες, για µαντριά, για
βράχια. Κάποια στιγµή τρελάθηκα, τσιµπιόµουνα και λέω «πού
στο διάολο ζω; Τι είναι αυτά;».
Όλα αυτά κατέρρευσαν. Όλα τα ψευτοδιλήµµατα της Αριστεράς έχουν τελειώσει. Μιλάω για την Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
υπάρχει και η κοµµουνιστική Αριστερά, η οποία είναι πραγµατική
Αριστερά. Λέω τώρα για την ψευτοαριστερά.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα έρχεται ένα νοµοσχέδιο που πράγµατι
φέρνει κάποιες βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
παρ’ όλο που είστε τόσο γλαφυρός, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει την ευαισθησία που χρειάζεται και θα
δώσει την πρέπουσα λύση.
Ένα σάς λέω µόνο: Μην κάνετε όνειρα να πέσει η Κυβέρνηση.
Το Μάρτη του 2016 εδώ θα είµαστε για να µετρηθούµε και θα
βρεθείτε ελλιποβαρείς, όπως βρίσκονται τα πρόωρα που δεν
έχουν δυνάµεις να βγουν στη ζωή. Έτσι θα είστε κι εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πάντα γλαφυρός ο
κ. Γιακουµάτος. Πάντως συµφωνήσατε µε την Αντιπολίτευση σε
πολλά θέµατα, απ’ ό,τι είδα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι, σε πάρα πολλά. Ταυτότητα
απόψεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κωνσταντίνος
Γιοβανόπουλος, Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την
Ηµαθία, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αισθάνοµαι µία συστολή, µιλώντας
για δεύτερη φορά επί ενός κρατικού προϋπολογισµού και αισθάνοµαι συστολή γιατί µιλώ σε λιγότερους Έλληνες, γιατί σήµερα
η EUROSTAT αποκάλυψε ότι είµαστε λιγότεροι κατά εξήντα χιλιάδες Έλληνες στον ελλαδικό χώρο σε σχέση µε το 2012, δηλαδή µία Βέροια των σαράντα χιλιάδων και µία Αλεξάνδρεια των
είκοσι χιλιάδων λιγότεροι. Υπάρχει υπογεννητικότητα. Τα νέα
ζευγάρια δεν τολµούν να κάνουν παιδιά. Έχει αγχωθεί όλος ο
πληθυσµός. Μάλιστα προχθές στη Βουλή έγινε µία ηµερίδα για
να µάς περιγράψει τους νέους δείκτες απόγνωσης. Αυτό δεν ενοχλεί καθόλου εσάς της Κυβέρνησης, ώστε να αναρωτηθείτε γιατί
είµαστε εξήντα χιλιάδες Έλληνες λιγότεροι;
Αυτό λέει η EUROSTAT, αλλά η συστολή µου γίνεται ακόµα
µεγαλύτερη όταν πρόσφατα διάβασα ότι, πέρα από τους εξήντα
χιλιάδες λιγότερους Έλληνες της υπογεννητικότητας, είµαστε
ακόµα σαράντα χιλιάδες Έλληνες λιγότεροι οι οποίοι καταγράφηκαν µόνο στη Γερµανία. Το επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό που αναχώρησε από τη χώρα για να βρει ένα καλύτερο
µέλλον στην κεντρική Ευρώπη είναι σαράντα χιλιάδες, δηλαδή
µιλάµε για άλλη µία πόλη σαν την Κοζάνη. Μιλάµε για δυο-τρεις
πόλεις λιγότερες.
Έχουµε την πολυτέλεια να χάνουµε τόσους Έλληνες; Έχετε
την ευχαρίστηση εσείς στο κυβερνείο να αντιµετωπίζετε αυτή τη
σµίκρυνση του ελληνικού πληθυσµού φέρνοντας τέρατα όπως
αυτός ο προϋπολογισµός;
Δεν ήµουν Βουλευτής όταν στο Καστελόριζο είχα δει εκείνον
τον άνθρωπο µε το ύφος του προτεστάντη, µε την αλήθεια του
Ιεχωβά, που µας έλεγε ότι θα πάµε στο µνηµόνιο όπως πήγε ο
Μωυσής και έφερε τις ιερές πέτρες µε τις δέκα εντολές. Έφεραν
το µνηµόνιο και το κρέµασαν µε τις πέτρες στο λαιµό µας. Τότε,
λοιπόν, µ’ εκείνο το ύφος εκείνος ο πρώτος Πρωθυπουργός Παπανδρέου µάς έλεγε ότι είµαστε τεµπέληδες, ότι χρωστάµε. Το
χρέος τότε –είµαι πάρα πολύ λακωνικός στους αριθµούς- ήταν
330 δισεκατοµµύρια. Μας είπε τεµπέληδες, µας είπε οκνούς, µας
είπε σπάταλους, µας είπε άεργους.
Ποια είναι η αλήθεια; Θα αναφέρω πέντε αριθµούς. Από το
1992 µέχρι τότε είχαµε δώσει 563 δισεκατοµµύρια στους δανει-
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στές της κεντρικής Ευρώπης. Άλλα 214 προλάβατε να δανειστείτε στην τριετία. Απολύσατε, ρηµάχτηκε η ραχοκοκαλιά της
αγοράς, το λιανεµπόριο, ο µέσος έµπορος.
Οι ένστολοι υπέστησαν µία απίστευτη ήττα σε ψυχολογικό και
σε εθνικό επίπεδο.
Πήρατε µέτρα 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πουλήσατε ακίνητα
τα οποία τα νοικιάσατε ξανά µε τη µέθοδο του leaseback. Χρωστάει 2 δισεκατοµµύρια ο ΕΟΠΥΥ, χρωστάνε όλοι οι δήµοι, χρωστάει της Παναγιάς τα µάτια κάθε υπηρεσία για να εµφανίσετε
σώνει και καλά ένα πρωτογενές πλεόνασµα που ζήτησε ο Ευρωπαίος λογιστής.
Ξέρετε πόσο περιορίσατε µετά από όλα αυτά το εθνικό χρέος;
Το περιορίσατε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και ετοιµαζόµαστε να
πάρουµε ξανά δόσεις. Ο πληθυσµός µικραίνει και εσείς εκεί.
Βλέπω το Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων από την τηλεόραση τον ξέρω. Κύριε Θεοχάρη, πετάξτε τα κοµπιούτερ. Σας παρακαλώ πολύ πετάξτε τα. Ελάτε να βγούµε στον
κόσµο να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει. Δεν πάει καλά η πατρίδα.
Δεν έχω τίποτα προσωπικό µαζί σας. Πρώτη φορά σας συναντώ
έτσι σαν φυσικό πρόσωπο, αλλά δεν πάει καλά η πατρίδα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν είναι αυτός, του µοιάζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μετράµε την εθνική
απόγνωση, κύριε Τασούλα. Τα πράγµατα είναι σε οριακό επίπεδο.
Είµαι υπεύθυνος Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Μία κουβέντα θέλω να πω, δεν θα ασχοληθώ µε το αγροτικό ζήτηµα. Τι
να λύσω σε έναν προϋπολογισµό που κανείς µας στην ουσία δεν
µπορεί να διαβάσει, µε κονδύλια που είναι ακατάληπτα, µε προσθέσεις και αφαιρέσεις πίσω από τις οποίες κρύβονται κουρτίνες, µε άλλα µυστικά νούµερα, µε οµόλογα που θα έρθουν;
Ακούστε ποια είναι η αλήθεια. Στα θεωρεία έχω την τιµή να
έχω ένα φίλο. Είναι ο Λουκµακιάς Θανάσης, ο οποίος είναι προβατοτρόφος στη Ξάνθη. Εκπροσωπεί δύο χιλιάδες προβατοτρόφους από τη Ξάνθη. Αύριο σφάζονται επτακόσια πρόβατα ακόµα
στη Ξάνθη από ευλογιά, προστιθέµενα στα τεσσεράµισι χιλιάδες
κεφάλια που ήδη εσφάγησαν. Στο σύνολο της Θράκης µέχρι
τώρα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς, δεκαέξι χιλιάδες πρόβατα. Το κακό είναι τροµακτικό.
Βγαίνει το Υπουργείο τώρα και στους ανθρώπους αυτούς λέει
«θα σας δώσω 10 ευρώ για να τα σιτίσετε για είκοσι ηµέρες». Για
τις υπόλοιπες µέρες, τώρα που τα έχουν σταβλισµένα και έγκλειστα, όπως υποχρέωσε η κτηνιατρική, τι θα κάνουν; Τι θα κάνουν
οι άνθρωποι που είναι σε ακτίνα πέρα των τριών χιλιοµέτρων και
µέχρι δέκα, που και αυτοί τα κλείνουν µέσα πια, τα σταβλίζουν;
Αυτοί πως θα µπορέσουν να σιτίσουν αυτά τα ζωντανά;
Και η αποζηµίωση είναι 2 εκατοµµύρια ευρώ. Πού να την
ψάξω; Αγαπητοί φίλες και φίλοι Βουλευτές, νοµοθέτες, συνάδελφοι, που να την ψάξουν αυτοί οι άνθρωποι;
Ακούστε την παράνοια. Είναι ένα εκατοµµύριο πρόβατα και
έχουν είκοσι κτηνοτρόφους σε όλη τη Θράκη. Εγώ ντρέποµαι να
συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, ντρέποµαι να πάω στη Θράκη. Τι
να πω σε αυτούς τους ανθρώπους; Φόρεσα τη γραβάτα µου και
ήρθα εδώ να εξαγγείλω λόγους; Σε ποιον; Σε έναν πένθιµο λαό;
Σε µια πένθιµη κτηνοτροφία; Σε µια πένθιµηαγροτική ανάπτυξη;
Και προσέξτε, έρχεται αφθώδης πυρετός από την Αδριανούπολη. Οι Τούρκοι εµβολιάζουν, λέει, τα ζωντανά, αλλά αυτό δεν
το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα µας ρωτήσει ο
αφθώδης πυρετός. Θα έχουµε θέµατα. Έρχονται πράγµατα και
θάµατα και πρέπει να προστατέψουµε την ελληνική κτηνοτροφία,
όχι µε αυτόν τον ιλαρό τρόπο, καταργώντας τα βοσκοτόπια για
να µην µπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τις επιδοτήσεις.
Η πολιτική είναι διάλογος, φίλες και φίλοι. Από τον υπαρκτό
σοσιαλισµό που κάποτε µισούσαµε, όλοι µαχόµασταν, ήµασταν
ενάντια και τον είδαµε να καταρρέει, τώρα ζούµε τον υπαρκτό
νεοφιλελευθερισµό.
Αφήστε αυτά που ξέρετε. Αφήστε του φίλους σας και σταµατήστε να νέµεστε την εξουσία µε την έννοια του κατόχου. Δεν
είναι δικό σας το ΕΣΠΑ για να το µοιράζετε όπου γουστάρετε.
Επιτρέψτε στην αστική τάξη να ορθοποδήσει. Αλλάξτε το µοντέλο. Φύγετε από τους φίλους. Φύγετε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Φύγετε από τους µεγαλοβιοµήχανους που σας
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αγάπησαν και τους αγαπήσατε, τους εντιµότατους φίλους σας.
Επιτρέψτε στην αστική τάξη να ζήσει.
Δεν ξεχνάµε ότι στη µακρά περίοδο του διαφθορείου της εποχής Σηµίτη είδαµε Ολυµπιακούς, είδαµε Χρηµατιστήρια. Δεν τα
ξεχνάµε. Είδαµε υποβρύχια για τα οποία δεν ξέρω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
φέρνει τώρα µια πρόταση, που δυστυχώς ελπίζω να µη λειτουργήσει ως «πλυντήριο» για κάποιους. Φοβάµαι ότι θα λειτουργήσει
ως «πλυντήριο» και κάποιοι θα απαλλαγούν. Μην τολµήσετε να
τους απαλλάξετε µε ελαφρά τη καρδία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μην τολµήσετε να προχωρήσετε σε πλειστηριασµούς της
πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Μην τολµήσετε! Θα είµαστε απέναντι. Η πρώτη κατοικία των Ελλήνων είναι απαραβίαστη και δεν
θα πρέπει σε καµµία υποτακτική σας επίκυψη να συναινέσετε σε
ένα τέτοιο έγκληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση.
Μην τολµήσετε για τους πλειστηριασµούς. Σας το λέµε εγκαίρως.
Και προσέξτε, αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι άθροισµα. Ξέρω
λίγα µαθηµατικά, πολύ λιγότερη αριθµητική. Δεν µπόρεσα να αντιληφθώ όλες τις λεπτοµέρειες του προϋπολογισµού. Μπορώ να
σας πω, όµως, ότι δεν είστε άθροισµα εσείς που συγκυβερνάτε.
Είστε γινόµενο. Είστε πολλαπλασιασµός. Και όταν στο γινόµενο
ο ένας από τους δύο είναι µηδέν, το αποτέλεσµα είναι πάντα
µηδέν.
Μηδέν λοιπόν από µένα. Μηδέν σε αυτό το κουφάρι του προϋπολογισµού. Δεν µ’ ενδιαφέρουν τα χαρτιά σας. Μ’ ενδιαφέρει
ο κόσµος έξω. Και δεν ξέρω πώς να τον υπερασπιστώ πια σ’
αυτήν τη λαίλαπα που έχετε εφαρµόσει στον ελληνικό λαό.
Καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Γρέγος, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής,
για έξι λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Γιοβανόπουλε, τα αµνοερίφια δεν τα σφάξαµε εµείς
ούτε θα τα σφάξουµε. Το λέω υπεύθυνα.
Ο κύριος Γιακουµάτος είπε ότι έρχεται µια αυγή. Ξέχασε να
συµπληρώσει το «Χρυσή».
Η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη
και να κατατροµοκρατήσει τον ελληνικό λαό, διέπραξε σήµερα
ένα ακόµα ατόπηµα. Έδωσε εντολή για εισβολή στα σπίτια τριών
συναγωνιστών µας, τριών εκπροσώπων του ελληνικού έθνους.
Ευρισκόµενη σε κατάσταση πανικού, γνωρίζοντας ότι η Χρυσή
Αυγή είναι πρώτο κόµµα και ότι έχει τη στήριξη του ελληνικού
λαού προέβη σ’ αυτήν την πράξη απελπισίας.
Συνέβη, επίσης, κάτι εξαιρετικά τραγελαφικό. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας πρότεινε την άρση ασυλίας του συναγωνιστή Ηλιόπουλου µε την κατηγορία της παράνοµης
οπλοφορίας, ενώ κατείχε νόµιµη άδεια. Προφανώς το ίδιο θα
ισχύσει και για µας µιας που, όπως ξέρετε, έχουµε υπηρετήσει
στον ελληνικό Στρατό και υπάρχουν και φωτογραφίες όπου κρατούσαµε όπλα όταν υπηρετούσαµε.
Υπάρχει και κάτι πολύ ευχάριστο. Μάθαµε ότι κλείνουν πανελλαδικά οι τοπικές της Νέας Δηµοκρατίας -είναι το success story
Σαµαρά- και είµαστε πολύ χαρούµενοι γι’ αυτό.
Δε θα αναφερθώ σε νούµερα και ποσοστά. Δύο παρατηρήσεις
έχω για τους εισηγητές των άλλων κοµµάτων, όχι ονοµαστικά.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µάς είπε ότι η Κυβέρνηση
επικοινωνεί µε τους πολίτες. Εννοεί προφανώς ότι επικοινωνεί
µέσω των ΜΑΤ.
Αναφέρθηκε επίσης στους «γνωστούς-άγνωστους» που έκαψαν το κέντρο της Αθήνας. Δεν είδαµε, όµως, ακόµα ούτε συλλήψεις ούτε εξάρθρωση καµιάς τροµοκρατικής οργάνωσης.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ δικαίωσε τον κύριο Στουρνάρα και
επισήµανε ότι στην Γερµανία δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή. Ευτυχώς
για τους Γερµανούς ούτε ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει.
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Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ εµφανίστηκε αµετανόητος, όπως και
όλοι οι οµιλητές.
Οφείλουµε να αποδώσουµε τα εύσηµα στην Κυβέρνηση για
την κατάκτηση ενός ακόµα πρωταθλήµατος, αυτού της ανεργίας.
Μιλάτε για πρωτογενές πλεόνασµα όπως µιλούσατε και για καθορισµό της ΑΟΖ. Αυτά πρέπει να τα πείτε στα δύο εκατοµµύρια
των ανέργων, στους απολυµένους του ιδιωτικού τοµέα, στους
διωκόµενους του δηµοσίου, στις καθαρίστριες, στους σχολικούς
φύλακες, στους για λίγο ακόµα εργαζόµενους στην αµυντική βιοµηχανία και φυσικά στους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Στον προϋπολογισµό του 2014 παρατηρούµε ότι δεν αναφέρονται τα πιο βασικά.
Πρώτον, έσοδα από τις λίστες. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτός
από τη λίστα Λαγκάρντ.
Δεύτερον, έσοδα από τη δήµευση περιουσιών. Αυτό είναι
µέτρο ασφαλείας που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα και
αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και φυσικά τους συγγενείς αυτών
που τα τελευταία χρόνια κυβέρνησαν τη χώρα. Εδώ θα έπρεπε
να ισχύσει για τους πολιτικούς το τεκµήριο της ενοχής που εφαρµόζεται για τη Χρυσή Αυγή.
Τρίτον, έσοδα από την αναστολή χρηµατοδότησης κοµµάτων.
Μιλάµε κυρίως για κόµµατα των οποίων µέλη και στελέχη έχουν
διαπράξει κακουργήµατα. Και µιλάµε φυσικά για εκατοντάδες τέτοιους. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόµατα: Τσουκάτος, Μαντέλης,
Παπαντωνίου, Παπακωνσταντίνου, Τσοχατζόπουλος, Σηµίτης,
Παπανδρέου κ.λπ.
Τέταρτον, έσοδα από χρέη κοµµάτων στις τράπεζες. Το
έχουµε καταγγείλει επανειληµµένα.
Πέµπτον, έσοδα από τη µείωση των βουλευτικών αποζηµιώσεων. Είναι αυτές που ψηφίσατε.
Έκτον, έσοδα από τη φορολόγηση των γνωστών µεγαλοεργολάβων, µεγαλοδηµοσιογράφων και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Είναι τα γνωστά «MEGA» «ΕΘΝΟΣ» κ.λπ..
Έβδοµον, έσοδα από βαριά πρόστιµα εταιρειών και τραπεζών
που έκλεψαν τα χρήµατα του ελληνικού λαού µέσω της «φούσκας» του Χρηµατιστηρίου και της πώλησης ψεύτικων επενδυτικών προγραµµάτων.
Όγδοον, έσοδα από τις οφειλές της Γερµανίας. Αυτές τις αποζηµιώσεις πρέπει να τις καταβάλει άµεσα το γερµανικό κράτος.
Αρνείστε πεισµατικά να το πράξετε.
Φυσικά όλα αυτά είναι προτάσεις της Χρυσής Αυγής και θα απέφεραν πάρα πολλά δισεκατοµµύρια, για να µην πω τρισεκατοµµύρια, στην Ελλάδα. Θα µπορούσε κάλλιστα όχι απλά να µην είναι
χρεωµένη η Ελλάδα, αλλά να γίνει µία παγκόσµια υπερδύναµη.
Ο ελληνικός λαός εκτός από χρήµατα και τρόφιµα όµως χρειάζεται και ένα όραµα. Θέλει και απαιτεί να δει αυτούς που µας
οδήγησαν εδώ να πηγαίνουν επιτέλους σιδηροδέσµιοι στη φυλακή. Και µιλάµε για µαζικές φυλακίσεις σε ειδικά κέντρα κράτησης.
Δεν είστε ηγέτες. Είστε πρωταγωνιστές στις πιο µαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
Ηγέτες και σύµβολα για τους Έλληνες είναι οι παράνοµα προφυλακισµένοι συναγωνιστές µας. Δυστυχώς για σας έχετε µόνο
πέντε µήνες ακόµα για να καταστρέψετε ό,τι προλαβαίνετε.
Επειδή µιλάµε για χιλιάδες νεκρούς, θύµατα της πολιτικής
σας, η καταδίκη των πράξεών σας από τον ελληνικό λαό είναι
παντοτινή και θα είναι αµετάκλητη.
Το Σάββατο το βράδυ οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης θα δίνουν συγχαρητήρια στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό.
Αυτήν την εικόνα ας την κρατήσουν οι Έλληνες και να θυµούνται
ποιοι και πότε.
Θα κλείσω µε κάτι πολύ γνωστό στις τάξεις του Στρατού. Όταν
ένας αξιωµατικός παραδίδει καθήκοντα σε κάποιον άλλον αξιωµατικό, διαβάζει µία διαταγή η οποία λέει «όλες οι διαταγές του
προκατόχου µου εξακολουθούν να ισχύουν».
Αντίθετα, στην πολιτική όταν η Χρυσή Αυγή έρθει στην εξουσία, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –ξέρετε πολύ καλά- θα
πούµε ότι όλα τα νοµοθετήµατα που έχετε φέρει µέχρι τώρα
παύουν να ισχύουν. Όλα τα παράνοµα νοµοσχέδια, τον προϋπολογισµό, την παράνοµη χρηµατοδότηση, τον αντιρατσιστικό
νόµο, όλα αυτά θα τα καταργήσει η Χρυσή Αυγή.
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Καταψηφίζουµε στη Βουλή των διακοσίων ενενήντα επτά, ή
και λιγότερων, τον Προϋπολογισµό. Καλούµε τον ελληνικό λαό
να παλέψει ενωµένος µέχρι να ρίξει αυτήν την Κυβέρνηση της
µειοψηφίας. Τον καλούµε σε συνεχή αγώνα έως ότου αποκατασταθεί στη χώρα από τη Χρυσή Αυγή η δικαιοσύνη, η δηµοκρατία
και η νοµιµότητα.
Θα επικαλεστώ µία φράση προφητική του Γενικού Γραµµατέα
της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε πει: «εν ονόµατι της ελευθερίας
του λόγου, οι Έλληνες εθνικιστές είναι έτοιµοι και για φυλακές
και για εξορίες ακόµα». Η δικές τους θα έρθουν µε την καταδίκη
της Κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Γι’ αυτό να είστε
σίγουροι.
Ο συναγωνιστής Ηλιόπουλος είπε ότι είµαστε µόνο δεκαοκτώ.
Δεν είµαστε µόνο δεκαοκτώ, είµαστε δύο εκατοµµύρια και, δυστυχώς για σας, τόσα πολλά κελιά δεν έχετε. Δεν µπορείτε να
µας σταµατήσετε ούτε µε φυλακές ούτε µε σφαίρες!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε
Πρόεδρε, ακόµα και από τις οµιλίες συναδέλφων που παρελαύνουν από αυτό το Βήµα, το πόσο ευρύτατη είναι η σύγχυση η
οποία υπάρχει για το πρόβληµα της χώρας, για τις αιτίες που
οδηγηθήκαµε σε αυτό το πρόβληµα, αλλά και για τη µέθοδο µε
την οποία θα βγούµε από αυτό το πρόβληµα.
Είναι απογοητευτική αυτή η σύγχυση η οποία έχει να κάνει µε
την αιτία και τη λύση του προβλήµατος, καθόσον το τίµηµα γι’
αυτό το πρόβληµα είναι βαρύτατο, το πληρώνει εδώ και τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια η ελληνική κοινωνία και δεν έχει υπάρξει, µεταπολεµικά τουλάχιστον, τέτοια περιπέτεια, τέτοια δοκιµασία για
τον ελληνικό λαό η οποία δεν συνίσταται µόνο στην καθηµερινή,
για τρία χρόνια, απαξίωση της οικονοµικής του κατάστασης,
αλλά κυρίως στην καθίζηση της ψυχολογίας του και στην αίσθηση ότι όλα αυτά που συµβαίνουν είναι αδιέξοδα και το µόνο
το οποίο µας επιφυλάσσει η επόµενη µέρα είναι µία χειρότερη
έκβαση για τα οικονοµικά µας.
Μέσα σε αυτήν τη γενικότερη σύγχυση και δυσθυµία του ελληνικού λαού, βλέπουµε ότι τα κόµµατα της Αντιπολιτεύσεως συνεχίζουν την προσφιλή τακτική του παρελθόντος, την τακτική
δηλαδή των υποσχέσεων, την τακτική των εύκολων λύσεων, την
τακτική της δηµαγωγίας, του λαϊκισµού και της συνοµωσιολογίας.
Αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή ο λαϊκισµός, η δηµαγωγία και η συνοµωσιολογία, που ερµηνεύει τα πάντα απλά, επιφανειακά, εύκολα, εύπεπτα, έχει απογοητεύσει τον ελληνικό λαό, γι’ αυτό και
βλέπετε ότι παρά τη µεγάλη οικονοµική δυσπραγία στην οποία
βρίσκεται, δεν υπάρχει στο χώρο της Αντιπολίτευσης κανένα
κόµµα, ούτε καν το δεύτερο κόµµα των περυσινών εκλογών, ο
ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το οποίο στις προτιµήσεις των ψηφοφόρων σε
όλες τις σφυγµοµετρήσεις να ξεκολλάει από τα ποσοστά του
20%, 21%, 22%.
Βλέπουµε, λοιπόν, για να είµαστε ειλικρινείς, ότι ο ελληνικός
λαός ασφαλώς δεν είναι ικανοποιηµένος -δεν τολµώ να πω ενθουσιασµένος- από την Κυβέρνηση, περιµένει περισσότερα -όλοι
περιµένουµε περισσότερα και πρέπει να περιµένουµε περισσότερα- αλλά -ακόµα χειρότερα- ο ελληνικός λαός δεν εµπιστεύεται
την Αντιπολίτευση.
Στην Αντιπολίτευση ο ελληνικός λαός πηγαίνει περισσότερο
για να καταδικάσει και να αποδοκιµάσει εµάς για έναν τρόπο
ζωής, ασχέτως θεµελίων αυτού του τρόπου ζωής, ο οποίος εξέλιπε, παρά για να επιβραβεύσει τις απόψεις σας. Γι’ αυτό και οι
ασυναρτησίες σας είναι αβλαβείς. Μην ανησυχείτε, συνεχίστε
τις, γιατί οι περισσότεροι δεν σας ψηφίζουν γι’ αυτό που είστε,
αλλά σας ψηφίζουν γι’ αυτό που πάψαµε να είµαστε εµείς. Όµως
δεν θα είναι επ’ άπειρον αβλαβείς για εσάς οι ασυναρτησίες σας
ή η έλλειψη προτάσεων. Σύντοµα η χώρα χάρη πρωτίστως -για
να µην πω αποκλειστικά- στις θυσίες του ελληνικού λαού, θα αρχίσει να βγαίνει από αυτήν την στενωπό, από αυτές τις συµπλη-
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γάδες και θα έχουµε κάποιο αντίκρισµα αυτών των θυσιών, όχι
απλώς θεωρητικό αντίκρισµα για το αυτί του λαού, όχι αντίκρισµα επειδή πάει καλά το ισοζύγιο, επειδή ανακόπτεται η αυξητική
δυναµική της ανεργίας, επειδή έχουµε καθοδική πορεία του πληθωρισµού, επειδή βελτιώνεται το οικονοµικό κλίµα, επειδή µειώνεται το κόστος του δανεισµού, επειδή υλοποιούνται οι
διαρθρωτικές αλλαγές, επειδή έχει αποπληρωθεί ένα µεγάλο
µέρος -κοντά στα 5,5 δισεκατοµµύρια- των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου, επειδή οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι επιτυγχάνονται ή οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους
µειώνονται, όχι για όλα αυτά, τα οποία είναι πραγµατικά και σηµαντικά, αλλά που δεν έχουν µία αποφασιστική ακόµη επίδραση
στη ζωή των Ελλήνων.
Ο ελληνικός λαός θα αρχίσει να αισθάνεται ότι ανακουφίζεται
γιατί πράγµατι πολύ σύντοµα θα υπάρξουν πραγµατικές αποκαταστάσεις αδικιών. Και οι πραγµατικές αποκαταστάσεις αδικιών
δεν θα γίνουν µε βάση το στυλ της τριακονταετίας που πέρασε,
δεν θα βασίζεται σε δάνεια τα οποία οδήγησαν τη χώρα ως εδώ,
αλλά θα βασίζεται σε ένα στέρεο έδαφος το οποίο έχει κάνει στέρεο η µεγάλη θυσία και η µεγάλη αυταπάρνηση του ελληνικού
λαού. Και όταν ο ελληνικός λαός -σύντοµα- δει αυτές τις επιστροφές και αυτές τις συµβολικές και µικρές στην αρχή αποκαταστάσεις αδικιών, τότε πια δεν θα οδηγείται από αντίδραση στην
ψήφο του, αλλά θα καταλάβει πολύ σύντοµα εµπράκτως ότι όλη
αυτή η περιπέτεια και αυτή η δοκιµασία έπιασε τόπο και αρχίζει
µία διαφορετική πορεία για τη χώρα.
Ο προϋπολογισµός του 2014 είναι ένας προϋπολογισµός-ορόσηµο. Το 2014 είναι µια χρονιά-ορόσηµο. Σηµατοδοτεί, κατά τη
µοντέρνα έκφραση, το πέρασµα από µία περίοδο ανηφορική,
από µία περίοδο όπου στήριζαν αυτή την πολιτική κυρίως όσοι
είχαν κάτι να χάσουν, σε µία άλλη περίοδο όπου θα στηρίζουν
αυτήν την πολιτική και όσοι βλέπουν ότι ακόµη κι αν έχασαν
πολλά, ήρθε η ώρα να αρχίσουν να κερδίζουν πάλι πίσω αυτά
που έχασαν.
Αναδιατάσσεται το 2014 η ψυχολογία των Ελλήνων, επειδή
αναδιατάσσεται η οικονοµία, επειδή τα θεµέλια της οικονοµίας
αποκτούν ισχυρά ερείσµατα χάρη στα οποία δύσκολα θα µπορέσει η Ελλάδα να ξαναϋποστεί τη ζηµιά που έπαθε το 2009.
Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν µπορεί το τρίπτυχο –επαναλαµβάνω- του λαϊκισµού, της δηµαγωγίας και της
συνοµωσιολογίας να τινάξουν στον αέρα όλα αυτά τα οποία
µέσα στο 2014 θα δει ο ελληνικός λαός.
Εµείς στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση και ψηφίζουµε αυτόν
τον προϋπολογισµό γιατί θέλουµε ο ελληνικός λαός να ανταµειφθεί για την υποµονή του, για τη σύνεσή του, για το κουράγιο
του, για την εµπιστοσύνη του προς αυτήν την Κυβέρνηση, η
οποία δεν έχει να κάνει µε εµπιστοσύνη προς εκείνους οι οποίοι
στο καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού του χάιδευαν τα αφτιά.
Έχει να κάνει µε αυτούς οι οποίοι στο νέο καθεστώς της σύνεσης
και της οικονοµικής ανάπτυξης του χτίζουν τη ζωή του πάνω σε
στέρεες βάσεις.
Στηρίζουµε τον προϋπολογισµό του έτους ορόσηµο για την
ανάκαµψη και εν συνεχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης και µετά θα ακολουθήσει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ κατ’ αρχάς χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, πέρυσι τέτοιο καιρό ως νέος Βουλευτής, είχα, αλλά κι
έχω την αγωνία για το πώς θα πορευθεί αυτή η χώρα. Βεβαίως
πάρα πολλές φορές βρέθηκα σε µία οριακή γραµµή για πολλά
πράγµατα σε ό,τι αφορά αυτήν τη διαδροµή, τη νέα διαδροµή
των νέων Βουλευτών που εισήλθαν µε µία αγωνία στο Κοινοβούλιο, προκειµένου να προσφέρουν στον τόπο τους.
Η προηγούµενη ιδιότητά µου, εκπροσωπώντας έναν µεγάλο
και πάρα πολλές φορές σκληρό εργασιακό χώρο, µου έδωσε τη
δυνατότητα να γνωρίσω τα κοινοβουλευτικά δεδοµένα από πολύ
κοντά. Γνωρίζοντας αυτά, θέλησα να µπω σ’ αυτόν τον πειρασµό,
σ’ αυτή τη δοκιµασία, αν θέλετε, έχοντας µία εµπειρία σ’ αυτό το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επίπεδο, ώστε να προσφέρω στον τόπο µου, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου και στη χώρα µου, έπειτα από την εµπειρία που αποκόµισα, γνωρίζοντας εσωτερικά τι ακριβώς συµβαίνει.
Πράγµατι η αγωνία µου ήταν πώς θα ξεφύγει αυτή η χώρα από
αυτό το διαρκώς επαναλαµβανόµενο σύστηµα όχι ισονοµίας, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, αλλά και πώς θα βαδίσει επιτέλους σε
έναν ευρωπαϊκό δρόµο, κάτι το οποίο είχα πολλές φορές τη δυνατότητα να συζητήσω µε πολλούς συναδέλφους µου και πρώην
συναδέλφους µου της Ευρώπης.
Πράγµατι, πάρα πολλές φορές τονίστηκε από πλευράς µας
όσον αφορά αυτό το φαύλο κράτος το τι ακριβώς επικρατούσε,
τι ακριβώς συνέβαινε. Θεωρητικά όλοι το προσεγγίζαµε, αλλά
στην πράξη δεν κάναµε το παραµικρό. Βεβαίως, αυτή η θέλησή
µου και η αγωνία µου πολλές φορές εκδηλώθηκε και µε ένα φόβο
προς την Κυβέρνησή µου, ότι ενδεχοµένως να πράξω κάτι διαφορετικό.
Οφείλω να οµολογήσω -όχι ως ένας νέος Βουλευτής, διότι
πλέον είµαστε παλιοί Βουλευτές, έχουµε αποκοµίσει µία εµπειρίαότι εκείνοι που µε συγκράτησαν, ειδικά στο µεσοπρόθεσµο, ήταν
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις οµολογούσαν ότι «δεν είµαστε έτοιµοι κι άρα, φροντίστε να πάτε το
σκάφος αυτό που σήµερα το βρίσκετε σε µία τρικυµία, σε ένα απάνεµο µέρος, έτσι ώστε στη συνέχεια εµείς µε µία ευκολία να έρθουµε να αναλάβουµε την κυβέρνησή του ή την καθοδήγησή του».
Πράγµατι, ήταν ένα στοιχείο που πολλές φορές µε έβαλε σε
έναν προβληµατισµό και ρώτησα πώς µπορεί να γίνει αυτό. Κάθε
φορά, µου έλεγαν, θα βρούµε έναν τρόπο να σας συγκρατήσουµε. Το είδαµε στην πράξη να γίνεται πάρα πολλές φορές,
όπως στην αναφορά του πολύ έµπειρου κ. Γλέζου, ότι πράγµατι
καλά τα λέµε όλα αυτά, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Πώς θα οδηγηθούµε εκτός µνηµονίου;
Βεβαίως, πάρα πολλές φορές γίνεται αναφορά και, όπως είδαµε, µε έναν λάβρο τρόπο από πλευράς στελεχών του ΠΑΣΟΚ
που µεταπήδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι κατά της Κυβέρνησης,
κατά αυτού που βρίσκουν σήµερα ως λειτουργία του κράτους.
Με ιδιαίτερο σεβασµό θα αναφερθώ στον κ. Κουρουµπλή.
Είδα τελευταία, σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των φαρµάκων, να
αντιτίθεται µε έναν ιδιαίτερο τόνο, απευθυνόµενος και στους συναδέλφους µου της Νέας Δηµοκρατίας, που τους είπε να προσέξουν το τι θα ακολουθήσει και το τι θα ψηφίσουν. Δεν µιλάω
για άλλους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που µας απείλησαν µε λιντσάρισµα, µε φυλακές κι άλλα ζητήµατα, κάτι που ακούγεται κι από
τους νεοναζιστές, αν θέλετε, µε αυτόν τον έντονο τρόπο. Πολλές
φορές αποδεχθήκαµε αυτές τις απειλές τους κι εντός του Κοινοβουλίου.
Μα, ο κ. Κουρουµπλής, απ’ ό,τι ενθυµούµαι τουλάχιστον, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ήταν επί κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ. Άρα, θα περιµέναµε απ’ αυτόν να ζητήσει µία συγγνώµη.
Διότι, τι άφησε στη δική του πορεία; Βεβαίως, θα έπρεπε να είµαστε πιο σεµνοί, να σκεφτόµαστε δηλαδή αυτήν την κοινωνία
που µας παρακολουθεί µε µία αγωνία και βεβαίως βλέπει αυτήν
την προσπάθεια αποπροσανατολισµού.
Βεβαίως, οµιλώ και για πάρα πολλά άλλα στελέχη. Και πράγµατι ερεθίζεται κανείς, όταν ακούει µία πρόσκληση από πλευράς
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προς στελέχη του ΠΑΣΟΚ να
µεταπηδήσουν -αν θέλετε- για να ευδοκιµήσουν σε ένα χώρο που
θυµίζει κάτι παλιό.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Που µας έφερε εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίµενα κάτι διαφορετικό από ένα κόµµα που πολλά
επαγγέλθηκε, αλλά µου θυµίζει αυτό που έχω πει πολλές φορές
και συνεχίζω να λέω και στη Δράµα όπου κατεβαίνω ως Βουλευτής. Μου θυµίζει κάτι σαν µούχλα, κάτι το παλιό. Και αυτό είναι
ανησυχητικό για την πορεία, που πραγµατικά ήθελα να είναι πολύ
διαφορετική.
Βεβαίως, ακούστηκε τελευταία από την πλευρά σας, από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ, για ένα προξενιό, για ένα σύµφωνο συµβίωσης, µε την έννοια της µεταπήδησης, όπως της συναδέλφου που
θα µε ακολουθήσει στο Βήµα. Μα, εµείς ως νέοι Βουλευτές, αυτά
τα λάθη πληρώνουµε και θέλουµε να ξεφύγουµε από αυτό το παρελθόν µε µία νέα νοοτροπία, µε ένα νέο βλέµµα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, να µε συγχωρήσετε για ένα λεπτό.
Και οφείλω να αναφερθώ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το σύµφωνο συµβίωσης πού κολλάει
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αφήστε τον να ολοκληρώσει, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πιστεύω και εύχοµαι να µην υπάρξει από πλευράς σας. Εννοώ το προξενιό µεταξύ επιθυµούντων
ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ όταν λέω σύµφωνο συµβίωσης, Η
συνάδελφος που παρακολουθεί, ενδεχοµένως να µην το επιθυµεί.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτως ή άλλως τους βάλανε στο
Ιερό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να
σας πω ότι µακάρι -ειλικρινά το λέω- να υπήρχε ένα µαγικό ραβδί
και όλα αυτά που λέγονται από πλευράς σας, να µπορούσαν να
γίνουν. Όχι, όµως, µε µία δοµική κατεύθυνση του παρελθόντος.
Για αυτό βρισκόµαστε σήµερα ακριβώς σε αυτήν τη θέση. Και πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία το αντιλαµβάνεται. Για αυτό κρατάει γερά.
Και, βεβαίως, οφείλω να αναφερθώ ιδιαιτέρως σε ένα χώρο,
στο χώρο των ενστόλων. Χαίροµαι που η Κυβέρνησή µου αναγνώρισε, κύριε Υπουργέ, λάθη. Αναγνώρισε ότι πράγµατι ήµασταν σκληροί απέναντί τους. Και βλέπουµε τους ένστολους, οι
οποίοι έχουν τόσο φιλότιµο, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα που
δοκιµάζονται, να µένουν µε ψηλά το κεφάλι, θα έλεγα «υψηλά
στις επάλξεις», όπως οι ίδιοι ορκίστηκαν. Τον όρκο που έδωσαν
τον τηρούν ευόρκως και οφείλουµε σε αυτούς µία ανταπόκριση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Τζάκρη και µετά η κ. Χαραλαµπίδου.
Επειδή έχουµε κάποιες διαγραφές, αν µπορούν να ειδοποιηθούν οι Βουλευτές από τους υπευθύνους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ποιες διαγραφές έχουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι εύκολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το καταλαβαίνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εγώ το αποπειράθηκα, αλλά δεν
είναι εύκολο. Έχουν κάνει όλοι τον προγραµµατισµό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εµείς δεν διαγράφουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τουλάχιστον να τους δοθεί αύριο η
δυνατότητα να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ασφαλώς. Και θα
εξαντλήσουµε το χρόνο που έχουµε µέχρι τις δώδεκα.
Η κ. Τζάκρη έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κυριαζίδη, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω που στην
ολιγόλεπτη οµιλία σας αντί να ασχοληθείτε µε τα εκατοντάδες
χιλιάδες προβλήµατα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες φαντάζοµαι και τους συµπολίτες σας στο Νοµό Δράµας- αφιερώσατε ένα λεπτό από την οµιλία σας για το τι θα κάνω εγώ στην
µελλοντική µου εξέλιξη και πορεία. Σας ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν είχα τη δυνατότητα…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ πάντως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Τζάκρη, δεν είχα τη δυνατότητα να µιλήσω για όλα αυτά. Πιστεύω ότι εσείς, ως Βουλευτής Πέλλας και ως υποψήφια δήµαρχος του ΣΥΡΙΖΑ θα
αναφερθείτε σε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ πολύ. Να
µιλήσει η κ. Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα
πριν ξεκινήσω την οµιλία µου για τον προϋπολογισµό του 2014,
να κάνω κάτι ασυνήθιστο, να µεταφέρω τις ευχαριστίες των συµπολιτών µου από το Νοµό Πέλλας στον Υπουργό της κοινωνικής
δικαιοσύνης, στον εκφραστή των συµφερόντων του ελληνικού
λαού, τον κ. Στουρνάρα.
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Ο κύριος Υπουργός δεν είναι σήµερα εδώ, αλλά θέλω να ξέρει
ότι εµείς πραγµατικά έτσι τον αισθανόµαστε, στο σύνολό µας οι
Έλληνες. Πιστεύουµε στο έργο του και θεωρούµε πως αυτός ο
µισός προϋπολογισµός που φέρνει σήµερα προς ψήφιση και θα
βγάλει τη χώρα από το τέλµα και θα φέρει την ανάπτυξη στη
χώρα µας και βεβαίως θα αποκαταστήσει και τις κοινωνικές αδικίες, γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσει και το Κερατσίνι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός που
έρχεται σήµερα προς ψήφιση είναι όντως µισός. Και είναι µισός
όχι επειδή δεν έχει την έγκριση των δανειστών. Αυτό σε κάθε περίπτωση θα µπορούσε να θεωρηθεί και θετικό. Είναι µισός, γιατί
έχει συνταχθεί για να φτάσει τη χώρα περίπου µέχρι τον Ιούνιο
που ο κ. Σαµαράς θα παραδώσει την εξουσία υπό το βάρος των
αποτελεσµάτων των Ευρωεκλογών.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται να βγάλει τη χρονιά,
διότι µε αυτόν τον τρόπο που αντιµετωπίζει τα δηµόσια οικονοµικά, είναι βέβαιο ότι κάπου τον Ιούνιο θα βρει µια τεράστια
τρύπα στα έσοδα, την οποία για να καλύψει θα πρέπει να πάρει
καινούργια µέτρα.
Ένα από τα πολλά στοιχεία που οδηγούν αβίαστα σε αυτό το
συµπέρασµα, είναι η παραδοχή των µεγεθών σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη στη χώρα µας, η οποία, βέβαια, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ
δεν πρόκειται να έρθει ούτε το 2014, ενώ στον προϋπολογισµό
προβλέπεται ισχνή ανάπτυξη µόλις 0,6%, η διάψευση της οποίας,
όµως, σηµαίνει τρύπα στα δηµόσια έσοδα ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2014.
Και πώς θα µπορούσε άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να έρθει αυτή η ανάπτυξη µε συνεχείς περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µε συνεχιζόµενη ανεργία, µε
ανυπαρξία ακόµη και σήµερα µετά από τόσες και τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις των ίδιων των τραπεζών, µε τη συνεχή αύξηση
των φόρων και βεβαίως παράλληλα µε τις περικοπές των µισθών
και των συντάξεων; Κύριε Υπουργέ, αν µπορούσε να έρθει µε
αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη, πραγµατικά δεν θα υπήρχε χώρα
στον κόσµο µε ελλείµµατα και ύφεση.
Όσον αφορά ορισµένα από τα στοιχεία του προϋπολογισµού,
βλέπουµε πως υφίσταται πλεόνασµα µέτρων για την καταπολέµηση της σπατάλης, όπως την χαρακτηρίζετε –και σε ένα βαθµό
µπορεί να είναι και έτσι- και τη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης, αλλά δεν βλέπουµε κανένα απολύτως µέτρο και κανένα απτό σχέδιο για την αύξηση, για το µεγάλωµα της πίτας.
Συνεπώς, σε περίοδο ύφεσης ή όπως εσείς αρέσκεστε να λέτε,
σε περίοδο οικονοµικής στασιµότητας, προσδοκάτε τη διεύρυνση
των εσόδων του κράτους, την επίτευξη δηλαδή µεγαλύτερων
πρωτογενών πλεονασµάτων από την ίδια τη χιλιοφαγωµένη πίτα
και απλώς εύχεστε ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, πώς θα συµβούν όλα αυτά; Πώς θα χρηµατοδοτηθεί η ελληνική οικονοµία; Πώς θα αυξηθούν οι εξαγωγικές
προοπτικές των επιχειρήσεων, όταν έχει καταρρεύσει στο σύνολό της η εσωτερική ζήτηση; Ακόµα και οι ασιατικές οικονοµίες
στηρίζονται σε ένα βαθµό στην εσωτερική τους ζήτηση. Πώς θα
παράγουν ανταγωνιστικά οι επιχειρήσεις, όταν τα επιτόκια δανεισµού είναι τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο;
Και να σηµειώσω εδώ, κύριε Υπουργέ, πως ακόµα και για τις
µεγάλες εµπορικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν φέρνουν κάποια προστιθέµενη αξία στην οικονοµία µας, δεν έχετε
καταφέρει να αντιµετωπίσετε το φαινόµενο της υποφορολόγησής τους µέσω των τριγωνικών συναλλαγών και των offshore.
Συνεπώς, στηρίζετε όλα τα βάρη και αυτού του προϋπολογισµού στις πλάτες των µισθωτών και των συνταξιούχων, στις λιγοστές αποταµιεύσεις τους, που µειώνονται και αυτές σιγά-σιγά,
όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος και στις
ολιγοστές παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές, η µία
µετά την άλλη εξαιτίας της µεγάλης φορολόγησης φεύγουν από
τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να σταθούµε επίσης και
στα επιµέρους ζητήµατα των αποκρατικοποιήσεων που δεν
έχουν υποπέσει και ιδιαιτέρως στην αντίληψη και στη συζήτηση
από το Κοινοβουλευτικό Σώµα. Στον προϋπολογισµό προβλέπονται έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
τα οποία θα έρθουν από την πώληση σχεδόν της µισής Ελλάδας.
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Με το ξεπούληµα, όµως, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των δηµοσίων ακινήτων, ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει η ώρα να βγει
από την κρίση, θα έχει αποστερηθεί όλα τα εργαλεία για την ουσιώδη ανάκαµψη της οικονοµίας, θα βρίσκεται µε καταρρακωµένα εισοδήµατα, χωρίς κράτος πρόνοιας, εθνικό σύστηµα
υγείας, συνταξιοδοτικό σύστηµα και κυρίως, αυτό που θα πω
τώρα, µε τεράστιο χρέος.
Είµαι απολύτως πεπεισµένη πως πέρα από τους φόρους και
τις περικοπές, χειρότερο ίσως απ’ όλα είναι το πλιάτσικο στη δηµόσια περιουσία που συµβαίνει ακόµη και σήµερα. Και είναι χειρότερο, διότι όλα αυτά που γίνονται σήµερα µε την εκποίηση σε
τιµές ευκαιρίας των δηµοσίων ακινήτων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό, µοναδικό µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας. Γιατί κανένας µας δεν πιστεύει ότι οι άµεσες ξένες
επενδύσεις, όσο καλός και εάν είναι αυτός ο δείκτης για την οικονοµία, µπορεί σε κάθε περίπτωση να έχουν καθοριστική σηµασία στην ανάπτυξη, απουσία µιας εγχώριας δηµόσιας και
ιδιωτικής δαπάνης στην κατεύθυνση των επενδύσεων.
Ο κ. Σαµαράς απολύει κατά χιλιάδες, υπαλλήλους από το δηµόσιο τοµέα και ενθαρρύνει µε τις πολιτικές-πογκρόµ και τις απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. Και την ίδια στιγµή σπεύδει να
δεξιωθεί περιχαρής στο Μέγαρο Μαξίµου τον κάθε ξένο επιχειρηµατία που έρχεται µε δέκα κακοπληρωµένες θέσεις εργασίας
υπό µάλης. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στην περίπτωση της
«GOOGLE» που θεωρεί ότι είναι πολύ µεγάλο επίτευγµα για την
ελληνική οικονοµία να πληρώνει µισθούς 400 ευρώ σε µηχανικούς του πολυτεχνείου µε διδακτορικό.
Αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι µόνο αντιαναπτυξιακός,
γιατί προβλέπει και νέες άµεσες ή έµµεσες περικοπές στα εισοδήµατα και στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αλλά κυρίως
διότι δεν έχει κανένα σχέδιο για την ανάταξη της παραγωγικής
βάσης της ελληνικής οικονοµίας, παρά µόνο ίσως κάποια ευχή
να έρθουν πολλοί ξένοι τουρίστες και φέτος στη χώρα µας να
ξαπλώσουν στις ελληνικές παραλίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων που ήρθαν στη χώρα µας από τις δανειακές συµβάσεις
κατευθύνθηκαν προς τις τράπεζες. Ακόµα και µέρος του περιώνυµου δηµοσιονοµικού κενού, που εµφανίζει η τρόικα και απαιτεί
νέα µέτρα, είναι κενό αποπληρωµής των εγγυήσεων που δόθηκαν στις τράπεζες την περίοδο Αλογοσκούφη.
Να σηµειώσω εδώ ότι ενώ η ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ µετά το άλλο, στην ουσία
οι τράπεζες σήµερα µαζεύουν, παρά δανείζουν, χρήµατα. Έχει
µείνει αδιάθετο περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, ακόµα και από
αυτά τα λίγα από τα πακέτα που πήραµε µε τα µνηµόνια και είχαν
σκοπό να δοθούν στις τράπεζες και στη συνέχεια ως δάνεια στις
επιχειρήσεις.
Επιπλέον, έρχονται και οι ανακοινώσεις των ίδιων των τραπεζών, όπου η µία µετά την άλλη ανακοινώνουν τεράστια κέρδη,
έστω κι αν κάποιο µέρος από αυτά είναι µη επαναλαµβανόµενα.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε τόσο υπέρµαχος
της κοινωνικής δικαιοσύνης -αναφέροµαι, βεβαίως, στον κ. Στουρνάρα- γιατί δεν µοιράζετε αυτά τα κέρδη ως µέρισµα στο ελληνικό
δηµόσιο, που είναι ο βασικός και σχεδόν αποκλειστικός µέτοχος
των ελληνικών τραπεζών; Θα µπορούσατε να βρείτε έως και 5 δισεκατοµµύρια για φέτος από αυτή την πηγή, ώστε να βάζατε µόνο
την Εκάλη να πληρώσει φόρους ακινήτων, αφού σας έχει γίνει
τόσο µεγάλη εµµονή και σας τρέφει αυτό το αίσθηµα της αποκα
τάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως επαίρεστε.
Δεν χρειάζεται να απαντήσετε όµως. Ξέρουµε την απάντηση.
Ό,τι και να σας λέµε εµείς, θα καθίσετε στην καρέκλα σας, όσο
µπορείτε περισσότερο, για να εκτελέσετε αυτά ακριβώς που θα
σας ζητήσουν. Θα βγάλετε πύρινους λόγους για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και από πίσω θα ξεπουλάτε, αντί πινακίου
φακής, τις γεµάτες ρευστό τράπεζες, όπως συνέβη µε το σκάνδαλο της «Πανγαία», της θυγατρικής της Εθνικής. Μεταβιβάσατε
δηµόσια ακίνητα «φιλέτα» από το κέντρο της Αθήνας σε ξένα
funds του εξωτερικού, που ασχολούνται µε το real estate, αντί πινακίου φακής.
Στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, δεν ενδιαφέρεστε για
κανένα προϋπολογισµό, ούτε για την ανάπτυξη και την κοινωνική
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δικαιοσύνη. Είστε απλά «τροχονόµος» συµφερόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι αποτελεί
πράξη ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό η καταψήφιση αυτού
του προϋπολογισµού, όχι µόνο γιατί η εφαρµογή του θα αυξήσει
τη φτώχεια, την κοινωνική απόγνωση και τις κοινωνικές αδικίες,
αλλά και διότι η χώρα δεν αντέχει πλέον το έλλειµµα δηµοκρατίας και το πλεόνασµα αυταρχισµού αυτής της Κυβέρνησης. Βασικοί Υπουργοί της Κυβέρνησης βρίσκονται σε ευθεία
αντιπαράθεση και µε την κοινωνία και µε τους θεσµούς και διαλύουν τη δηµόσια υγεία και τα δηµόσια πανεπιστήµια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι όσο τίποτα άλλο
πράξη ευθύνης να καταψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό και
να στείλουµε ένα µήνυµα και στην Ευρώπη και στον κόσµο, ότι η
χώρα διοικείται ξανά από τους Έλληνες για τα συµφέροντα των
πολλών και βεβαίως των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή στο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Χαραλαµπίδου, µετά ο κ. Μελάς και µετά η
κ. Αµανατίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει γίνει µεγάλη συζήτηση αυτή την εβδοµάδα
για το κατά πόσο ο προϋπολογισµός αυτός είναι ρεαλιστικός, αν
θα πιάσει τα αποτελέσµατα, αν ισχύουν τα πλεονάσµατα και οι
επιτυχίες που παρουσιάζει η Κυβέρνηση.
Θέλω, όµως, να πω κάτι το οποίο η Κυβέρνηση δείχνει να ξεχνάει, µάλλον κάνει ότι το ξεχνάει. Ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι
τα πλεονάσµατα είναι έτσι όπως τα περιγράφει η Κυβέρνηση,
όλα αυτά χτίστηκαν πάνω στις πλάτες και στην εξαθλίωση της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας µας.
Οι προβλέψεις που κάνει ο Υπουργός Οικονοµικών, παρ’ όλες
τις τεράστιες περικοπές των κοινωνικών δαπανών, για άλλη µία
φορά βρίσκονται στον αέρα. Διότι ό,τι στοιχεία και περικοπές εµφανίζετε εδώ, είναι εικονικά και θα αναθεωρηθούν προς το χειρότερο, αφού αυτόν τον προϋπολογισµό δεν τον έχει εγκρίνει η
τρόικα.
Ο ίδιος ο προϋπολογισµός και οι προβλέψεις, όµως, βρίσκονται στον αέρα και για έναν ακόµη λόγο. Επειδή η πρωτοφανής
κοινωνική και οικονοµική καταστροφή που έχουν φέρει στη χώρα
µας οι µνηµονιακές πολιτικές και τα µέτρα που έχετε ήδη ψηφίσει
και θα εφαρµοστούν, θα διαψεύσουν όλες τις ψευδείς αισιοδοξίες και τα λογιστικά κόλπα µε τα οποία προσπαθεί η Κυβέρνησή
σας να κρατηθεί στην εξουσία.
Αυτό το γεγονός αποτυπώνεται πιο χαρακτηριστικά στις εκτιµήσεις του προϋπολογισµού για τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων και του Οργανισµού Απασχόλησης. Συγκεκριµένα, για το
2014 οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται οριακά αυξηµένες.
Η πρόβλεψη αυτή προκύπτει από το πολύ αισιόδοξο κυβερνητικό
σενάριο για σταθεροποίηση, για οριακή ανάπτυξη και οριακή µείωση της ανεργίας.
Παίρνετε, επίσης, σαν δεδοµένο ότι οι ασφαλισµένοι και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλουν στην ίδια ή και µεγαλύτερη έκταση τις εισφορές τους λόγω των προστίµων,
κάνοντας ότι δεν βλέπετε -και δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας καθόλου αυτά που σας λέµε- ότι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν διαλυθεί.
Ακόµη, δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν το ήδη ψηφισµένο µέτρο για
περικοπές των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%
επιπλέον. Άλλωστε, ούτε και η ίδια η τρόικα δεν πιστεύει ότι τα
κενά των ασφαλιστικών ταµείων θα κλείσουν µε τις προτάσεις
του Υπουργείου Εργασίας. Γι’ αυτόν το λόγο επιµένει στο να µειωθούν και άλλο οι συντάξεις.
Το πιο χοντροκοµµένο ψέµα, όµως, αυτού του προϋπολογισµού είναι οι εκτιµήσεις για την ανεργία. Η εκτίµηση του προϋπολογισµού για την ανεργία για το 2014 είναι 24,5%, την ίδια
στιγµή που όλοι, από τον ΟΟΣΑ µέχρι την ΕΛΣΤΑΤ και το ΙΝΕΓΣΕΕ, µιλάνε για επίσηµη ανεργία κοντά στο 28% και πραγµατική
ανεργία που θα ξεπεράσει το 31% για το 2014.
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Μάλιστα, όπως δήλωσε ο επιστηµονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας, του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ακόµα και αν έχουµε µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης από αυτούς που εσείς προβλέπετε,
η ανεργία δεν θα µειωθεί κάτω από το 10% πριν από το 2030.
Τα νούµερα, λοιπόν, που µας φέρνετε σήµερα, δεν είναι τίποτε
άλλο παρά µία ακόµα προσπάθεια να διαστρεβλώσετε µια πραγµατικότητα που εσείς δηµιουργήσατε.
Ταυτόχρονα, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι µία προσβολή στις
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόµενο, στις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό και αναπολούν τη δεκαετία του ’60 µε θλίψη,
όχι για να σπουδάσουν τα παιδιά τους στα πανάκριβα κολλέγια,
όπως προτρέπετε να κάνουν τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών, αλλά γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν στη χώρα µας καµµιά
άλλη επιλογή επιβίωσης. Είναι µία προσβολή στους εκατοντάδες
χιλιάδες απολυµένους και κυρίως οικογενειάρχες, άντρες και γυναίκες, που είναι άνω των πενήντα ετών και γνωρίζουν ότι δεν
έχουν καµµιά ελπίδα να ξαναβρούν δουλειά όσο συνεχίζονται
αυτές οι πολιτικές, όσα πλεονάσµατα κι αν έχετε εσείς και όσους
αριθµούς µπορείτε να φτιάξετε. Μάλιστα, µε την απελευθέρωση
προετοιµάζετε να αυξήσετε και άλλο τις απολύσεις και να σταµατήσετε το ελάχιστο βέτο που υπάρχει για τις οµαδικές απολύσεις.
Με δεδοµένη, όµως, κύριε Υπουργέ, την αύξηση της ανεργίας
και του χρόνου, και το 2014, µε δεδοµένες τις µειώσεις των µισθών, άρα και την αντίστοιχη µείωση των εισφορών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, µε δεδοµένη τη διατήρηση της ανασφάλιστης εργασίας, ούτε οι προβλέψεις για τα έσοδα των οργανισµών θα επιβεβαιωθούν αλλά και τα έξοδα για τα επιδόµατα
ανεργίας και τις παροχές, που κινούνται στα περσινά επίπεδα,
αποτελούν ψίχουλα µέσα σε µία απέραντη θάλασσα ανεργίας
που βιώνει η εργατική τάξη της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς σαν ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίο, προκειµένου να µιλήσουµε πραγµατικά για την προστασία των ανέργων, η άµεση
επαναφορά του επιδόµατος ανεργίας στα 461 ευρώ που ήταν
πριν τη µείωσή του στις 28-02-2012, µε στόχο να φτάσει το 80%
του βασικού µισθού, που είναι ένα πάγιο αίτηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος και της εργατικής τάξης και της Αριστεράς στη
χώρα µας και η σταδιακή χρονική επιµήκυνση της χορήγησης
του επιδόµατος ανεργίας σε πρώτη φάση για άλλους δώδεκα
µήνες.
Αυτό θα γίνει µέσα από τη θέσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος προστασίας, οικονοµικής και κοινωνικής στήριξης των ανέργων. Και γι’ αυτό χρειάζεται ένας
αναβαθµισµένος, ενιαίος, δηµόσιος ΟΑΕΔ, ο οποίος να έχει τριµερή χρηµατοδότηση.
Κυρίως, όµως, κατά τη γνώµη µας, είναι απαραίτητο να αντιµετωπίσουµε την ανεργία στη ρίζα της, πράγµα που σηµαίνει ότι
εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσουµε µια ριζικά διαφορετική πολιτική
κατεύθυνση σε ότι αφορά την αντιµετώπιση της ανεργίας µε δηµόσιες και κοινωνικές επενδύσεις, µε τη σταδιακή αποκατάσταση
των λαϊκών εισοδηµάτων, µε την ανάσχεση των απολύσεων, µε
την αύξηση και πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση των δηµόσιων
και κοινωνικών πόρων που διατίθενται για την ανεργία και την
απασχόληση.
Προτεραιότητα και στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να σταµατήσουµε
τη µνηµονιακή καταστροφή, να ξαναχτίσουµε τη χώρα µας µε
εργασία για όλους και για όλες, µε δηµοκρατία, µε αξιοπρέπεια,
µε κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουµε να ανοίξουµε το δρόµο για
µια σοσιαλιστική κοινωνία, στην οποία όλοι και όλες θα έχουν
πλήρη, σταθερή, ποιοτική, ασφαλισµένη και αξιοπρεπώς αµειβόµενη εργασία. Αυτό θα κάνουµε µόλις γίνουµε κυβέρνηση και δεν
θα αργήσει αυτή η ώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μελάς και µετά η κ. Αµανατίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητούµε τον προϋπολογισµό του 2014, ο οποίος
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µπορεί να χαρακτηριστεί προσωρινός, αφού δεν έχει την έγκριση
των δανειστών και της τρόικας και έτσι µπορεί να έρθει συµπληρωµατικός προϋπολογισµός.
Αυτό που θέλω να τονίσω από την αρχή, είναι ότι, η υλοποίηση
αυτού του προϋπολογισµού, πιστεύω ότι θα δηµιουργήσει ακόµα
µεγαλύτερα προβλήµατα στον ελληνικό λαό. Και θα συµβεί αυτό,
όταν σήµερα ένα µεγάλο κοµµάτι των Ελλήνων πολιτών, ζει στη
φτώχεια, στο σκοτάδι και στους δρόµους. Κάτω από τα όρια της
φτώχειας ζει το 23% των πολιτών, ενώ ακόµη ένα µεγάλο ποσοστό βρίσκεται κοντά στα όρια της φτώχειας και αυτό είναι απαράδεκτο.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της µεγάλης οικονοµικής
κρίσης και λόγω του ότι, ο κάθε πολίτης αγοράζει τα άκρως απαραίτητα, η µία µετά την άλλη κλείνουν µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι άνεργοι. Η Κυβέρνηση, αντί να στηρίξει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους αφαιρεί το αφορολόγητο ποσό
των 5.000 ευρώ και τους φορολογεί από τις αρχές του 2014 από
το πρώτο ευρώ. Γιατί το πράττετε αυτό; Θέλετε να κλείσουν περισσότερες επιχειρήσεις και να αυξηθούν οι άνεργοι;
Σήµερα ο άνεργος –και δεν νοµίζω ότι διαφωνεί κανείς- δεν
µπορεί µε τίποτα να βρει οποιαδήποτε εργασία. Η Κυβέρνηση µε
την πολιτική που ακολουθεί αυξάνει τους ανέργους κατά χιλιάδες κάθε χρόνο και από το δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Η ανεργία στη χώρα µας έχει ξεπεράσει το 27,3% -έχουν ξεπεράσει οι άνεργοι το ενάµισι εκατοµµύριο και οδεύουν προς τα 2
εκατοµµύρια- η δε ανεργία στους νέους έχει ξεπεράσει το 60%.
Δυστυχώς είµαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ανεργία.
Ο φόρος της ακίνητης περιουσίας έναντι του 2009 έχει αυξηθεί σε υπέρτατο βαθµό, έχει αυξηθεί στο επταπλάσιο. Από 500
εκατοµµύρια ευρώ, περίπου, που ήταν το 2009, έχει φτάσει στα
3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο. Το
απαράδεκτο είναι ότι προσπαθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, να
φορολογήσετε αγροτεµάχια και διατηρητέα ακίνητα από τα
οποία ο ιδιοκτήτης δεν εισπράττει ούτε 1 ευρώ το χρόνο.
Εκτός από την αύξηση της φορολόγησης έρχεται από 1-12014 και η διακοπή χορήγησης του ΕΚΑΣ σε όσους χαµηλοσυνταξιούχους δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό πέµπτο έτος
της ηλικίας τους. Αυτό αφορά εξήντα χιλιάδες περίπου σηµερινούς δικαιούχους και αφορά ακόµη και τους ανάπηρους συµπολίτες µας.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι εκτός από την ανεργία και τις µειώσεις
µισθών που γκρεµίζουν τα ασφαλιστικά ταµεία, έρχεται ακόµη
και ελάττωση της κρατικής επιχορήγησης στα ταµεία κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Ακόµη, απαράδεκτο είναι, ότι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους
κινητικά αναπήρους, τους εξαθλιώνει τόσο πολύ που δεν µπορούν να επιβιώσουν.
Σε επιστολή που έλαβα προ ηµερών, µου αναφέρουν ότι, καθυστερούν δέκα µε δώδεκα µήνες να περάσουν από επιτροπή
και σ’ αυτό το διάστηµα δεν παίρνουν ούτε σύνταξη ούτε επιδόµατα και τους κόβεται ακόµη και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ερωτώ: δείχνει αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική κοινωνική
ευαισθησία;
Μιλάτε για πρωτογενές πλεόνασµα. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει
πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά πραγµατικό και όχι πλασµατικό.
Δεν επιτρέπεται να µιλάτε συνεχώς για πλεόνασµα και ανάπτυξη
που δεν έρχονται στην πράξη.
Η πραγµατικότητα είναι ότι σήµερα η Κυβέρνηση έχει περάσει
µία θηλιά στο λαιµό των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ελευθέρων επαγγελµατιών, των ανέργων και συνεχώς τη σφίγγει. Συνεχώς κόβετε µισθούς και συντάξεις, βάζετε φόρους και
χαράτσια και δεν έχετε αγγίξει καθόλου τα µαύρα λεφτά. Δεν
έχετε αγγίξει καθόλου τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Λίχτενσταϊν,
τη λίστα Λουξεµβούργου, αλλά και τα 600 δισεκατοµµύρια ευρώ
στην Ελβετία που είχε πει ο κ. Βενιζέλος το 2011.
Έρχοµαι τώρα στον τοµέα της υγείας. Το έχω τονίσει και άλλη
φορά ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό και στη δύσκολη
οικονοµική περίοδο που διέρχεται σήµερα ο ελληνικός λαός, θα
έπρεπε η υγεία του να έχει προστατευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δυστυχώς, όµως, όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας και πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης έχουν
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υποβαθµιστεί πάρα πολύ και ο ασθενής αναγκάζεται να βάζει το
χέρι στην τσέπη και να πληρώνει εξετάσεις, φάρµακα, ακόµα και
τηλεφωνικά ραντεβού όταν η τσέπη του είναι άδεια.
Αυτά που συµβαίνουν τελευταία στην πρωτοβάθµια περίθαλψη
µε τον ΕΟΠΥΥ, έχουν εξοργίσει τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και
γι’ αυτό έχουν προβεί σε στάσεις εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις.
Είναι δυνατόν να λέει ο αρµόδιος Υπουργός Υγείας ότι, αυτός
θα απολύσει χίλιους τριακόσιους γιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ και
δεν θα του πάρει τη δόξα ο Τόµσεν; Άλλο είναι να µιλάς για την
ελάττωση δαπανών στο χώρο της υγείας που προέρχεται από τη
σπατάλη δηµοσίου χρήµατος και άλλο να µειώνεται ο προϋπολογισµός για την υγεία και αυτό να αποβαίνει εις βάρος και των
γιατρών και των φαρµακοποιών και των ασθενών.
Σήµερα, επιβάλλεται να βελτιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και όχι να εξαθλιώνονται
οι ασθενείς και να γίνονται απολύσεις σε γιατρούς.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι εάν αυτός ο προϋπολογισµός
έδινε µια ουσιαστική ελπίδα στον ελληνικό λαό, εάν του έδινε µια
ανάσα, µια βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, θα ήµουν σύµφωνος. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι αυτός ο προϋπολογισµός θα φέρει περισσότερα προβλήµατα στους πολίτες, θα
εξαθλιώσει ακόµα περισσότερο τη ζωή τους και γι’ αυτό τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή οι δύο τελευταίοι συνάδελφοι µίλησαν µε ιδιαίτερη ένταση για ένα θέµα, για την ανεργία, θα ήθελα να
καταθέσω δύο σκέψεις, γιατί πρέπει να µιλήσουµε µε ειλικρίνεια.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσω µαζί σας σε αρκετά σηµεία. Μη βιάζεστε να προκαταλάβετε αυτόν που θα µιλήσει. Πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι η ανεργία πράγµατι είναι το µεγαλύτερο
πρόβληµα αυτήν τη στιγµή στη χώρα.
Δεύτερον, όπως είπα και χθες στην οµιλία µου, ο προϋπολογισµός πάντα ενσωµατώνει εκτιµήσεις και προβλέψεις. Ο φετινός
προϋπολογισµός εκτελέστηκε καλύτερα από τις προβλέψεις σε
ό,τι αφορά την ύφεση και το πρωτογενές πλεόνασµα, αποτύχαµε
όµως στα στοιχεία που αφορούν την ανεργία. Το είπα και χθες.
Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω µε αφορµή τις τοποθετήσεις των δύο τελευταίων συναδέλφων είναι ότι όλοι οι δείκτες δείχνουν τουλάχιστον µια σταθεροποίηση του προβλήµατος
της ανεργίας στο 2014. Και επειδή επικαλεστήκατε και τη µελέτη
του ΟΟΣΑ, ακόµη και η µελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει µείωση της
ανεργίας το 2014. Την έχω µπροστά µου. Στη σελίδα 15 δείχνει
µείωση της ανεργίας το 2014 σε σχέση µε το 2013 και µάλιστα
σε ένα έτος µε ύφεση, όπως προβλέπει ο ΟΟΣΑ, µείον 0,4%.
Άρα, υπάρχουν δείγµατα σταθεροποίησης της κατάστασης. Η
Κυβέρνηση οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να µας
πει ο κ. Σταϊκούρας, οι ελαστικότητες σε σχέση µε την ανάπτυξη,
την ανεργία και την απασχόληση φέτος, αυτοί οι αριθµοί από πού
βγαίνουν; Διότι οι οικονοµολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι
δεν µπορούµε να τις κατανοήσουµε. Δηλαδή έχετε ελαστικότητες που πήγαν πολύ λάθος πέρυσι, φέτος έχετε ακόµα χειρότερες -δηλαδή πιο ευνοϊκές για εσάς - ελαστικότητες και δεν
µπορούµε να κατανοήσουµε από πού βγαίνει αυτός ο αριθµός.
Ό,τι σας βολεύει βγάζετε ή έχετε κάποιο άλλο µοντέλο που µπορούµε να το δούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η ερώτηση είναι
εκτός διαδικασίας. Αν ο Υπουργός θέλει είτε τώρα ή αργότερα
ή αύριο, µπορεί να απαντήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Απλά, µην επικαλείστε πολύ συχνά τους οικονοµολόγους
αυτούς, γιατί χθες στην οµιλία µου σας είπα για τους ίδιους οι-
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κονοµολόγους που επικαλεστήκατε πέρυσι και είπαν ότι φέτος
δεν θα έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Προσοχή στους οικονοµολόγους σας.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διαστρεβλώσατε όσα είπα όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν πειράζει. Ο
Υπουργός άκουσε το ερώτηµά σας. Είναι στην ευχέρειά του να
το απαντήσει ή όχι.
Τον λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και µετά ο κ.
Ιωαννίδης.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, ίσως έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός, διότι µπορεί να
έχει µειωθεί όντως η ανεργία, όταν χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν
φύγει µετανάστες στο εξωτερικό και βέβαια όταν έχουµε ένα
οκτάωρο που το έχουµε σπάσει σε δύο τετράωρα και µία θέση
εργασίας τη σπάµε σε δύο. Τότε βεβαίως, µπορούµε έτσι επίπλαστα να πούµε ότι έχει µειωθεί η ανεργία. Αυτά είναι µε τα δικά
σας δεδοµένα.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι πολίτες που µας παρακολουθούν, ακούγοντας την Κυβέρνηση να µιλά για ανάπτυξη
και για οικονοµικές επιτυχίες, θα νοµίζουν ότι παρακολουθούν
µία φάρσα. Έτσι ακριβώς είναι. Εµείς τους διαβεβαιώνουµε ότι
η Κυβέρνηση έχει σηµαντικές επιτυχίες στον τύπο ανάπτυξης
που αυτή επιδιώκει και δεν πρόκειται για φάρσα, αλλά για µία
τραγωδία. Έχει σηµαντικές επιτυχίες αυτή η Κυβέρνηση στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών, των τραπεζιτών και
των µεγάλων επενδυτών.
Για το 2014 πετσοκόβονται για ακόµα µια φορά οι δαπάνες για
ασφάλιση, πρόνοια, µισθούς και συντάξεις. Από 44,8 δισεκατοµµύρια ευρώ πέφτουν στα 41,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι
το κοινωνικό κράτος του µνηµονίου. Αυξάνονται οι φόροι για µισθωτούς, µικροµεσαίους και αγρότες. Μόνο η αύξηση από την
ακίνητη περιουσία φτάνει το 41%, ενώ για τη µαύρη τρύπα του
χρέους, σύµφωνα µε την τρόικα, θα πρέπει το 2014 να δαπανηθεί
το τεράστιο ποσό των 62,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση έχει σηµαντικές επιτυχίες στην άσκηση µιας
σκληρής ταξικής πολιτικής, που αναδιανέµει εισοδήµατα από
τους εργαζόµενους και τους µικροµεσαίους προς το µεγάλο κεφάλαιο, τους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους.
Το 2014 ίσως να είναι από τις πιο δυσοίωνες χρονιές για τους
µικροµεσαίους, γιατί η Κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να
εξωθήσει στο λουκέτο έναν µεγάλο όγκο των επαγγελµατιών που
βρίσκονται στο κόκκινο. Τα φορολογικά βάρη των µικρών επιχειρήσεων οκταπλασιάζονται µε την εφαρµογή της φορολογικής
µεταρρύθµισης, που ήδη έχετε ψηφίσει. Φόρος 26% από το
πρώτο ευρώ, αύξηση 800% της προκαταβολής φόρου, αφού
όλοι οι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι θεωρούνται ως
νοµικά πρόσωπα, διατήρηση και αύξηση 15% του τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο αποτελεί κεφαλικό φόρο για κάθε επιχειρηµατία.
Δεύτερη µεγάλη θηλιά, οι οφειλές του ΟΑΕΕ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του οργανισµού, σε σύνολο επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ασφαλισµένων, οφείλουν πάνω από δύο δίµηνα το 43%, ενώ
στην πρόσφατη προσπάθεια ρύθµισης οφειλών ανταποκρίθηκε
µόνο το 8% των οφειλετών. Και έρχεστε µε αυτόν τον προϋπολογισµό να φέρετε µία νέα µείωση της κρατικής επιχορήγησης για
τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ενώ εκτιµάτε ότι το κενό στον ΟΑΕΕ θα καλυφθεί δήθεν µε την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, δηλαδή, µε το ανελέητο κυνήγι των
επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολουµένων, που δεν εισφορο
διαφεύγουν, αλλά αδυνατούν να πληρώσουν και στους οποίους
στέλνετε φιρµάνια πλειστηριασµών, αντί να προχωρήσετε σε ρυθµίσεις που θα µπορούσαν να εκπληρώσουν.
Όλες αυτές οι ενέργειες, σε συνδυασµό µε την πτώση της κατανάλωσης, που προβλέπει ο προϋπολογισµός, οδηγούν ένα µεγάλο κοµµάτι των µικροµεσαίων εκτός αγοράς, προς όφελος των
πολυεθνικών, των πολυκαταστηµάτων, των σούπερ µάρκετ, που
βλέπουν το µερίδιό τους συνεχώς να αυξάνεται.
Και σε αυτό, οι µνηµονιακές κυβερνήσεις υπήρξαν πολύ αποτελεσµατικές, θεσµοθετώντας χρέη για τους µικρούς και µεταβάλλοντας τους όρους του ανταγωνισµού υπέρ των µεγάλων.
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Μίλησε ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης για τα αναπτυξιακά
βήµατα του Υπουργείου του και για τα σχέδια ανάδειξης της βορείου Ελλάδος ως µητρόπολης των επενδύσεων. Του απαντώ,
λοιπόν, ότι η βόρεια Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είναι πρωταθλήτρια
στη φτώχεια, στην ανεργία και στα λουκέτα. Σε ποια ανάπτυξη
αναφέρεστε; Όχι µόνο ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, όλη η
Κυβέρνηση. Στις απολύσεις στην «COCA COLA» και στη µεταφορά και άλλου κοµµατιού της παραγωγής της στη Βουλγαρία;
Στις απολύσεις στην «ΑΛΛΑΤΙΝΗ», στην «FOKAS» και στην «ΑΓΑΠΗΤΟΣ» που έκλεισαν; Στους απλήρωτους στην «ΚΟΛΙΟΣ», που
του δόθηκε η συνεταιριστική «ΑΓΝΟ»; Στις απολύσεις που ετοιµάζετε στην ΕΛΒΟ, η οποία είναι συνδεδεµένη µε την εθνική
άµυνα της χώρας; Στους απλήρωτους εργαζόµενους της ΣΕΚΑΠ
που πλασάρατε ως πρότυπο ιδιωτικοποίησης; Στους εργαζόµενους της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης αλλά και στους τευτλοπαραγωγούς, που κάθε εξάµηνο τρέµουν την πώληση και το
κλείσιµο των εργοστασίων; Αυτή είναι η εικόνα της βόρειας Ελλάδας, µε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που αποτελούν
το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού της, να παλεύουν να επιβιώσουν και να µπαίνουν σήµερα στο µάτι του φορολογικού κυκλώνα και τον κ. Καράογλου να µη λέει κουβέντα.
Η αύξηση των φόρων για τους αγρότες είναι 93% την τελευταία τριετία. Η µείωση του εισοδήµατος είναι 20% και ψηφίσατε
13% οριζόντια αύξηση του φόρου εισοδήµατος και αλλαγή του
καθεστώτος φορολόγησης αυτών των επιχειρηµατιών µε ό,τι επιπλέον βάρη αυτό συνεπάγεται. Και το αποκορύφωµα; Η φορολόγηση της αγροτικής γης που ετοιµάζετε, ενώ επτά
εκατοµµύρια στρέµµατα έχουν βγει εκτός καλλιέργειας τα χρόνια της µνηµονιακής λαίλαπας. Υπερφορολογείτε τον αγρότη και
τον οδηγείτε στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Φορολογείτε
την αγροτική γη και την οδηγείτε στην απαξίωση.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, που δήθεν θα αναδείξουν τη βόρεια Ελλάδα σε µητρόπολη επενδύσεων, αυτές είναι το ξεπούληµα της ΕΥΑΘ, του ΟΛΘ και της ΕΛΒΟ. Και είναι η µεταφορά
τεράστιων εκτάσεων δηµόσιας γης ακινήτων και αιγιαλών στο
ΤΑΙΠΕΔ στη Χαλκιδική, στη Βόλβη, στην Καβάλα, στο Θερµαϊκό.
Είναι εκατοντάδες στρεµµάτων από παραθαλάσσια φιλέτα, που
προορίζονται για δόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων στο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης της Ισπανίας, που ήδη έχει χρεοκοπήσει. Επενδύσεις που καταστρέφουν οικονοµικούς,
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πόρους και µετατρέπουν τη
βόρειο Ελλάδα σε αποικία των εταιρειών αναψυχής και real estate. Η ανάπτυξη που επικαλείται η Κυβέρνηση, είναι µία ανάπτυξη ταξική, που σταθεροποιεί τη φτώχεια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το λαό, τους εργαζόµενους, τους µικροµεσαίους, τους αγρότες να παλέψουν για µία ανάπτυξη προς όφελός
τους. Μία ανάπτυξη που απαιτεί διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους µε κατάργηση των µνηµονίων, ανατροπή της
νεοφιλελεύθερης στρατηγικής και ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και της κοινωνίας.
Καταψηφίζουµε φυσικά αυτόν τον προϋπολογισµό λεηλασίας
του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πλειοψηφία των οµιλητών
µέχρι τώρα έχει χαρακτηρίσει τον προϋπολογισµό του 2014 ως
πολύ χρήσιµο για διαφορετικούς, όµως, λόγους.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε ότι δροµολογεί την οριστική έξοδο από την κρίση, την αντιστροφή της τάσης και την
πορεία πλέον προς αναπτυξιακή τροχιά. Και αυτήν την πεποίθησή µας δεν τη στηρίζουµε στο ότι πιθανά είµαστε χαρακτήρες
αισιόδοξοι, αλλά γιατί πραγµατικά περιέχει πολλές θετικές ενδείξεις και αρκετά στοιχεία ανάκαµψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα
είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός. Παραβλέπει, όµως, το θετικό αριθµό στη µεταβολή του ΑΕΠ, δηλαδή την καθαρή ανάπτυξη, τη σταδιακή και σταθερή µείωσή του ποσοστού ανεργίας.
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Το αναφέρατε τώρα µε τον αρµόδιο Υπουργό. Παρ’ ότι αυτά παραβλέπονται, είναι πολύ σηµαντικά και χρειάστηκαν πολλές θυσίες από τον ελληνικό λαό για να φθάσουµε έως εδώ.
Χρειάστηκε επίσης η δραστική παρέµβαση της Κυβέρνησης
για να αλλάξει η τότε κατάσταση, αν θυµάστε, τον Ιούνιο του
2012 που η χώρα ήταν µε το ένα πόδι έξω από την Ευρώπη και
µε τη δραχµή να είναι το πλέον πιθανό νόµισµα που θα είχαµε.
Βλέπετε, όµως, ότι κατάφερε µέσα σε ενάµιση χρόνο να αλλάξουν τα πράγµατα και να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τότε.
Υπενθυµίζω ότι η δυσπιστία και η καχυποψία που κυριαρχούσε
απόλυτα στις σχέσεις µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως αποτέλεσµα το εξωτερικό εµπόριο να υποφέρει και να αντιµετωπίζουµε προβλήµατα ακόµα και στις εισαγωγές βασικών πρώτων
υλών.
Εικόνες, όπως τον επαναλαµβανόµενο κάθε Σαββατοκύριακο
πανικό στα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης των τραπεζών, θέλουµε να τις ξεχάσουµε και σίγουρα έχουν παρέλθει για τους
εξής λόγους. Γιατί η διεθνής εµπιστοσύνη προς τη χώρα και τις
δυνατότητες του λαού µας έχει πλέον αποκατασταθεί. Γιατί πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
σαφώς µιλούν για την προοπτική ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας από το 2014. Γιατί διευρύνεται και ολοκληρώνεται το
πρόγραµµα των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, µε τις οποίες η σοβιετική νοοτροπία δοµών λειτουργίας αλλά και εκµετάλλευσης
του δηµοσίου που επικρατούσε πριν λίγα χρόνια, δίνει τη θέση
της σε µία νέα θεώρηση, σε ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος, που µε απόλυτη διαφάνεια θα σκοπεύει αποκλειστικά στην
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρά το ότι ο προϋπολογισµός αποτελείται σχεδόν ολοκληρωτικά από αριθµούς και µεγέθη, προσωπικά δεν θα ασχοληθώ
µε αυτά, γιατί µε τα στατιστικά στοιχεία, τους αριθµούς και τους
µέσους όρους πολλά µπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Εµείς και
στον αθλητισµό είχαµε τα στατιστικά, τα οποία µπορούσαµε να
τα βγάλουµε είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως θέλαµε, ανάλογα
µε τι βόλευε. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι υστερούµε στη διαχρονική σύγκρισή τους, παρ’ ότι δεν αρνούµαι ότι προκειµένου
να µη ζούµε πλέον µε δανεικά, οι φόροι και οι λοιπές υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, µερικές φορές οι αριθµοί ακόµη κι αν ευηµερούν, δεν
αποδίδουν την πραγµατικότητα. Και το λέω αυτό ειλικρινά, γιατί
αντιλαµβάνοµαι πλήρως, ακούω και βλέπω τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης και αναγνωρίζω ότι πονάει
και στερείται για να καταφέρει να είναι συνεπής µε τις αυξηµένες
υποχρεώσεις του. Υπάρχει πολύς πόνος. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο αυτό.
Στη δική µου συνείδηση είναι απόλυτα δικαιολογηµένοι κι όσοι
από τους φορολογούµενους δεν ανταποκρίνονται, επειδή αδυνατούν και υποφέρουν. Αυτούς τους συµπολίτες µας πιστεύω ότι
πρέπει όλοι µας να προσπαθήσουµε να προστατεύσουµε µε το
να απλώσουµε ένα στοιχειώδες έστω δίχτυ προστασίας.
Σε αυτό σκόπευαν και οι ερωτήσεις που υποβάλαµε πρόσφατα
πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, εν όψει της κατάθεσης των τελικών αποφάσεων της
Κυβέρνησης για το φόρο ακινήτων και τους πλειστηριασµούς.
Προτείναµε για το πρώτο ζήτηµα να µην επιβαρυνθούν οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως οι αγρότες, οι άνεργοι και
γενικά όσοι δεν διαθέτουν άξια λόγου ακίνητη περιουσία ή εισοδήµατα. Μάλιστα, κάναµε µία σύσκεψη µε τον Υπουργό Οικονοµικών και καταφέραµε να αποτρέψουµε τη µεγαλύτερη
µετακίνηση γης από χέρια δικά µας σε χέρια ξένων.
Ακόµα κι αν συµβεί αυτό, δεν αίρεται ο παραλογισµός που διέπει τον δυσβάσταχτο φόρο ακινήτων, δεδοµένου ότι βασίζεται
σε ανύπαρκτες και εξωφρενικές µέχρι σήµερα αντικειµενικές
αξίες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αξίες του 2007. Και αν αναζητούνται τα λεγόµενα ισοδύναµα µέτρα, γιατί δεν κοιτάζουν οι
αρµόδιοι και προς την τεράστια δεξαµενή της φοροδιαφυγής,
δηλαδή το εµπόριο καυσίµων;
Για το θέµα των πλειστηριασµών που καίει πολλούς οικογενειάρχες, προτείναµε συγκεκριµένα και άµεσα εφαρµόσιµα µέτρα.
Η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής, η µείωση του επιτοκίου
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και η δυνατότητα εξαγοράς χωρίς ποινές, πραγµατικά µπορούν
να ελαφρύνουν τους δανειολήπτες.
Εδώ θέλω να σταθώ περισσότερο και να εκφράσω την απορία
µου για τη συνεχιζόµενη από αρµόδια χείλη «φιλολογία», δεδοµένου ότι ήδη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι
κανένας που έχει ανάγκη, δεν θα χάσει το σπίτι του.
Κάνω για µία ακόµη φορά έκκληση προς τον Υπουργό να
φροντίσει για το καλύτερο. Θα επιθυµούσα κάποια απάντηση στο
θέµα αυτό, εντός της συζήτησης εδώ για τον προϋπολογισµό.
Οι πολίτες έχουν προσφέρει πολλά, υπέρµετρα. Δεν είναι δυνατόν να χάσουν το µοναδικό σπίτι τους και τη στέγη των παιδιών
τους.
Γι’ αυτό το λόγο, όσοι εκµεταλλεύονται το υπάρχον θεσµικό
πλαίσιο και ενώ είναι «έχοντες και κατέχοντες» κρύβονται πίσω
από ανέργους και ανήµπορους, είναι πολύ εύκολο να ταυτοποιηθούν και να αρθεί µόνο γι’ αυτούς η προστασία που προκλητικά
απολαµβάνουν σήµερα.
Θέλω να ολοκληρώσω µε αναφορά στα κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισµό για τον αθλητισµό, γιατί άλλος δεν
θα το φέρει το θέµα. Είχα πει παλαιότερα ότι αν αγαπάς τον
αθλητισµό, µπορείς να κάνεις αθλητική πολιτική ακόµα και µε µειωµένα ποσά, όπως ήταν αυτά των προηγούµενων ετών.
Όµως και εδώ οι αριθµοί ξεγελούν, γιατί από τα προβλεπόµενα
48 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ, εάν αφαιρεθούν οι ανελαστικές υποχρεώσεις για πρίµ, για προγράµµατα µαζικού αθλητισµού, για τη λειτουργία των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων
και το υπολειπόµενο ποσό των µόλις 12 εκατοµµυρίων ευρώ
προς τις οµοσπονδίες, ειλικρινά δεν είναι δυνατόν να γίνει ούτε
στοιχειώδης διαχείριση. Το δε κονδύλι των 50 χιλιάδων ευρώ για
το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ ισοδυναµεί
πρακτικά µε µηδέν ελέγχους και είναι ανάξιο ακόµα και σχολιασµού. Διορθώστε το, διότι θα είναι επικίνδυνο να το αφήσουµε
έτσι το θέµα αυτό. Θέλετε να αναπτύξουµε το ντόπινγκ στην Ελλάδα; Διότι µε 50 χιλιάδες ευρώ τι έλεγχοι θα γίνουν; Διορθώστε
το αυτό, λοιπόν, οπωσδήποτε γιατί είναι κρίµα να στερούµε από
τη νεολαία µας την τελευταία χαρά που απλόχερα µπορούµε
ακόµα να τους προσφέρουµε, δηλαδή τον αθλητισµό, τη µοναδική διέξοδο από τους επικίνδυνους παράδροµους και το µοναδικό µέσο εκτόνωσης και διατήρησης της πνευµατικής και
σωµατικής υγείας τους.
Πραγµατικά, στον προϋπολογισµό του 2014 υπάρχουν πολλά
σηµάδια οικονοµικής σταθεροποίησης. Πέρα, όµως, από όλα
αυτά υπάρχουν και ορισµένα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια τα
οποία προχωρούν, όπως της «COSCO» στον Πειραιά, της
«PHILLIP MORRIS», και άλλων. Τέσσερα µεγάλα οδικά έργα επανεκκινούνται, στοχευόµενες ιδιωτικοποιήσεις θα απαλλάξουν το
κράτος από βάρη, ο αγωγός φυσικού αερίου TAP προφανώς θα
προχωρήσει και ο τουρισµός πηγαίνει πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά σηµαίνουν εµπιστοσύνη στους χειρισµούς και δεν
πρέπει να τα χάσουµε. Άλλωστε, παρ’ όλο που ο εισηγητής κ.
Τσακαλώτος έκανε µία πολύ καλή, εκπληκτική οµιλία και από
στήθους, ωστόσο πρέπει να πω ότι αυτό που περίµενα ήταν να
ακούσω πραγµατικά το πρόγραµµα. Άλλο το τι κάνουµε εµείς και
αν κάνουµε κάτι λάθος και άλλο είναι το να έχει η Αντιπολίτευση
ένα σταθερό πρόγραµµα, ώστε από εκεί και πέρα ο κόσµος να
ησυχάζει ότι υπάρχει και εναλλακτική λύση.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο οι καταλήψεις τέλειωσαν. Για κάθε ένα σχολείο και πανεπιστήµιο που δεν λειτουργεί,
ανοίγει µία φυλακή. Δίνω συγχαρητήρια στον Υπουργό, ο οποίος
έκανε προσωπικές θυσίες, υποχώρησε από τις θέσεις του κι
έκανε διάλογο. Για µένα ο διάλογος, αν είναι εποικοδοµητικός,
πάντα φέρνει αποτέλεσµα, ενώ αν είµαστε όλοι «στηµένοι» µόνο
σε αυτά που πιστεύουµε και δεν προσπαθούµε ο ένας να πλησιάσει τον άλλο, τότε αυτό αποβαίνει καταστροφικό.
Θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζεϊµπέκ και στη συνέχεια η κ. Σκόνδρα.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, τα βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν
από τον προϋπολογισµό του 2014 αφορούν την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2013, την πρόβλεψη ανάπτυξης για
το 2014 και τα αποτελέσµατα της ακολουθούµενης πολιτικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Από πού προέρχεται το πρωτογενές πλεόνασµα του κυρίου Στουρνάρα; Πόσο κόστισε τελικά
στους πολίτες αυτή η νίκη της Κυβέρνησης;
Το πρωτογενές πλεόνασµα οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες.
Πρώτον, στη µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Δεύτερον, στη µη επιστροφή φόρων.
Τρίτον, στη µη πληρωµή προϋπολογισµένων δαπανών και τέταρτον, στη µείωση της χρηµατοδότησης σηµαντικών κοινωνικών
αναγκών.
Συνολικά το πρωτογενές πλεόνασµα 812 εκατοµµυρίων κόστισε το 2013 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ληφθέντα µέτρα,
δηλαδή για κάθε 1 ευρώ πλεονάσµατος οι πολίτες επιβαρύνθηκαν 13 ευρώ. Και θα κοστίσει ακόµα περισσότερο το 2014, όχι
µόνο µε βάση το σηµερινό προϋπολογισµό αλλά και µε βάση τον
συµπληρωµατικό, για 1,9 δισεκατοµµύρια επιπλέον µέτρα που
θα χρειαστούν για να συµφωνήσει και η τρόικα.
Για το 2014 προβλέπεται ανάπτυξη της οικονοµίας 0,6% από
4% ύφεση που σηµειώθηκε φέτος. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται
σε ιδιαίτερα αβέβαιες παραδοχές, αφ’ ενός από τις εξαγωγές
που ήδη εµφανίζουν σηµάδια κόπωσης, µε τους σηµαντικότερους εµπορικούς µας εταίρους στην Ευρωζώνη να µειώνουν τις
εισαγωγές τους και αφ’ ετέρου από τον τουρισµό που ευνοείται
και φέτος λόγω της πολιτικής αστάθειας στις ανταγωνιστικές
χώρες.
Παρ’ ότι, λοιπόν, µία σειρά φορέων και οργανισµών όπως ο
ΟΟΣΑ προβλέπουν ύφεση για το 2014 και παρ’ ότι τα τελευταία
χρόνια η ύφεση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για το κεφάλαιο, ας παραδεχτούµε ότι όντως η Κυβέρνηση έχει ως στόχο
την ανάπτυξη και επιπλέον ότι θα επιβεβαιωθούν οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Η ανάπτυξη αυτή, όπως την αντιλαµβάνεται η
Κυβέρνηση, σηµαίνει την αύξηση των κερδών για το κεφάλαιο,
την καταστροφή των µεσαίων στρωµάτων και την εξαθλίωση των
εργαζοµένων και των ανέργων.
Ο προϋπολογισµός του 2014 προβλέπει περαιτέρω µείωση
των δαπανών που αφορούν τις βασικές ανάγκες των πολιτών.
Μείωση των δαπανών για την υγεία, δηλαδή µείωση της χρηµατοδότησης των ήδη υπολειτουργούντων νοσοκοµείων, µείωση
της φαρµακευτικής δαπάνης, µείωση των παροχών ασθενείας,
δηλαδή νέα υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας και νέα επιβάρυνση για τους πολίτες που θα κληθούν να πληρώσουν ξανά από
την τσέπη τους για την εξασφάλιση της πρόσβασής τους στην
υγεία. Περαιτέρω µείωση των δαπανών για την παιδεία, αποτελώντας τον χαµηλότερο προϋπολογισµό για την παιδεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηλαδή µε πλήρη απαξίωση της
εκπαίδευσης σ’ όλες τις βαθµίδες, ουσιαστικά κατάργηση του
συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στη δηµόσια, δωρεάν παιδεία. Μείωση της χρηµατοδότησης της κοινωνικής
ασφάλισης, επιδεινώνοντας την ήδη προβληµατική κατάσταση
των ταµείων και ουσιαστικά προεξοφλώντας νέες µειώσεις των
συντάξεων και των παροχών. Μείωση της χρηµατοδότησης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που σηµαίνει εκ νέου µείωση
των παροχών και των υπηρεσιών των δήµων, αλλά και µελλοντική
αύξηση των δηµοτικών τελών για να καλυφθεί το έλλειµµα.
Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισµός προβλέπει και αύξηση των
εσόδων η οποία θα προέλθει από αύξηση των φόρων, µεταξύ
άλλων και από νέο φόρο ακινήτων. Η Κυβέρνηση υπολογίζει 40%
υψηλότερα τα έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.
Ο προϋπολογισµός αυτός, όπως βέβαια και οι προηγούµενοι,
δεν αφορά αυτούς που εκπροσωπεί και για τους οποίους «κό-
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πτεται» η Κυβέρνηση. Δεν αφορά τη µειοψηφία που δεν υπερφορολογείται, δεν αφορά αυτούς που έχουν λεφτά και θα στείλουν
τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό, δεν αφορά αυτούς
που αύριο θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος από τις δηµόσιες
επενδύσεις. Αντίθετα, αφορά την πλειοψηφία των πολιτών που
υπερφορολογούνται, αλλά θα φορολογηθούν επιπλέον. Αφορά
αυτούς που τα παιδιά τους φεύγουν στο εξωτερικό όχι για να
σπουδάσουν, αλλά για να αναζητήσουν οποιαδήποτε δουλειά για
το µέλλον, κάτι που δεν τους προσφέρει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Αφορά όλους εκείνους που πλήττονται από τη βάρβαρη πολιτική
λιτότητας της Κυβέρνησης και από τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση
που προκαλεί αυτή η πολιτική, εκείνους τα συµφέροντα των
οποίων θα υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως «κορµός» της αυριανής κυβέρνησης, µε δίκαιη φορολογική πολιτική που θα ανακατανέµει
τα βάρη και θα αναδιανέµει τον πλούτο προς όφελος των πολλών, µε καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνική
πολιτική για την πλειοψηφία των πολιτών και όχι εις βάρος τους,
µε καταπολέµηση της ανεργίας και αξιοποίηση του αργούντος
εργατικού δυναµικού ως «κορµό» της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Το πολιτικό µας σχέδιο είναι σχέδιο αναδιανοµής πλούτου και
ισχύος υπέρ των εργαζοµένων και είναι µόνο αυτό το σχέδιο που
µπορεί να εγγυηθεί την έξοδο από την κρίση και µία πορεία ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία.
Η καταψήφιση του προϋπολογισµού αποτελεί σήµερα για µας
όχι επιλογή, αλλά καθήκον. Ας πανηγυρίσει, λοιπόν, η Κυβέρνηση
την υποτιθέµενη νίκη της και την επίτευξη πλεονάσµατος. Πολύ
σύντοµα αυτή η νίκη θα αποδειχθεί πύρρειος και η Κυβέρνηση
θα αποτελέσει παρελθόν και αυτός που θα πανηγυρίσει τότε θα
είναι ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω ότι παίζεται φαρσοκωµωδία εδώ µέσα, κυρία
Αµµανατίδου, αλλά διαφωνούµε για το ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν µας τους λέτε κιόλας;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Άκουσα µε έκπληξη το παραλήρηµα
της κ. Τζάκρη προηγουµένως και αναρωτιέµαι: Όταν κάποιος πει
ένα όχι, αλλάζει ταυτότητα; Ξεχνάει την πορεία του; Εξιλεώνεται;
Από ποιον ζητάει ευθύνες η κ. Τζάκρη; Ποιον µέµφεται; Δεν ήταν
Υπουργός της κυβέρνησης που µας έβαλε στο µνηµόνιο; Δεν
συµφωνούσε σε όλα µέχρι σήµερα; Μία άρνηση για λόγους που
µόνο η ίδια γνωρίζει θεωρείται ότι είναι κολυµπήθρα του Σιλωάµ;
Και κουνάει το δάχτυλο σε ποιους; Σε εµάς που εκλεγήκαµε πριν
από ενάµιση χρόνο; Αυτό είναι τουλάχιστον υποκρισία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ την εισήγησή µου, προσκαλώντας όλους σας να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2014. Το
ζήτησα και πέρυσι για το 2013, από αυτό εδώ το Βήµα. Τότε το
στήριζα στην εµπιστοσύνη µου στον Αντώνη Σαµαρά, στην αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης και στον πατριωτισµό των Ελλήνων. Το 2013 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά και ο περυσινός
προϋπολογισµός έπρεπε να εξυπηρετήσει στόχους που πολλοί
τους θεωρούσαν άπιαστους. Οι καταστροφολόγοι, όµως, διαψεύστηκαν πανηγυρικά.
Φέτος, απευθύνω την ίδια πρόσκληση προς τους ίδιους ανθρώπους. Τώρα, όµως, δεν στέκοµαι στη θεωρία αλλά σε απτά αποτελέσµατα. Είναι στόχοι που πετύχαµε και κανείς, κυρίες και
κύριοι, δεν δικαιούται να τους αρνηθεί. Όποιος το πράττει, ιεροσυλεί απέναντι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που έσφιξαν το
ζωνάρι τους προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
χώρας, έχασαν από τα εισοδήµατά τους, πλήρωσαν συσσωρευµένους φόρους και έφτασαν στα όρια τους. Και εδώ τους οφείλουµε µία συγγνώµη για το τεράστιο οικονοµικό βάρος που
σήκωσαν –αλλά που δυστυχώς ήταν µονόδροµος- και ένα µεγάλο
ευχαριστώ, διότι χωρίς την αντοχή που έδειξαν και τις θυσίες τους
η Ελλάδα σήµερα θα ήταν µία οικονοµικά κατεστραµµένη χώρα
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εκτός Ευρωζώνης.
Μίλησα για απτά αποτελέσµατα. Δεν είναι µια πραγµατικότητα
το πρωτογενές πλεόνασµα, πρωτοφανές για τα ελληνικά οικονοµικά δεδοµένα; Όχι µόνο δεν δανειστήκαµε για να περάσουµε τη
χρονιά, αλλά ήταν και το ορόσηµο για την αποφυγή της χρεοκοπίας.
Το 2014 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στη σύγχρονη
ιστορία της παράγει σταθερά περισσότερα από όσα καταναλώνει. Δεν είναι χειροπιαστό αποτέλεσµα η εξισορρόπηση στο εµπορικό µας ισοζύγιο; Δεν παρουσιάζει πλεόνασµα το ισοζύγιο
πληρωµών;
Όλοι οι δείκτες, οι εξαγωγές, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, η σταδιακή αναχαίτιση της ύφεσης και της ανεργίας αποτελούν µια ακτινογραφία της ελληνικής οικονοµίας σήµερα, που
σταθεροποιήθηκε και δηµιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για
µια αναπτυξιακή πορεία µε εξωστρέφεια και λιγότερη εξάρτηση
από το κράτος.
Και τώρα, κύριε Υπουργέ, χρησιµοποιώντας όλα αυτά ως
εφαλτήριο πρέπει να επιταχύνουµε για να φανούν άµεσα οι αλλαγές στη καθηµερινότητα του πολίτη και ειδικά των ασθενέστερων που περιµένουν µε υποµονή να επαναφέρουν τη ζωή τους
σε φυσιολογικούς ρυθµούς, στους ΑΜΕΑ, στους πολύτεκνους,
στις µονογονεϊκές οικογένειες, στους χαµηλοσυνταξιούχους που
είναι σκληρό να τους ζητάµε να ζήσουν µε 300 ευρώ και µε 500
ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεγάλο στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία δεν ήταν απλά η διάσωσή της. Είναι και η αναδιάρθρωσή της από µία αποκλειστικά καταναλωτική οικονοµία
που στηρίχθηκε σε δανεικά και ψευδαισθήσεις, σε µία βιώσιµη,
παραγωγική και ανταγωνιστική, πράγµα καθόλου εύκολο όταν
µάλιστα αυτό πραγµατοποιείται απότοµα σε περίοδο ύφεσης και
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Όµως, και αυτό το στοίχηµα η
Ελλάδα το κερδίζει.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε δεν είναι εύκολος ούτε
πλουσιοπάροχος όπως πιθανόν θα θέλαµε. Όµως, είναι ξεκάθαρα ρεαλιστικός, µε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Ενσωµατώνει,
δε, τη σηµαντική φορολογική µεταρρύθµιση για τη δηµιουργία
ενός δικαιότερου, απλούστερου και αποτελεσµατικότερου φορολογικού συστήµατος. Χτυπάει τη φοροδιαφυγή, τελειώνει τη
συνεχή επιβάρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Η δηµοσιονοµική και µεταρρυθµιστική προσπάθεια της χώρας
δεν µπορεί να εξαντληθεί βεβαίως µόνο σε φορολογικές παρεµβάσεις. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους, αλλά και
στους δανειστές µας. Όχι άλλα µέτρα και όχι άλλοι φόροι. Θα
µπορεί η τρόικα από εδώ και στο εξής να προτείνει ή έστω να
υποδεικνύει, όχι όµως να επιβάλλει και να απαιτεί. Δεν το αντέχει
η χώρα, δεν το σηκώνουν οι πολίτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να βελτιώσουµε περαιτέρω τους
δείκτες της οικονοµίας χρειάζονται δράσεις και πρωτοβουλίες
αναπτυξιακού χαρακτήρα στα δηµόσια έργα, στην επιχειρηµατικότητα, στην αντιµετώπιση της ανεργίας.
Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί πέρα από τη
ναυτιλία και τον τουρισµό, πέρα από την αξιοποίηση της γεωπολιτικής της θέσης, πέρα από την ανάδειξη του υποθαλάσσιου
πλούτου της, του ενεργειακού και του ορυκτού.
Η πατρίδα µας έχει το πλεονέκτηµα της πρωτογενούς παραγωγής, τη βάση του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, της µεταποίησης που µπορεί να αποτελέσει το θεµέλιο µιας νέας
βιοµηχανοποίησης της ελληνικής επικράτειας και να δηµιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα µπορεί να γίνει το περιβόλι της Ευρώπης. Από τον
αγροτικό τοµέα έχουµε να περιµένουµε πολλά. Σκεφτείτε τους
κοµβικούς κλάδους που περιλαµβάνει. Την γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, τη µελισσοκοµία, τη δασοκοµία, την
αλιεία. Οι κλάδοι αυτοί, εκτός από την αυτάρκεια της χώρας,
µπορούν να παράσχουν άµεσα τεράστιους πόρους στην οικονοµία µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
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Η Ελλάδα, όµως, αυτήν τη στιγµή έχει και ένα ακόµα πλεονέκτηµα. Έναν Πρωθυπουργό, µία Κυβέρνηση που είναι προσγειωµένη, κινείται µεθοδικά, είναι αποφασισµένη, λέει αλήθειες και
ιεραρχεί τις ανάγκες.
Αφού εξασφάλισε την επιβίωση της χώρας, την αξιοπρέπεια
και τη σταθερότητα, τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσει στην αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι πολίτες. Ήρθε η
ώρα να στηρίξει τους µικροµεσαίους, τους εµπόρους, τους
επαγγελµατίες τους βιοτέχνες, τους αγρότες µας. Ήρθε η ώρα
να αντιµετωπίσει τον εφιάλτη της ξενιτιάς για τους νέους, να πολεµήσει τον αδυσώπητο εχθρό της κοινωνίας, την ανεργία. Διότι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς αυτούς τους εχθρούς πολεµάµε. Ενώ κάποιοι άλλοι, µε ειρωνείες, µε απειλές, µε παραληρήµατα, µε ψεύτικα µεγάλα λόγια, πολεµούν εµάς. Προσπαθούν
να κρατήσουν τους Έλληνες βαλτωµένους µέσα στην κρίση, τη
δυστυχία και την αγανάκτηση για να έχουν λόγο ύπαρξης. Εµείς,
όµως, τη δοκιµασία αυτή θα την αφήσουµε πίσω µας.
Γι’ αυτό σας καλώ να µας ακολουθήσετε, ξεκινώντας από σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουκούτσης Δηµήτριος.
Θα ολοκληρώσουµε για σήµερα µε τον κύριο Χριστογιάννη Δηµήτριο.
Κύριε Κουκούτση, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
Αν κάποιος κάνει µια βόλτα σήµερα σε οποιαδήποτε λαϊκή γειτονιά, σε µια καφετέρια, σε ένα καφενείο, θα διαπιστώσει, κάνοντας µια µικρή έρευνα γύρω από τις απόψεις των Ελλήνων για
τις πιθανότητες επιτυχίας εξόδου από την κρίση µε την τήρηση
του κυβερνητικού προγράµµατος, ότι το 95% του λαού µας είναι
βέβαιο για την αποτυχία και τη ραγδαία επιδείνωση των πραγµάτων. Η εικόνα αυτή άρχισε να διαµορφώνεται την εποχή που ο κ.
Τζέφρυ Γεώργιος Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αποκαλύπτοντας τις πραγµατικές προθέσεις
του ιδίου και του κόµµατός του.
Ωστόσο, τότε υπήρχε στο µέσο Έλληνα µία ελπίδα. Και αυτή
η ελπίδα ήταν οι εξαγγελίες στα διάφορα «Ζάππεια» του Αντώνιου Σαµαρά. Σήµερα, αφού και ο Αντώνης Σαµαράς έριξε τις µάσκες και συνέχισε την απαρέγκλιτη πολιτική, ψηφίζοντας
απαρέγκλιτα και µε νέα µεγαλύτερη και καταστροφικότερη ορµή
το πρόγραµµα του ΓΑΠ, ο λαός αισθάνεται ακόµα πιο στριµωγµένος και απελπισµένος αφού διαπίστωσε ότι κι αυτός ήταν µία
από τα ίδια.
Όµως το σύστηµα, όπως όλοι έχουµε καταλάβει πλέον, δεν
κάθεται µε σταυρωµένα τα χέρια. Όταν αντιλαµβάνεται ότι οι πολιτικές παρατάξεις που έχει δηµιουργήσει, καταποντίζονται,
φροντίζει έγκαιρα να φτιάξει το επόµενο µαντρί. Και στη συγκεκριµένη περίπτωση ο εγκλωβισµός των ψηφοφόρων θα λέγεται
πλέον «µαντρί ΣΥΡΙΖΑ».
Με νύχια και µε δόντια, λοιπόν, κρατιούνται γαντζωµένοι στην
εξουσία Βενιζέλος και Σαµαράς. Γνωρίζουν ότι το πρόγραµµα
που τους έχουν επιβάλει οι εχθροί της πατρίδας είναι για την καταστροφή της και όχι για τη διάσωσή της.
Γιατί, όµως, το κάνουν αυτό, αφού, όπως είπαµε, ακόµα και
αγράµµατοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι πάµε µε αυξανόµενη
ταχύτητα πάνω σε βράχο; Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον συνεχίζουν; Γιατί επιµένουν; Είναι πολύ απλό: Οι άνθρωποι αυτοί
είναι απόγονοι ενός πολιτικού συστήµατος που δε γεννήθηκε
από τις υγιείς δυνάµεις του έθνους µας, κατά τη γέννηση του ελληνικού κράτους, αλλά στήθηκε από τις ξένες υπερδυνάµεις για
να τις υπηρετεί εδώ και διακόσια χρόνια.
Από τότε χρονολογείται και η σκόπιµη σύγχυση που το ξενόδουλο αυτό πολιτικό κατεστηµένο καλλιεργεί, ότι δήθεν µας
ελευθέρωσαν οι ξένοι.
Η αλήθεια είναι ότι την Ελλάδα απελευθέρωσαν οι ήρωες και
µάλιστα παρά τη θέληση των ξένων, της Ιερής Συµµαχίας. Οι
ήρωες, όµως, που έδωσαν τα πάντα στον αγώνα, ή εξοντώθηκαν
ή παραγκωνίστηκαν από το ξενόδουλο αυτό πολιτικό κατεστηµένο µε την ηθική κάλυψη και καθοδήγηση των ξένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει ένα σχέδιο που σε γενικές γραµµές προβλέπει ουσιαστικά τη δήµευση του συνόλου της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας, την πληθυσµιακή και πολιτισµική αλλοίωση µε το
πρόγραµµα µεταφοράς λαθροµεταναστών και τον κατακερµατισµό της χώρας σε µικρές διοικητικές περιφέρειες στη λογική των
περιφερειών του «Καλλικράτη».
Για κακή τύχη, όµως, του συστήµατος συνέβη κάτι που δεν το
είχαν προβλέψει ούτε αυτοί που διοικούν τώρα, ούτε οι συριζαίοι
που δήθεν ετοιµάζονται να τους υποδεχτούν, αλλά ούτε και οι
ξένοι που δηµιουργούν και κατευθύνουν τα πολιτικά πράγµατα
στη χώρα.
Έτσι, στην πολιτική σκηνή της χώρας µας εµφανίστηκε, εδραιώθηκε και γιγαντώθηκε µε ραγδαίους ρυθµούς µία πολιτική κίνηση που δεν την ελέγχουν. Πρόκειται για το Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή. Και αυτό τους έχει αποδιοργανώσει, τους οδηγεί
σε κινήσεις πανικού. Και το κύριο είναι ότι η µία γκάφα έρχεται
µετά την άλλη.
Το τραγικό κι επικίνδυνο είναι ότι, εκµεταλλευόµενοι την πνέοντα τα λοίσθια ισχνή κοινοβουλευτική µειοψηφία -γιατί εµείς µαθαίνουµε τις πραγµατικές δηµοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια
τους- πηγαίνουν ολισθηρότατα προς τον ολοκληρωτισµό, χρησιµοποιώντας τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς για την ψευδεπίγραφα δηµοκρατική αλλά στην ουσία απολύτως δικτατορική
εξόντωση του πολιτικού τους αντιπάλου.
Μία είναι η λύση πλέον για τους Έλληνες και είναι µονόδροµος. Η στήριξη του Λαϊκού Συνδέσµου και των µαχόµενων πολιτικών κρατουµένων. Αυτό που άφησαν µισό οι πρόγονοί µας µετά
τη Ελληνική Επανάσταση είναι τώρα η ευκαιρία να διεκδικήσουµε
την ολοκλήρωσή του. Νέες µεγάλες δυνάµεις αναδεικνύονται όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στον κόσµο ολόκληρο, οι οποίες αντιµάχονται όλους εκείνους που απεργάζονται
την εκµηδένιση του µεγάλου µας έθνους, κουρελιάζοντας καθηµερινά την περηφάνια µας, νέες δυνάµεις που θεωρούν τον Ελληνισµό σαν ατµοµηχανή του ανθρώπινου πολιτισµού και που
είναι πρόθυµοι να στηρίξουν τον αγώνα µας µε µόνο αντάλλαγµα
τη φιλία µας και συµφωνίες πάντα επί ίσοις όροις.
Ο δρόµος, βέβαια, προς την ελευθερία δεν είναι στρωµένος
µε ροδοπέταλα. Απαιτεί αγώνα, εθνική ανάταση και να είµαστε
προετοιµασµένοι για το χειρότερο, το οποίο, όµως, σίγουρα είναι
πολύ προτιµότερο από αυτό που θα συµβεί σε µας και τα παιδιά
µας, αλλά και τις επερχόµενες γενιές, αν δεχτούµε παθητικά το
µέλλον που άλλοι σχεδίασαν για εµάς, χωρίς εµάς.
Εν τούτοις, ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή δεν είναι κόµµα
αστικό. Υπό αυτό το πρίσµα το κίνηµα δεν θα συρθεί ποτέ πίσω
από επιλογές ψηφοθηρικές, ούτε και θα ανοίξει τις πόρτες του
σε δειλούς και προσκυνηµένους. Δεν εισήλθαµε στο στίβο της
ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης για να γίνουµε αρεστοί
στους πολλούς. Δεν ήλθαµε για να µοιράσουµε αφειδώς «θα»,
αλλά αντίθετα για να καταδείξουµε τα «πρέπει» τα οποία ο λαός
µας δυστυχώς απεµπόλησε. Τα απεµπόλησε επί σειρά δεκαετιών
και τώρα πληρώνει βαρύτατα το τίµηµα της εµπιστοσύνης στα
µεταπολιτευτικά ψόφια ιδεώδη δεξιά κι αριστερά.
Επιχείρησε και η Αριστερά να πείσει πως αγωνίζεται για την
αλλαγή. Αγωνίζεται µε ποιους; Με τους πολιτικάντηδες, τους εργατοπατέρες, τους συνδικαλιστές του δηµοσίου µε τους τρεις
µισθούς, που εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ και ερωτοτροπούν ξανά
µε την εξουσία στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο λαϊκός εθνικισµός δεν είναι µόδα. Είναι η αιώνια πίστη µας
και η έκφραση του ιστορικού πεπρωµένου του µεγάλου µας
έθνους. Εκείνοι οι συµπατριώτες µας οι οποίοι δύνανται να κατανοήσουν σε όλο το πραγµατικό βάθος το νόηµα του µεγαλειώδους µας Εθνικού Ύµνου, έχουν µία θέση ανάµεσά µας, στο
σκληρό, ωραίο και δίκαιο αγώνα. Οι υπόλοιποι ας µείνουν στην
αδράνειά τους, αναµένοντας στις πολυθρόνες και στους καναπέδες το ούτως ή άλλως φρικτό και αναπόφευκτο τέλος που
τους επιφυλάσσουν οι µεταπολιτευτικοί δυνάστες τους.
Αυτό που έπρεπε τώρα να προβληµατίζει τον πολιτικό κόσµο
της χώρας είναι πως ό,τι προσωνύµιο κι αν µας έδωσαν, ό,τι επίθετο κι αν µας κόλλησαν, ο κόσµος συνεχίζει να είναι δίπλα µας.
Και πρέπει να καταλάβει κάποτε το πολιτικό κατεστηµένο ότι
πλέον είµαστε µία σηµαντική πολιτική δύναµη και θα έχουµε στο
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άµεσο και απώτερο µέλλον ρόλο διακριτό στο πολιτικό γίγνεσθαι
της χώρας. Αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, αυτό δεν παύει
να είναι µία πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Χριστογιάννης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για
τον προϋπολογισµό του 2014 που καλούµαστε να υπερψηφίσουµε το Σάββατο, δίνοντας έµµεσα ψήφο εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση που µε σταθερά και σίγουρα βήµατα βγάζει τη χώρα
από την οικονοµική κρίση και την οδηγεί στο ασφαλές λιµάνι της
ανάκαµψης, της ανάπτυξης και της προόδου.
Η Κυβέρνηση µόλις σε ενάµιση χρόνο έχει ανατρέψει τόσο
τους οικονοµικούς δείκτες που παρέλαβε, όσο και την εµπιστοσύνη των εταίρων µας και των αγορών και έχει κατορθώσει να
εισάγει στο ελληνικό κράτος αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θεωρούνται αυτονόητες για όλα τα πολιτισµένα και σύγχρονα
κράτη, ευρωπαϊκά και µη, τα οποία τις έχουν θεσπίσει εδώ και
δεκαετίες.
Είναι µεταρρυθµίσεις που για δεκαετίες είχαν αγνοηθεί από
προηγούµενες κυβερνήσεις, διότι το πολιτικό κόστος θέσπισής
τους ήταν τεράστιο λόγω των πιέσεων από ευνοηµένες κοινωνικές και συνδικαλιστικές οµάδες. Είναι µία Κυβέρνηση που µε µία
αξιόπιστη και σταθερή στρατηγική και εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και την καθιστά πάλι
σηµαντικό παίχτη στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό πεδίο.
Δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς ότι η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη, ολοκλήρωσε
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έθεσε ξανά σε κίνηση
τις αποκρατικοποιήσεις και τα µεγάλα έργα, ενώ έδωσε και νέα
πνοή στον τουρισµό.
Επίσης, χάραξε και εφαρµόζει κι ένα σχέδιο εκµετάλλευσης
των ενεργειακών πόρων της, καθιστώντας τη σηµαντικό γεωπολιτικό και οικονοµικό παίχτη στην περιοχή σε συνεργασία µε την
Κύπρο και το Ισραήλ.
Πιο συγκεκριµένα, τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης το 2013
είναι τα ακόλουθα. Η ύφεση επιβραδύνεται. Η αυξητική δυναµική
της ανεργίας επιτέλους ανακόπτεται. Ο πληθωρισµός υποχωρεί
συνεχώς. Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται. Το κόστος δανεισµού
της χώρας µειώνεται. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ η χώρα µας έχει
πετύχει τον υψηλότερο ρυθµό προώθησης των µεταρρυθµίσεων
την περίοδο 2011-2012. Ένα µεγάλο µέρος των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου έχει αποπληρωθεί. Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και το
ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών εκτιµάται ότι θα είναι ισοσκελισµένο.
Επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης των 812 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ το πρόγραµµα έκανε λόγο για µηδενικό
πλεόνασµα.
Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους έχουν µειωθεί σηµαντικά. Ακόµη και αν σε ορισµένους εντός και εκτός της χώρας δεν
αρέσει ή δεν τους συµφέρει -ίσως επειδή είχαν στοιχηµατίσει την
έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και τη χρεοκοπία της- ο
κρατικός προϋπολογισµός του 2013 εκτελείται σύµφωνα µε τους
στόχους, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και των δαπανών,
ενώ για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία τα έσοδα σε δηµοσιονοµική βάση υπερκαλύπτουν τους στόχους που είχαν τεθεί.
Το οικονοµικό θαύµα που έχει επιτύχει η ελληνική Κυβέρνηση
σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα, σιγά-σιγά αναγνωρίζεται και εµπράκτως.
Πρώτον, ο οίκος MOODY’S αναβάθµισε τα ελληνικά οµόλογα
στην κατηγορία C3 από C.
Δεύτερον, σύµφωνα µε την επενδυτική εταιρεία «JAPONICA
PARTNERS» είναι αδιάσειστο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει µία από τις πιο εκπληκτικές προσαρµογές δηµοσίων οικονοµικών στην ιστορία που συνιστά επίδοση AC. Η Ελλάδα έχει
κατακτήσει την πρώτη θέση -ενώ βρισκόταν στην τελευταία πριν
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από πέντε χρόνια- στους δύο πιο σηµαντικούς δείκτες οικονοµικών επιδόσεων, ένα κατόρθωµα το οποίο πολλοί θεωρούσαν
αδύνατο. Η Ελλάδα είναι έτοιµη τώρα να επαναλάβει εκείνη την
καταπληκτική επίδοση µε µια καταπληκτική ανάπτυξη.
Όσον αφορά τις προβλέψεις του 2014 αυτές µας κάνουν να
αισιοδοξούµε και να αισθανόµαστε δικαιωµένοι, διότι παρά τις
αντίξοες συνθήκες τον ενάµιση χρόνο διακυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά θέσαµε τις στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη και
την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Η ελληνική οικονοµία προβλέπεται να εξέλθει από την παρατεταµένη ύφεση και το ΑΕΠ. Θα σηµειώσει θετικό ρυθµό µεταβολής συν 0,6%. Επιτέλους, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται
να αρχίσει σταδιακά να µειώνεται. Και όλες οι προσπάθειές µας
πρέπει να στραφούν σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί η καταπολέµηση της ανεργίας είναι πλέον εθνικό θέµα.
Επίσης, το πρωτογενές πλεόνασµα της ελληνικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος οικονοµικής
πολιτικής, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι του στόχου 1,5% του ΑΕΠ.
Επιπροσθέτως, το έλλειµµα της ελληνικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαµορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι για όποιον αµφιβάλλει για την επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά τον ελάχιστο χρόνο που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας. Και οι αριθµοί λένε την αλήθεια. Η επιτυχία έχει οικοδοµηθεί µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις οποίες οφείλουν
όλοι να σέβονται, θυσίες που πρέπει να πιάσουν τόπο. Και σας
διαβεβαιώνω ότι θα πιάσουν τόπο. Η Ελλάδα θα βγει από την οικονοµική κρίση πιο δυνατή, µε ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό
κράτος που θα υπηρετεί και θα σέβεται τον πολίτη. Και όπως έχει
δεσµευτεί και ο Πρωθυπουργός, θα αποκατασταθούν άµεσα
οποιεσδήποτε αδικίες έχουν λάβει χώρα, προκειµένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της επιτυχούς αντιµετώπισης της κρίσης.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος δρα, πράττει αναπόφευκτα και κάποια σφάλµατα, ενώ όποιος παραµένει αδρανής
ή ασκεί µόνο στείρα κριτική, µπορεί να µην διαπράττει σφάλµατα, αλλά είναι επικίνδυνος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καθηµερινά αποδεικνύει το δεύτερο, ασκώντας µονάχα στείρα κριτική και
αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, χωρίς να αρθρώνει µία
αποτελεσµατική στρατηγική, που να βγάζει τη χώρα από το αδιέξοδο της οικονοµικής κρίσης και περιµένοντας απλά κάποια
στιγµή να εφαρµοστεί η λογική του ώριµου φρούτου και να πάρει
την εξουσία.
Απλά, ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, αυτό θα περάσει «σύριζα». Δεν έχει πείσει ότι διαθέτει µία ξεκάθαρη αποτελεσµατική
στρατηγική, για να επιλύσει τα σηµαντικά προβλήµατα και να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της χώρας στο οικονοµικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, υγειονοµικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα
της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής. Άλλωστε, τις αδυναµίες
του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν τόσο η διγλωσσία τους στο εσωτερικό
και το εξωτερικό, όσο και η απουσία οράµατος του για τη χώρα.
Επιπροσθέτως, θα ήθελα να εκφράσω τη σιγουριά µου, ότι η
Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαµαρά, βασιζόµενη στα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα -τουρισµός, ναυτιλία, γεωστρατηγική θέση, υψηλής ποιότητας εργατικό δυναµικό, ανάπτυξη
έρευνας και τεχνολογίας- και αρθρώνοντας µία έξυπνη οικονοµική στρατηγική, η οποία θα είναι ενταγµένη στο πλαίσιο µίας ελληνικής υψηλής στρατηγικής, θα ξεπεράσει την οικονοµική κρίση
και θα οδηγηθεί στα µονοπάτια της οικονοµικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να µεταβεί από το αναπτυξιακό µοντέλο της κατανάλωσης
σε αυτό των επενδύσεων, ιδιαίτερα της επένδυσης στην έρευνα
και την τεχνολογία.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι ψηφίζω τον προϋπολογισµό και είµαι δίπλα στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, για
να συνεχίσουµε το όραµά του, για να οικοδοµήσουµε µαζί µία οικονοµικά ανεπτυγµένη, κοινωνικά δίκαιη, διοικητικά αποτελεσµατική, ανεξάρτητη και ισχυρή Ελλάδα.
Σας καλώ όλους να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και
να πράξετε το ίδιο για την πατρίδα και το µέλλον των παιδιών
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µας, γιατί, όπως δείχνει η ιστορία του ελληνικού έθνους, όποτε
είµαστε ενωµένοι κάνουµε θαύµατα, ενώ όποτε είµαστε διχασµένοι έρχονται καταστροφές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.57’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 6 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2014», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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