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Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαΐου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, του άρθρου και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018».
Στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στις 30 Απριλίου 2014 αποφασίστηκε η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει
σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συζήτηση θα συζητηθεί το
νοµοσχέδιο επί της αρχής και στην αυριανή θα συζητηθεί επί του
άρθρου και των τροπολογιών.
Προτού δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να σας ανακοινώσω ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγας ορίζει ως ειδικό αγορητή
τον Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα.
Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος ορίζει ως
ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Έλενα Κουντουρά.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης ορίζει
ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα
Ξηροτύρη.
Τέλος, ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βουδούρης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή
Αχαΐας κ. Νίκο Νικολόπουλο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Δηµήτριο Ανδρουλάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως όλοι έχουµε αναγνωρίσει, η παγκόσµια οικονοµική κρίση,
λόγω της σφοδρότητας και της διάρκειάς της, βρήκε όλη την Ευρώπη παντελώς απροετοίµαστη, κρίση µεταδοτική, κρίση συστηµική, που έθεσε σε κίνδυνο την Ευρωζώνη και το κοινό της
νόµισµα.
Σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από
αστάθεια, δηµοκρατικό έλλειµµα, ανισότητες, και γενικευµένη
αβεβαιότητα, η ελληνική οικονοµία και η ελληνική κοινωνία δοκιµάστηκαν και δοκιµάζονται ασύµµετρα, τόσο µε όρους δηµοσιονοµικής προσαρµογής όσο και µε όρους βιοτικού επιπέδου.
Με την παραµονή της οικονοµίας µας σε βαθιά ύφεση για
πέντε συνεχόµενα χρόνια, µε τη συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ

να ξεπερνά το 22% την τελευταία πενταετία, µε την ελληνική οικογένεια να καταβάλλει τεράστιες θυσίες, µε πάνω από ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες ανέργους, µε πάνω από τρία
εκατοµµύρια ανασφάλιστους συµπολίτες µας, µε το 1/3 της κοινωνίας στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
σε αυτό το πεδίο µάχης διαµορφώνονται οι πρώτες, αλλά ισχυρές, ενδείξεις για την έξοδο της χώρας απ’ την κρίση.
Τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα της ελληνικής οικονοµίας
κεφαλαιοποιούνται. Ο προϋπολογισµός του 2013, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, υλοποιήθηκε καλύτερα
του αναµενοµένου.
Σηµειώνεται πρόοδος στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας ενισχύεται.
Τα δηµόσια οικονοµικά σταθεροποιούνται και διαµορφώνονται
συνθήκες ανάκαµψης και σταδιακής επιστροφής στην ανάπτυξη.
Η βελτίωση αυτή θα γίνει σύντοµα αισθητή στην πραγµατική οικονοµία και στην κοινωνία. Είµαστε ακόµα στην αρχή.
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που
κατέθεσε η Κυβέρνηση αποτελεί υποχρέωση βάσει του ν.
3871/2010 και απεικονίζει τη δηµοσιονοµική στρατηγική της
χώρας για την τετραετία 2015-2018. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε συσχέτισή του µε µνηµόνια εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο
προπαγάνδας της Αντιπολίτευσης, µε µοναδικό σκοπό να προκαλέσει αρνητικά συναισθήµατα, φόβο, οργή και αντίδραση
στους πολίτες εν όψει των επικείµενων εκλογών.
Η στρατηγική της οικονοµικής πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσµο, υπηρετεί την εθνική ανάγκη διασφάλισης των επιτευγµάτων και της προστασίας των τεράστιων
θυσιών του ελληνικού λαού, τη µετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της οικονοµίας σε δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη,
µε κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός της Ευρωζώνης και την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.
Σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο, για το τρέχον έτος, οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές. Η ελληνική οικονοµία, το 2014, θα
εξέλθει από την κατάσταση συρρίκνωσης και το πραγµατικό ΑΕΠ
αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,6% έναντι µείωσης 3,9% το 2013
και 7% το 2012.
Η απασχόληση, µετά από πέντε χρόνια πτωτικής πορείας, αναµένεται να αυξηθεί οριακά κατά 0,6%. Για το διάστηµα 20152018, η απασχόληση πρόκειται να αυξηθεί κατά µέσο όρο 2,8%.
Η ανεργία αναµένεται να µειωθεί κατά µέσο όρο 2,2% ετησίως
και να φτάσει το 15,9% το 2018.
Οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν µε ετήσιο ρυθµό 4,8%.
Η επενδυτική δραστηριότητα αναµένεται υψηλότερη κατά
10,6% κατά µέσο όρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευ-
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σης, ακόµη κι αν αµφισβητείτε την πολιτική της Κυβέρνησης,
έχετε υποχρέωση να αναγνωρίσετε τις θετικές εξελίξεις και να
ενθαρρύνετε έναν λαό που διψάει για την αναγνώριση των θυσιών του, για ελπίδα και αισιοδοξία, βασισµένη όµως σε πραγµατικά γεγονότα. Όχι υπονόµευση, όχι µικροψυχία, αλλά
συναίνεση και αναγνώριση.
Δεν είναι πραγµατικό γεγονός ότι η τρόικα, µετά από επτά
µήνες σκληρών διαπραγµατεύσεων, αποδέχθηκε και συµφώνησε
µε τις ελληνικές θέσεις και τις ελληνικές επιτυχίες που µέχρι τότε
αµφισβητούσε; Δεν είναι πραγµατικό γεγονός η επικύρωση από
τη EUROSTAT του πρωτογενούς πλεονάσµατος; Δεν είναι θετικό
γεγονός η υπερκάλυψη των στόχων, που δίνει τη δυνατότητα για
τη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος;
Δεν είναι επιτυχία η µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ, δηλαδή κάτω από το µέσο όρο του
3%, και σε χαµηλότερο ποσοστό από αυτό του µέσου όρου της
Ευρωζώνης, που διακυµάνθηκε στο 2,8%;
Δεν ήταν επιτυχία η έξοδος στις αγορές µετά από τέσσερα
χρόνια αποκλεισµού µε ξένα και ιδιωτικά κεφάλαια, επταπλάσια
υπερκάλυψη και µεγάλη διασπορά;
Δεν είναι ενθαρρυντική η ταχεία αποκλιµάκωση των επιτοκίων
του βραχυπρόθεσµου δανεισµού από το 4% στο 2,5%; Δεν είναι
θετική η ανακεφαλαιοποίηση και η θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος; Δεν είναι θετική εξέλιξη η υποχώρηση του ρυθµού
συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας του 2013 που
αποτυπώνει τη θετική ανάκαµψη της χώρας το 2014;
Ο κ. Τσακαλώτος, ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή επικαλέστηκε την έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής προκειµένου να επιχειρηµατολογήσει σε σχέση µε το αν είναι εφικτή η διατήρηση
των πρωτογενών πλεονασµάτων για µεγάλες χρονικές περιόδους µε βάση τη διεθνή εµπειρία. Την απάντηση τη δίνει η ίδια η
έκθεση και επισηµαίνει ότι προφανώς πολλά θα εξαρτηθούν από
τους ρυθµούς µεγέθυνσης και από την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν βάζαµε ένα τίτλο στο µεσοπρόθεσµο, αυτός θα ήταν «έχουµε στόχους και τους πετυχαίνουµε».
Σε σχέση µε την έξοδο στις αγορές τι λέγατε, συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ; Πολιτικό κόλπο, στηµένη η έξοδος στις αγορές. Αυξάνεται το κόστος δανεισµού της χώρας, δυναµιτίζεται η συζήτηση
για την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτά ήταν τα επιχειρήµατά
σας. Τι λέει, λοιπόν, για αυτά η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής; Η πρόσφατη έξοδος στις αγορές µε την
έκδοση πενταετούς οµολόγου ενισχύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, αναµένεται να µειώσει το κόστος δανεισµού
τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού φορέα -πράγµα που
ήδη έγινε- και, επιπλέον, να ενισχύσει τη διαπραγµατευτική δύναµη της χώρας εν όψει της επερχόµενης συζήτησης για την
ελάφρυνση του χρέους. Κατά συνέπεια, όχι επιλεκτική χρήση της
έκθεσης, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οι προβλέψεις, όπως αυτές απεικονίζονται στο µεσοπρόθεσµο
πλαίσιο, στηρίζονται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2013,
στις εκτιµήσεις για το τρέχον έτος και ενσωµατώνουν όλες τις
παρεµβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί, χωρίς, δηλαδή, να προβλέπονται νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Να το πω απλά: χωρίς
νέους φόρους, χωρίς περικοπές µισθών και συντάξεων.
Είπαµε την αλήθεια στον λαό, πήραµε δύσκολες αποφάσεις,
είχαµε στρατηγική και σχέδιο. Απέναντί µας τι έχουµε; Μια Αντιπολίτευση που τάζει τα πάντα σε όλους, µια Αντιπολίτευση που
νιώθει πανικό, γιατί η έξοδος από το µνηµόνιο της στερεί τους
πολυπόθητους βαρβάρους. Η κρίση πανικού διατρέχει πλέον το
σύνολο των πράξεών της. Το καλοκαίρι καλούσε τον λαό να ανατρέψει την Κυβέρνηση στο πεζοδρόµιο. Το φθινόπωρο καλούσε
τους µαθητές να καταλάβουν τα σχολεία. Τον χειµώνα κήρυττε
ανένδοτο και κατέθετε πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης.
Μετά τα Χριστούγεννα καλούσε τους Βουλευτές σε αποστασία.
Πριν περάσει εξάµηνο αποπειράθηκε να καταθέσει νέα πρόταση
µοµφής και στη συνέχεια κατέθεσε πρόταση µοµφής κατά του
Προέδρου της Βουλής. Ύστερα ήρθε η εσωστρέφεια: Εντός ή
εκτός ευρώ; Με δραχµή ή µε άλλο νόµισµα; Με ή χωρίς δηµο-
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ψήφισµα; Εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός ή εκτός
ΝΑΤΟ; Είναι ή δεν είναι επαχθές το µεγαλύτερο µέρος του χρέους, όπως λέει ο κ. Λαφαζάνης ή το 5% που υποστηρίζει ο κ. Σταθάκης; Τοκογλυφικά ή όχι τα επιτόκια των δανειστών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση δεν έπεσε µέσα
ούτε σε µια πρόβλεψη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έπεσε µέσα
ούτε στην εκτέλεση του προϋπολογισµού ούτε στο πρωτογενές
πλεόνασµα ούτε στην εκταµίευση των δόσεων ούτε στις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
Ο διχασµός της πολιτικής προσωπικότητας του ΣΥΡΙΖΑ ως
αποτέλεσµα του εκτεταµένου χάους των αντιφάσεων των συνιστωσών αποτελεί πολιτικό πρόβληµα για τη χώρα.
Πότε λέτε την αλήθεια στον λαό; Λέτε την αλήθεια όταν ισχυρίζεστε ότι θα καταργήσετε µέσα σε µια µέρα µε έναν νόµο, µε
ένα άρθρο όλες τις διατάξεις που απορρέουν από το µνηµόνιο ή
όταν ο Αρχηγός σας λέει ότι θα αποκαταστήσετε τις αδικίες,
εφόσον όµως το επιτρέπουν τα δηµοσιονοµικά της χώρας;
Λέτε την αλήθεια όταν οµιλείτε περί µονοµερούς διαγραφής
του χρέους ή όταν µόνη λύση είναι η ευρωπαϊκή, όπως απαντά
σε συνέντευξη Τύπου ο Αρχηγός σας;
Λέτε την αλήθεια όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι η έξοδος από το
ευρώ θα είναι καταστροφική για τη χώρα ή τώρα που ξαναβάζετε
στην προεκλογική σας ατζέντα το σύνθηµα «καµµιά θυσία για το
ευρώ»;
Πώς είναι δυνατόν από τη µία µεριά να επικαλείστε ότι θα διακόψετε µονοµερώς την εξυπηρέτηση του χρέους και από την
άλλη µεριά να θεωρείτε δεδοµένο ότι όλες οι αγορές θα είναι
ανοιχτές για δανεισµό;
Πώς είναι δυνατόν να ταυτίζεστε επί µήνες µε την τρόικα σχετικά µε το πρωτογενές πλεόνασµα και τώρα που επιβεβαιώνεται
η ύπαρξη και η επίτευξή του να χλευάζετε και να αποκαλείτε τα
αποτελέσµατα των θυσιών του ελληνικού λαού «πολιτικό κόλπο»;
Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι θα διώξετε τους επενδυτές, αλλά
από την άλλη θα µηδενίσετε την ανεργία;
Η ατζέντα της Κυβέρνησης είναι ανοιχτή και λέει όχι σε νέους
φόρους, όχι σε νέες περικοπές µισθών και συντάξεων, ναι σε
µέτρα κοινωνικής συνοχής και στήριξης, ναι σε πολιτικές ανάπτυξης, ναι σε συγκροτηµένες µεταρρυθµίσεις.
Μέχρι να αποφασίσετε αν θα σκίσετε, ακυρώσετε, καταργήσετε, επαναδιαπραγµατευθείτε, αναθεωρήσετε το µνηµόνιο,
εµείς γράφουµε τις τελευταίες σελίδες εξόδου από αυτό. Όσο
εσείς λαϊκίζετε ρωτώντας –δήθεν- τι σηµαίνει για τον πολίτη η
έξοδος της χώρας στις αγορές, εµείς απαντάµε στους πολίτες
πλέον ότι σηµαίνει το αντίστροφο της καταστροφής που ακολούθησε τον αποκλεισµό της χώρας από αυτές. Σηµαίνει ορατό φως
εξόδου από τη στενωπό της κρίσης. Σηµαίνει επιστροφή της
χώρας στους ζωντανούς. Σηµαίνει ότι είµαστε έτοιµοι να µπούµε
στην επόµενη µέρα της ελληνικής οικονοµίας από τον τερµατισµό της ελεύθερης πτώσης στην ανηφόρα της ανάκαµψης,
χωρίς ετεροκαθοριζόµενες µνηµονιακές δεσµεύσεις, χωρίς δανειστές που επιβάλλουν όρους, µε την οικονοµία να έχει σταθεί
στα πόδια της και τη χώρα να χαράζει εθνική στρατηγική µε αυτοπεποίθηση, ισχυρή εµπειρία και γνώση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης έχει σαν βασικές προτεραιότητες ένα εξωστρεφές,
νέο, παραγωγικό κι αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, την περαιτέρω προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του επενδυτικού
και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ευχαρίστως.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης έχει προτεραιότητα την ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγµατική οικονοµία, την εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους, την προώθηση σύγχρονων προγραµµάτων και πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης,
στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το
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καθεστώς ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που ξεκινά πιλοτικά και θα αποτελεί τη νέα στρατηγική κοινωνικής πρόνοιας, τη
σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων.
Χθες ο Πρωθυπουργός άνοιξε την ατζέντα της εκτεταµένης
αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειµένου
να ενισχυθούν περαιτέρω οι θεσµοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστε µεταξύ
σας, τι θεωρείτε επιτυχία στις ευρωεκλογές, γιατί η αποσταθεροποίηση που ονειρεύεστε για την Κυβέρνηση, στις 25 Μαΐου,
το βράδυ θα εγκατασταθεί στην Κουµουνδούρου. Μέχρι και η
Χρυσή Αυγή σάς χλεύασε χθες. Ισχυρίσθηκαν ότι σας έδωσαν
δέκα µονάδες, αλλά δεν τις πήρατε.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, πορευτήκαµε και
πορευόµαστε σε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ακολουθώντας το σπαρτιατικό σύστηµα µάχης. Υπερασπιζόµαστε µε την
ασπίδα µας και τον συµπολεµιστή µας. Σταθήκαµε δυνατοί, γιατί
µείναµε ενωµένοι.
Μετά την έξοδο από την κρίση θα κριθούµε όλοι και για τη
στάση µας και για τις αποφάσεις µας και για τις επιλογές µας.
Προς το παρόν, όµως, είµαστε ακόµα στο πεδίο της µάχης. Οφείλουµε στους συµπολίτες µας σταθερότητα, προσήλωση στους
στόχους, συγκροτηµένες και αποτελεσµατικές πολιτικές, µε
στρατηγική, µέθοδο και σχέδιο.
Αυτό πράττουµε και σήµερα ψηφίζουµε το Μεσοπρόθεσµο
Σχέδιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που εισήγαγε η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Αρτέµιο
Ματθαιόπουλο.
Ο αγαπητός συνάδελφος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος έχει τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«To µεγαλύτερο κόλπο που έπαιξε ο διάβολος ήταν να πείσει
τον κόσµο ότι δεν υπάρχει». Έτσι λέει ο Κέβιν Σπέισι στο έργο
«Οι συνήθεις ύποπτοι», που βέβαια -όπως θα ξέρετε- είναι φράση
από τον Μποντλέρ.
Το µεγαλύτερο κόλπο που θα παίξει αυτή η Κυβέρνηση είναι
να πείσει τον κόσµο ότι το µνηµόνιο δεν υπάρχει, ότι είναι κάτι
περαστικό και –όπως είπε χθες ο κ. Σαµαράς- έχει κλείσει τον
κύκλο του.
Το µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µια παρένθεση. Δεν είναι καν µόνο τα µέτρα. Δεν είναι καν µόνο η δανειακή σύµβαση. Έχει µια φιλοσοφία για την οικονοµία, για τη
σχέση της οικονοµίας µε την κοινωνία και –εάν δεν µπορέσουµε
να το σταµατήσουµε- θα γίνει καθεστώς.
Ποιος είναι ο βασικός στόχος του µνηµονίου, από τον οποίο
προκύπτει ότι το µνηµόνιο είναι καθεστώς; Μα, είναι να έχουµε
για όλα τα επόµενα χρόνια µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα,
που ολοένα και θα αυξάνονται. Από 4,2 δισεκατοµµύρια το 2014,
στα 7 δισεκατοµµύρια το 2016 και στα 11,5 δισεκατοµµύρια το
2018.
Το ένα θέµα είναι εάν αυτό είναι εφικτό. Μας λέει η κ. Πατριανάκου ότι είναι εφικτό, γιατί λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού
ότι θα εξαρτηθεί από τους ρυθµούς ανάπτυξης. Όµως, αυτό που
λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού είναι ότι η µόνη χώρα που κατάφερε αυτό το επίτευγµα, της ύπαρξης για πολλά χρόνια πλεονάσµατος, είναι η Νορβηγία, που είχε και πετρέλαιο.
Όµως, δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό δεν είναι αν είναι
εφικτά αυτά τα πλεονάσµατα, αλλά εάν µπορεί να είναι εφικτά
συγχρόνως µε τους στόχους της ανάπτυξης. Γιατί αυτό που κάνουν τα πλεονάσµατα είναι ότι στερούν βασικούς πόρους από
αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία µας. Και αυτό είναι να αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική κρίση και το θέµα της παραγωγικής
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ανασυγκρότησης. Παίρνοντας, λοιπόν, τους πόρους από τα πλεονάσµατα, που τα δίνουµε στους πιστωτές, δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα δύο προβλήµατα.
Όταν είπα αυτό το επιχείρηµα στην επιτροπή, ο κ. Βορίδης
έδειξε ένα µεγάλο ενδιαφέρον για τα συµφέροντα των πλουσίων
χωρών.
Στην πραγµατικότητα, έδειξε ενδιαφέρον για τους πλούσιους
στις πλούσιες χώρες, γιατί πολύ λίγο ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που είναι εργαζόµενοι µε επισφάλεια στη Γερµανία ή
τους άνεργους της Γαλλίας.
Το επιχείρηµά µου ήταν ότι πηγαίνουν πόροι µε αυτά τα πλεονάσµατα από µία φτωχή χώρα σε πλούσιες χώρες και µου απάντησε ο κ. Βορίδης: «Μα, δεν ξέρετε, κύριε Τσακαλώτο, ότι
υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι;».
Θα σας δώσω τότε µία εικόνα της τάξης πραγµάτων: Με τα
στοιχεία του 2000-2012, οι ευρωπαϊκοί πόροι κατά µέσο όρο
κάθε χρόνο ήταν 4,5 δισεκατοµµύρια και παίρναµε 1 περίπου δισεκατοµµύριο από άµεσες ξένες επενδύσεις. Άρα οι πόροι που
φεύγουν, που θα φτάσουν τα 11 δισεκατοµµύρια το 2018 από τα
πλεονάσµατα, είναι µεγαλύτεροι από τον µέσο όρο των άµεσων
ξένων επενδύσεων συν των ευρωπαϊκών πόρων. Άρα ο καλός συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχει να ανησυχήσει για τα
συµφέροντα των πλουσίων χωρών.
Με άλλα λόγια πού βρίσκεται η Ελλάδα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τα πλεονάσµατα δεν αποπληρώνουν δικό µας χρέος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Με άλλα λόγια, το πρόβληµα της
Ελλάδας και όλου του Νότου είναι ακριβώς το ίδιο πρόβληµα
που είχαν οι αναπτυσσόµενες χώρες του Νότου µετά την κρίση
χρέους του ’80. Ποιο ήταν το πρόβληµα; Ότι και από εκεί, από
χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η υποσαχάριος Αφρική, πήγαιναν πόροι για να ξεπληρώσουν το χρέος τους προς την Αµερική και τις βόρειες χώρες. Και δεν µπορούσαν να το
αντιµετωπίσουν αυτό το χρέος, παρ’ όλο που το σχέδιο Μπέικερ
τους έκανε κάποια επιµήκυνση και τους µείωσε τα επιτόκια.
Υπήρχαν για χρόνια µεγάλες µεταβιβάσεις από τις φτωχές
χώρες στις πλούσιες χώρες. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Χαµηλοί
ή µηδενικοί ρυθµοί ανάπτυξης, ανεργία και στασιµότητα. Πότε
λύθηκε το πρόβληµα; Τουλάχιστον σε ένα κοµµάτι, όταν από επιµηκύνσεις και µειώσεις των τόκων είχαµε ένα µεγάλο κούρεµα
των χρεών των αναπτυσσόµενων χωρών και είχαµε, επίσης, εγγυήσεις από την αµερικάνικη κυβέρνηση για το µη κουρεµένο
χρέος.
Τι σας θυµίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό σε σχέση
µε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι η λύση είναι µια ευρωπαϊκή λύση που έχει και κούρεµα για το χρέος των χωρών του
Νότου και συγχρόνως έχει και µία αµοιβαιοποίηση των χρεών
του Νότου, πράγµα που είναι κάτι σαν αυτά να είναι εγγυηµένα;
Θα αναφερθώ σε µια παρέµβαση τώρα της κ. Μπακογιάννη
που, κι αυτή ανησυχεί για τις άλλες χώρες, και σε ένα επιχείρηµα
που το έχει χρησιµοποιήσει πολύ συχνά ο κ. Στουρνάρας. Λέει η
κ. Μπακογιάννη: «Πώς να ζητήσουµε από άλλες χώρες να κουρέψουν το χρέος της Ελλάδας; Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουν
συµφέροντα αυτά τα κράτη και άρα δεν µπορούν να κουρέψουν;».
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Δεν κουρεύτηκε χρέος τώρα;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι υπονοεί αυτή η ερώτηση της
κ. Μπακογιάννη; Υπονοεί ότι αυτό το συµφέρον που έχουν και
φτωχότερες χώρες από την Ελλάδα είναι να µην κουρευτεί το
χρέος της Ελλάδας.
Για να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από εδώ,
που µε διακόπτετε: Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι πλούσιες
χώρες που κέρδισαν, οι σύµµαχοι, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και οι
Αµερικάνοι, κέρδισαν που δεν χάρισαν το χρέος στους Γερµανούς και επέβαλαν επανορθώσεις; Αυτή είναι η ανάλυσή σας για
τη δεκαετία του ’20; Ότι κέρδισαν;
Και για να σας το αντιστρέψω το ερώτηµα: Οι Αµερικάνοι πολίτες, µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι Αµερικάνοι φορολογού-
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µενοι, έχασαν που χάρισαν το χρέος της Γερµανίας; Ήταν µια
εποχή καταστροφής για την Αµερική και τους φορολογούµενους
επειδή το χάρισαν; Δεν ξέρετε ούτε την ιστορία του δικού σας
καπιταλισµού, ότι τη δεκαετία του ’50 και του ’60…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Πόσα χρόνια µετά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Έχω πολλές διακοπές, κύριε
Πρόεδρε. Νοµίζω ότι έχω πάρα πολλές και δεν έχω πει µέχρι
τώρα τίποτα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Την κ. Πατριανάκου δεν την ενόχλησε κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε ότι παρενέβην
αρκετές φορές και παρεµβαίνω και τώρα.
Παρακαλώ, κύριε Τσακαλώτε, συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν ξέρετε καν την ιστορία του
δικού σας καπιταλισµού; Η επιτυχία του καπιταλισµού του ’50 και
του ’60, που είχε µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης, µικρότερη
ανεργία, ήταν η καλύτερη εποχή από τότε που άρχισε ο καπιταλισµός, και βασίστηκε πάνω στα χρέη που χαρίστηκαν στη Γερµανία και υπήρχε έως άλλο πνεύµα για το πώς µπορούν να
πετύχουν οι κοινωνίες και οι οικονοµίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η υλική βάση πάνω
στην οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι µπορούµε να αλλάξουµε τους συσχετισµούς. Αυτή η υλική βάση λέει ότι υπάρχει συµφέρον των
λαϊκών τάξεων σε όλο τον Νότο να αλλάξουν τους συσχετισµούς,
για να µη γυρίσουµε στη δεκαετία του 1920 και του 1930, αλλά
να έχουµε µία βιώσιµη λύση.
Τούτων δοθέντων, ποια είναι η δική σας προοπτική που βγαίνει
από το µεσοπρόθεσµο όσον αφορά την ανάκαµψη; Αν έχετε έναν
µόνο ουσιαστικά στόχο, τα µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα,
τότε στην ουσία έχετε µόνο ένα εργαλείο. Ποιο είναι αυτό το εργαλείο; Μα, ο πραγµατικός µισθός.
Μέσω της µείωσης του πραγµατικού µισθού υποτίθεται ότι θα
διορθωθεί το έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών, γιατί θα υπάρχει
λιγότερη κατανάλωση και µεγαλύτερες εξαγωγές. Μέσα από τη
µείωση του πραγµατικού µισθού θα έχουµε και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Βέβαια, στην αιτιολογική έκθεση λέτε και κάτι για νέες θεωρίες
ανάπτυξης, που είναι νεοκεϋνσιανής κοπής, που λέει ότι το κράτος πρέπει να επενδύσει είτε σε υποδοµές είτε στην εκπαίδευση
είτε στις νέες τεχνολογίες. Αυτό µάλλον το βάλατε για να είναι
ευχαριστηµένος ο κ. Κουκουλόπουλος, γιατί φαντάζοµαι, πως
όταν είδε ότι το µεσοπρόθεσµο είναι ένα εντελώς νεοφιλελεύθερο κείµενο, είπατε να βάλετε και την έκφραση «νέες θεωρίες
ανάπτυξης», για να µην ανησυχεί και η άλλη συνιστώσα της Κυβέρνησης.
Γιατί, για να υπάρχουν νέες θεωρίες ανάπτυξης και να εµπνέεται το κείµενο, θα έπρεπε να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις.
Όµως όχι µόνο δεν αυξάνονται, αλλά το 2018 φτάνουν στο 3,1%
του ΑΕΠ και πρέπει να επιστρέψουµε είκοσι χρόνια πριν, πριν
από τους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για
να δούµε ένα αντίστοιχο χαµηλό ποσοστό δηµόσιων επενδύσεων
ως προς το ΑΕΠ.
Άρα πού είναι η έµφασή σας, από τη στιγµή που έχουµε ξεµπερδέψει µε αυτές τις νέες θεωρίες που δεν εµπνέουν καθόλου
το κείµενο; Στην ουσία έχουµε επιστρέψει στις διαρθρωτικές αλλαγές.
Νοµίζω ότι όλος ο κόσµος έχει καταλάβει –νοµίζω ότι ακόµα
και η ΔΗΜΑΡ το έχει καταλάβει ως ένα σηµείο- πως οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι ένας ευφηµισµός για να µειωθεί ο πραγµατικός µισθός. Δεν υπάρχει καµµία ένδειξη από τα εµπειρικά
στοιχεία ότι αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, που έχουν µειώσει
τον µισθό, έχουν αλλάξει δοµικά το ισοζύγιο πληρωµών. Η καλυτέρευση έρχεται µόνο από τη µείωση των εισαγωγών.
Δεν υπάρχει µία δοµική αλλαγή. Κοιτάξτε τους κλάδους στους
εθνικούς λογαριασµούς και θα δείτε ότι δεν υπάρχει καµµία µεταστροφή από τα µη εµπορεύσιµα στα εµπορεύσιµα προϊόντα,
πράγµα που θα περίµεναν οι οικονοµολόγοι αν όντως είχατε
δίκιο, ότι δηλαδή οι διαρθρωτικές αλλαγές αλλάζουν την οικονοµία και την κάνουν πιο ενισχυµένη.
Πού είναι οι ενδείξεις; Δεν τις συζητάτε καν για να µας πείσετε
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ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
έχουν µεταβάλει την πραγµατική οικονοµία, ότι ο µόνος στόχος
είναι να µειώσουµε τους µισθούς και να καταστρέψουµε τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά δεν έχουν δηµιουργήσει ένα δυναµικό
εργατικό κοµµάτι, που εµπνέεται και µπορεί µέσα από επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο να φέρει αλλαγές.
Και αυτό γιατί το καθεστώς του µνηµονίου βασίζεται σε άλλα
πράγµατα. Δεν βασίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση ούτε
στην αναβάθµιση της ποιότητας της παραγωγής, αλλά βασίζεται
σε ένα µοντέλο µε φθηνό εργατικό δυναµικό, που θα πουλάει
φτηνά προϊόντα και φτηνές υπηρεσίες.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτό
είναι το παραγωγικό µοντέλο, δεν χρειαζόµαστε και πολύ µεγάλο
κοινωνικό κράτος. Αν θέλετε να δείτε από πού βγαίνει ότι το µνηµόνιο είναι καθεστώς όχι για σήµερα, όχι για αύριο, αλλά µέχρι
το 2018, κοιτάξτε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Είµαι σίγουρος ότι το συγκεκριµένο στοιχείο θα το αναπτύξουν πολλοί
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Το κράτος του 2018 θα έχει δαπάνες 38% του ΑΕΠ, ενώ οι
πρωτογενείς δαπάνες θα είναι 33%, δηλαδή όπως συµβαίνει σε
χώρες όπως η Βουλγαρία, η Λετονία, η Μολδαβία, η Αίγυπτος
και η Σαουδική Αραβία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Βολιβία.
Σας παρακαλώ πείτε µου αν νοµίζετε ότι οι χώρες σε αυτήν τη
λίστα που ανέγνωσα φηµίζονται για το κοινωνικό κράτος και προσέχουν τους πολίτες τους!
Φτάνω στο τελευταίο ερώτηµα πριν κλείσω, αν υπάρχουν καινούργια µέτρα σε αυτό το µεσοπρόθεσµο, που σχεδόν είναι πια
φιλοσοφικό ερώτηµα. Πότε ένα µέτρο είναι καινούργιο µέτρο;
Ξέρουµε ότι από τις περικοπές στα επικουρικά ταµεία και τα ταµεία πρόνοιας, από τα µηδενικά ελλείµµατα και από τον συντελεστή βιωσιµότητας, το κράτος περιµένει απόδοση, από φέτος
µέχρι το 2018, 464 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µε το παλιό µεσοπρόθεσµο εκτός
από απόδοση 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2013, προβλεπόταν
απόδοση 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014. Σήµερα βλέπουµε
ότι µε όσα ψηφίστηκαν έπειτα, η απόδοση για το 2014 είναι 4,9
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Να µην ξεχνάµε το βασικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
τα µέτρα που έχουν παρθεί από τότε που µπήκαµε στο µνηµόνιο
είναι συσσωρευτικά. Για παράδειγµα, τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ
που κόπηκαν το 2013 κόπηκαν για πάντα και κόβονται άλλα 4,9
δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2014.
Η ίδια η Κυβέρνηση έχει µιλήσει για συνολική προσαρµογή 60
δισεκατοµµυρίων ευρώ από την αρχή του µνηµονίου και να
πούµε και τα άλλα µέτρα για τους δηµόσιους υπαλλήλους, από
τους οποίους θα χάσουµε ενενήντα χιλιάδες µέχρι το 2018.
Όταν στην επιτροπή είπα στον κ. Σταϊκούρα ότι το µνηµόνιο
είναι καθεστώς, µου απάντησε ότι κάνω λάθος και ότι δεν είναι
το µνηµόνιο που είναι καθεστώς, η δηµοσιονοµική πειθαρχία
είναι αυτή που είναι καθεστώς. Και µας είπε και κάτι άλλο: «Αυτοί
είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και αν δεν σας αρέσει, να φύγετε
από το ευρώ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, άλλα δύο λεπτά.
Πρώτον, να πω ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει, κύριε Σταϊκούρα. Δεν κινδυνεύει το ευρώ από χαλαρή δηµοσιονοµική πολιτική, κινδυνεύει από αυτήν την πειθαρχία κι αυτήν τη λιτότητα
που έχει επιβάλει σε όλες τις χώρες του Νότου. Αυτό δεν το λένε
πια οι ετερόδοξοι οικονοµολόγοι, αλλά η πλειοψηφία των ορθόδοξων οικονοµολόγων, που λέει ότι αυτή η πειθαρχία είναι που
βάζει µία βόµβα στα θεµέλια του ευρώ.
Άρα, δεν κινδυνεύετε από εµάς, αλλά υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό. Αυτή η γενίκευση της απειλής: «Αν δεν κάνετε το χ, ψ, ζ ή
αν κάνετε το α, β, γ, θα σας διώξουµε από το ευρώ».
Μπορείτε να µου πείτε τι Ευρώπη είναι αυτή, που η απειλή
είναι κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της συζήτησης αντί της διαβούλευσης και της κοινωνικής αντιπροσώπευσης;
Μπορείτε να µου πείτε τι Κυβέρνηση είναι αυτή, που δεν χρησιµοποιεί το µεσοπρόθεσµο για να ανοίξουµε όλα αυτά τα ζητήµατα και να δούµε πώς προχωράµε σε αυτήν τη χώρα; Δύο
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εβδοµάδες πριν από τις ευρωεκλογές, το µεσοπρόθεσµο έπρεπε
να είναι µία ευκαιρία να συζητήσουµε όλα αυτά τα βαθιά ζητήµατα. Δεν ήταν η ευκαιρία να κάνουµε καινούργιες απειλές.
Κι αν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξέρετε γιατί δεν
πηγαίνετε καλά στις εκλογές και γιατί προβλέπουµε να πάµε
εµείς καλά, είναι γιατί ο κόσµος δεν έχει κουραστεί µόνο µε την
ανεργία, µόνο µε τα κόκκινα δάνεια, µόνο µε τη φτώχεια, αλλά
έχει κουραστεί και από τις απειλές, έχει κουραστεί να ακούει να
θέτετε ζήτηµα για την Αργεντινή και τώρα πια για την Ουκρανία,
έχει κουραστεί να του λέτε ότι υπάρχει µόνο µία απάντηση σε
οποιαδήποτε ερώτηση, έχει κουραστεί από τις κοινωνικές ανισότητες.
Ο ευρωπαϊκός λαός θέλει ξανά να γίνει υποκείµενο της ιστορίας και δεν θέλει να είναι αντικείµενο των αγορών, των τεχνοκρατών και των πολιτικών, που το µόνο που ξέρουν είναι να
απειλούν.
Γι’ αυτόν τον λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ είµαστε υπερήφανοι που είµαστε µέρος αυτής της αλλαγής, που ο κόσµος, ο λαός θα είναι
το υποκείµενο της ιστορίας του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκ προοιµίου, σας ζητώ κι εγώ τρία λεπτά περίπου από τον
χρόνο της δευτεροµιλίας µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, που συζητούµε σήµερα, αποτελεί το
σχέδιο της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης για τα επόµενα τέσσερα χρόνια και αποτυπώνει την
ατζέντα των παρεµβάσεων της επόµενης ηµέρας.
Θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί συντάσσεται σε
µία χρονική στιγµή, κατά την οποία υπάρχουν απτά σηµάδια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Έχουµε τις πολύ καλές επιδόσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού, µε την επίτευξη του
πρωτογενούς πλεονάσµατος, έχουµε την πρόσφατη συµφωνία
µε τους δανειστές µας όσον αφορά στην επικύρωσή του, µία
συµφωνία που συνοδεύθηκε παράλληλα και µε τη θετική ανταπόκριση των αγορών, αφού η χώρα µας µπόρεσε να αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ µετά την
επιτυχηµένη δοκιµαστική έξοδό της στις αγορές. Συγχρόνως, οι
εγχώριες τράπεζες στο βελτιωµένο αυτό οικονοµικό περιβάλλον
έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν και αυτές από τις αγορές τα κεφάλαια που χρειάζονται.
Έτσι, µετά από µία εξαετία ύφεσης, που έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση της οικονοµίας κατά το 1/4 και µε ανεργία σε υψηλά επίπεδα, η χώρα αρχίζει σιγά-σιγά να δηµιουργεί έναν νέο κύκλο,
έναν κύκλο που, για να µπει σε λειτουργία, απαραίτητη είναι η
ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση µε την παράλληλη υλοποίηση των
αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, την προέλκυση επενδύσεων
που θα συµβάλουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών και ανισοτήτων για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης
επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης που θα αποκαθιστούν
την έλλειψη ρευστότητας στη αγορά, αλλά και έναν νέο κύκλο για
τη χώρα µας, που πρέπει να βρει ξανά την κυριαρχία της και τη
θέση της σαν ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είµαστε στην αρχή της πορείας για την απαλλαγή από τα µνηµόνια. Είµαστε σε µία φάση αλλαγής, κατά την οποία, όσο θα
περνά ο καιρός, θα αποτελεί αυτή η αλλαγή µία αντιληπτή πραγµατικότητα, τόσο σε γενικότερο πλαίσιο όσο και για τον καθένα
προσωπικά.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλη αυτή η προσπάθεια, αυτή
η πορεία της χώρας κινείται στους άξονες της εθνικής στρατηγικής, όπως αυτή χαράχθηκε και διαµορφώθηκε στην πορεία,
όταν το ΠΑΣΟΚ µόνο του για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανέλαβε
τη διαχείριση της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που παρέλαβε το 2009, µία αδιέξοδη δηµοσιονοµική κατάσταση, µε τα τεράστια δίδυµα ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος σε επίσης
υψηλά επίπεδα, µια στρατηγική που κυρίως προσδιορίστηκε από
τους εταίρους µας, µέσα στο κυρίαρχο πολιτικά συντηρητικό και
φιλελεύθερο οικονοµικά περιβάλλον της Ευρώπης. Ήταν η µόνη
δυνατότητα που προσφέρθηκε τότε και, όπως αποδείχθηκε στην
πορεία, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ή εναλλακτικό σχέδιο.
Αυτή η πολιτική οδήγησε σε µείωση του χρέους κατά 130 δισεκατοµµύρια, κάτι που και σήµερα από την οµιλία του εισηγητή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης φάνηκε ότι συστηµατικά αγνοείται από την Αντιπολίτευση, όπως και ο δανεισµός ύψους 240
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτή η πολιτική, παρά τα όποια επιµέρους λάθη, είναι αυτή
που δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ, µία παράταξη που πλήρωσε βαρύ τίµηµα σε πολιτικό κόστος, αλλά και τα στελέχη της, τα οποία επίσης είχαν το ανάλογο προσωπικό και πολιτικό κόστος. Πάνω απ’
όλα, όµως, δικαιώνονται οι θυσίες του ελληνικού λαού, πάνω στις
οποίες στηρίζεται η δυνατότητα να ξεπεράσουµε οριστικά την
κρίση.
Πρέπει απέναντι σ’ αυτήν την προοπτική να σταθούµε µε ένα
ελάχιστο αίσθηµα εθνικής ευθύνης, συνεννόησης και συναίνεσης
όλες οι πολιτικές δυνάµεις, για να πετύχουµε έτσι και την αναγκαία κοινωνική συναίνεση.
Για εµάς αποτελεί κυρίαρχη επιλογή η υπηρέτηση του εθνικού
συµφέροντος, η οριστική έξοδος από την κρίση και τα µνηµόνια,
που ήταν συνέπεια της κρίσης.
Αυτό είναι η πραγµατική αντιµνηµονιακή πολιτική. Αυτή είναι
η πορεία που µπορεί να οδηγήσει στην αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην ανταγωνιστικότητα, στην οικονοµική σταθερότητα, στην αντιµετώπιση
της ανεργίας, στην αξιοποίηση των δικών µας συγκριτικών πλεονεκτηµάτων: στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισµό, την
ενέργεια, τη ναυτιλία, στηρίζοντας τις δυνάµεις της ανάπτυξης.
Διότι -πέρα από το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον- το σήµερα
και το αύριο είναι το ζητούµενο και για την κοινωνία και για τη
χώρα µας.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα είναι ο βασικός όρος για την επιτυχία και τη
δικαίωση αυτών των προσπαθειών και των θυσιών του ελληνικού
λαού, είναι το κυρίαρχο ζήτηµα πάνω στο οποίο θα πρέπει να
απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες µέσα από τις κάλπες των ευρωεκλογών, όταν παράλληλα η κυρίαρχη άποψη είναι ότι δεν πρέπει
να πάµε σε πρόωρες εθνικές εκλογές. Και αυτό δεν είναι εκβιασµός. Οι εκλογές πάντα βάζουν διλήµµατα, και αυτό είναι και λογικό και δηµοκρατικό.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πιο δηµοκρατικό να
απειλεί ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τους αντιπάλους τους µε διώξεις και τους επενδυτές ότι θα τους καταστρέψει, επειδή βάζουν κεφάλαια για τη χώρα µας;
Για εµάς η επιλογή της συνεργασίας σε µια Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης αποτελεί συνειδητή, υπεύθυνη επιλογή, η οποία καθορίστηκε στη βάση της εντολής του ελληνικού λαού στις
εκλογές του 2012. Η συνέχεια µε την ενίσχυση και την παρουσία
του προοδευτικού πόλου µε τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση,
περνά ασφαλώς µέσα από την κρίση των Ελλήνων πολιτών.
Για εµάς πρέπει να προχωρήσει η εθνική στρατηγική, ώστε να
προχωρήσουµε στη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και να προωθήσουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας µε κοινωνική αλληλεγγύη. Θέλουµε να κριθούµε στη λογική του τι
υπηρετεί ο καθένας σήµερα, τι εκφράζει, αν πολιτεύεται µε ειλικρίνεια, αυτοκριτική και αυτογνωσία, αλλά και τι προτείνει, τι
προοπτική δίνει για το µέλλον.
Η δική µας θέση εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο. Είµαστε στη λογική των συνεργασιών από το 2011. Η δική µας συµβολή, η δική
µας προσπάθεια αφορά στο 85% της διαρθρωτικής δηµοσιονο-
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µικής προσαρµογής, όπως ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε
τον Φεβρουάριο του 2012, µε τις είκοσι δύο από τις είκοσι επτά
αποφάσεις, για µια δηµοσιονοµική απόσταση 27 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που ψήφισε µόνο του το ΠΑΣΟΚ, µε τις άλλες πολιτικές
δυνάµεις απέναντι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για την απόδοση των θετικών σήµερα εξελίξεων, για τη βιωσιµότητα του χρέους, για την ανάπτυξη, δεν θέλουµε να πάµε σε ένα αβέβαιο µέλλον, εκεί όπου µπορεί να µας
οδηγήσουν ανευθυνότητες, δηµαγωγίες, λαϊκισµοί και λογικές
επιστροφής σε µοντέλα που θα καταστρέψουν ό,τι πάει να δηµιουργηθεί, όπως αυτές οι απόψεις εκφράζονται κυρίως από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ –γιατί η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση έχει εκ των πραγµάτων έναν ιδιαίτερο ρόλο.
Οι ασάφειες και οι αντιφάσεις δείχνουν αδυναµία διαχείρισης
σοβαρών καταστάσεων. Οι προσδοκίες της στρατηγικής, οι
οποίες στηρίχτηκαν στις συνέπειες της κρίσης, στη διαµαρτυρία
και την αντιµνηµονιακή ρητορική, διαψεύδονται από τις εξελίξεις.
Η καταστροφή δεν ήρθε, η κρίση και τα µνηµόνια αποµακρύνονται και η στρατηγική αµηχανία είναι φανερή για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Οι θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, αντί να είναι
αφορµή για τη δηµιουργία θετικών προτάσεων για το µέλλον,
προκαλούν θλίψη και αψυχολόγητες αντιδράσεις, όπως απέναντι
στο πρωτογενές πλεόνασµα ή την εκτίµηση ότι η χρηµατοδότηση µέσα από τα µνηµόνια είναι πιο συµφέρουσα από τις αγορές όψιµα. Χωρίς περιεχόµενο πολιτικής βλέπουµε καθηµερινά
αντιφάσεις που αναφέρθηκαν και πριν από την κ. Πατριανάκου
«ευρώ ή δραχµή» -που φαίνεται ότι δεν είναι σταθερή πλέον επιλογή το ευρώ- στο ποσοστό για το επαχθές χρέος από 5%, η µια
άποψη, έως το 70% η άλλη άποψη, στην αύξηση ή µη της φορολογίας, στην αποκατάσταση ή όχι όλων των απωλειών εισοδηµάτων και µε παροχολογίες βέβαια των τελευταίων ηµερών και όλα
αυτά, ενώ ρωτούν εµάς αν µάθαµε από τα λάθη µας- η κορυφαία
αντίφαση για τους ίδιους!
Όσον αφορά την αναφορά για τις συνιστώσες, θα έλεγα, ας
δει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πώς θα τα βρει µε τις δικές της
συνιστώσες και µε αυτές που σχεδιάζει να συνεργαστεί κυβερνητικά στο µέλλον, αν ποτέ ο ελληνικός λαός αποφασίσει κάτι
τέτοιο.
Πιστεύω, όµως, ότι ο ελληνικός λαός είναι σε θέση να κρίνει
και θα κρίνει δίκαια όλες τις πολιτικές δυνάµεις, σε σχέση µε το
τι µπορεί να ελπίζει και να περιµένει από την καθεµιά για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018 θέτει ως κύριο στόχο τη
διατήρηση και επέκταση των πρωτογενών πλεονασµάτων, τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας καθώς και την προώθηση παρεµβάσεων αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της
οικονοµίας. Αυτό το µεσοπρόθεσµο συντάσσεται υπό το νέο
πλαίσιο δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσδιορίζει ένα σύστηµα περιοριστικό
και περισσότερο δεσµευτικό, µε πρόβλεψη επιβολής αυστηρών
κυρώσεων.
Η περιοριστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προκαλέσει ασφαλώς κριτική για την αποτελεσµατικότητα των στόχων
που µπαίνουν, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των δηµοσιονοµικών προβληµάτων στην ανάπτυξη. Γι’ αυτό και υποστηρίζεται
η ανάγκη αναθεώρησης αυτής της πολιτικής, µε στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και της αλληλεγγύης, µια συζήτηση
που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει και των ευρωεκλογών.
Στο µεσοπρόθεσµο δεν περιλαµβάνονται νέα µέτρα και αυτό
είναι σαφές. Θα πρέπει στην αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος τα αποτελέσµατα των θετικών εξελίξεων –πλεόνασµα, υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης- να αποκλείουν κάθε τέτοιο
ενδεχόµενο. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν µέτρα, που ακούστηκε στην επιτροπή να φθάνουν έως και 14 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Η θέση µας είναι το κοινωνικό µέρισµα των 450 εκατοµµυρίων
ευρώ να εξαντληθεί στο σύνολό του –το είπατε και εσείς, κύριε
Υπουργέ-, διευρύνοντας τα κριτήρια που καθορίζουν τους δικαιούχους. Οι κοινωνικές ανισότητες πρέπει να καταπολεµη-
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θούν. Είναι προϋπόθεση στήριξης της ανάπτυξης, ενώ πρέπει
να αποτελέσουν προτεραιότητα οι πολιτικές απασχόλησης.
Από την πλευρά µας, την Κυριακή θα υπάρξει ειδική παρουσίαση των πολιτικών αυτών στο πλαίσιο του νέου σχεδίου ανάπτυξης. Με την ευκαιρία, να θυµίσω πολλές πρωτοβουλίες και
προτάσεις µας για τη στήριξη των πιο ευαίσθητων οµάδων του
πληθυσµού, τους µακροχρόνια άνεργους, για την προστασία
των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας, για την αποφυγή
νέων µειώσεων στις συντάξεις και τους µισθούς, για βελτιώσεις
στο πρόσφατο φορολογικό νοµοσχέδιο και διάφορες άλλες.
Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι αυτό που, µε βάση τη συµφωνία του Νοεµβρίου 2012, ανοίγει τη συζήτηση για αποφάσεις που αφορούν
στη βιωσιµότητα του χρέους. Πρόκειται για µια συζήτηση που
µπορεί να επηρεάσει όλα τα δεδοµένα και, κυρίως, τους στόχους
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα αντίστοιχα.
Δεδοµένου ότι οι στόχοι -2,3% το 2014 και 5,3% το 2018- είναι
υψηλοί, συνδέονται είτε µε την ανάγκη αύξησης εσόδων, κυρίως
µέσα από τη φορολογία - που παραµένει, όµως, ένα ανοικτό ζήτηµα και ως προς τη φοροδιαφυγή και ως προς την ανάγκη µείωσης από ένα σηµείο και ύστερα των συντελεστών για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις- είτε, από την άλλη µεριά, µε την
ανάγκη µείωσης δαπανών είτε και µε τα δύο, κάτι που ασφαλώς
µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ανάπτυξη. Γι’ αυτό και
υπάρχει ο προβληµατισµός –το συζητήσαµε και στην επιτροπήγια τη δυνατότητα να έχουµε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που παράλληλα προβλέπονται να είναι µεσοσταθµικά 3,3%.
Δεδοµένου ότι η δηµοσιονοµική πολιτική δεν µπορεί να λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τον στόχο της ανάπτυξης, θα
πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί µέσα από δράσεις που θα βασίζονται στη δυναµική των θετικών επιδράσεων για την ανάπτυξη και
από τις αγορές.
Πάνω σε αυτό διατυπώσαµε και στην επιτροπή κάποιους προβληµατισµούς για τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν
το, έντονο πάντως, ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις που παρουσιάζονται τελευταία, λόγω των προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη δηµόσια διοίκηση, στη γραφειοκρατία,
στο φορολογικό περιβάλλον, στην πολιτική σταθερότητα.
Για τη σταθερή και ελαφρά µειωµένη δαπάνη για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων –σταθερό 6,8 δισεκατοµµύρια το
2014, 6,4 δισεκατοµµύρια το 2015, 6,7 δισεκατοµµύρια στη συνέχεια- θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και τα προβλήµατα στην
απορρόφηση κονδυλίων στην πρώτη φάση του ΣΕΣ, δηλαδή του
νέου ΕΣΠΑ.
Επίσης, για τα αρνητικά στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές
τους τελευταίους µήνες: για τη µικρότερη του αναµενόµενου
απόδοση της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας ο στόχος
για το 2014 περιορίζεται στο 1,5 δισεκατοµµύριο. Άρα, λοιπόν,
πρέπει να βρούµε τρόπους να αυξήσουµε το ΑΕΠ, τα εισοδήµατα και κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα.
Σε σχέση µε το χρέος: Η πρόβλεψη για τη µείωση του ποσοστού του χρέους γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ στο 139,1% το
2018 συνδέεται και µε αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή τη σχέση
µεταξύ πρωτογενών πλεονασµάτων και ρυθµού ανάπτυξης. Θα
θέλαµε να αναφερθεί πώς ακριβώς προκύπτει η ποσοτική µείωση
κατά 17 δισεκατοµµύρια ευρώ του χρέους ως το 2018.
Σε κάθε περίπτωση, το σηµαντικό για µας είναι η αύξηση του
παρονοµαστή, δηλαδή του ΑΕΠ, γιατί αυτό σηµαίνει παραγωγή,
επενδύσεις και απασχόληση. Θα ήθελα να επαναλάβω τη δήλωση του κ. Ρέγκλιν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ότι το χρέος µας είναι βιώσιµο.
Σε σχέση µε τη βιωσιµότητα: Αυτό είναι άλλο θέµα και άλλο
είναι αυτό που αναφέρεται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
για το χρέος. Να µην πληρώσουµε, δηλαδή, τα χρέη µε το επιχείρηµα ότι ως φτωχοί δεν πρέπει να πληρώσουµε τους πλούσιους. Από κει και πέρα, όµως, θα ήθελα να ρωτήσω: Εκτός του
ότι αγνοείται η µείωση που έγινε στο χρέος κατά 130 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποια είναι η άποψη του γερµανικού αριστερού κόµµατος Ντι Λίνκε πάνω σ’ αυτό; Επανειληµµένα έχουν αναφέρει
ότι δεν είναι διατεθειµένοι για κάτι τέτοιο.
Σε σχέση δε µε τα ποσοστά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, έχω
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αναφέρει τα παραδείγµατα της Ιαπωνίας, όπου ο αντίστοιχος
λόγος είναι 200%, καθώς και της Αργεντινής, που είναι 60%,
αλλά µε την αντίστροφα πολλαπλάσια διαφορά ανταγωνιστικότητας των δύο οικονοµιών.
Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό κενό –προβλέπεται 1,9 δισεκατοµµύριο για το 2016, µε δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 2,1%-,
αυτό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί χωρίς νέα δηµοσιονοµικά
µέτρα και να εξεταστεί µε βάση τις συνολικότερες εξελίξεις στην
οικονοµία το επόµενο διάστηµα, που αφορούν το χρέος, τους
υπόλοιπους δείκτες, που επίσης προαναφέρθηκαν, καθώς και
τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Αυτή είναι µία συζήτηση
που ασφαλώς θα γίνει στο πλαίσιο του νέου Προϋπολογισµού.
Για τα έσοδα και τις δαπάνες θα µιλήσω επιγραµµατικά, γιατί
στη δευτερολογία µου ή στην αυριανή συζήτηση θα πω δύο στοιχεία παραπάνω. Θα πρέπει να δούµε την ανάγκη για τη σταδιακή
µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που ανέφερα και πριν
σε σχέση µε τη µείωση εισοδηµάτων, που µπορεί να οδηγήσει
τους πολίτες σε αδυναµία να ανταποκριθούν και έτσι να τεθεί σε
κίνδυνο η κάλυψη του στόχου της αύξησης, που είναι της τάξεως
των 4,3 δισεκατοµµυρίων µέχρι το 2017 και που βασίζεται πάντως σε αύξηση των έµµεσων φόρων. Βεβαίως, όλο αυτό προφανώς στηρίζεται στην προσδοκώµενη ανάπτυξη της οικονοµίας, η
οποία όµως πρέπει να διασφαλιστεί µέχρι τότε.
Για τις πρωτογενείς δαπάνες, που πράγµατι είναι µειωµένες
και σταθερές, θα ήθελα να πω ότι, εκτός από τα ποσοστά σε
σχέση µε τις χώρες που αναφέρθηκαν συγκριτικά, υπάρχουν και
τα ποσά τα οποία προσδιορίζουν την ποιότητα του κοινωνικού
κράτους σε κάθε χώρα. Οι διαφορές και οι καταστάσεις είναι
γνωστές.
Τέλος, υπάρχουν αρκετά αισιόδοξες προβλέψεις για την ανεργία, η οποία σε εθνικολογιστική βάση καταλήγει στο 15,9% το
2018. Διατυπώσαµε, βέβαια ευχόµενοι να επιβεβαιωθεί φυσικά
στην πράξη αυτή η πρόβλεψη, τον προβληµατισµό µας γιατί δεν
συµβαίνει πάντα να µειώνεται η ανεργία αντίστοιχα µε τον προσδοκώµενο ρυθµό αύξησης, στον οποίο στηρίζεται αυτή η πρόβλεψη.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι βρισκόµαστε στον σωστό δρόµο. Η χώρα µας βρίσκεται στο µεταίχµιο: Ή
θα ολοκληρώσει την όντως επώδυνη προσπάθεια και θα οικοδοµήσει µια νέα οικονοµία µε υγιή παραγωγικό ιστό ή θα ξανακυλήσει στον φαύλο κύκλο των διληµµάτων. Με παροχολογία δεν
κερδίζονται πλέον οι πολιτικές µάχες. Οι υπαναχωρήσεις σε πολιτικό-οικονοµικό επίπεδο θα έχουν πολύ βαριές συνέπειες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η θέση µας παραµένει απλή και
ξεκάθαρη: όχι σε νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Είµαστε αντίθετοι
σε οτιδήποτε µπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη και να διατηρήσει ή να αυξήσει την ανεργία. Στηρίζουµε διαρθρωτικές αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις που οδηγούν σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό
κράτος και σε µια ανταγωνιστική, παραγωγική και εξωστρεφή οικονοµία.
Ψηφίζουµε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 2015-2018 µε τη
συνέπεια και την ευθύνη της πολιτικής δύναµης που ξεκίνησε
µόνη της αυτόν τον ανηφορικό δρόµο, για να αποφύγουµε την
άτακτη χρεοκοπία και να παραµείνουµε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µεγάλο πολιτικό κόστος είναι η αλήθεια, αλλά
µε την ικανοποίηση ότι όλη αυτή η προσπάθεια εξυπηρετεί το γενικότερο εθνικό συµφέρον για τη χώρα µας και έχει φέρει τα
πρώτα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεννέα µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 38ο
Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μακρή.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση ακούγοντας τον Γούντι Άλεν να δηλώνει ότι
το 80% της επιτυχίας είναι να κάνεις φιγούρα, κατέθεσε σήµερα
το νοµοσχέδιο: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018». Λίγες µόνο µέρες πριν από τις εκλογές για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποψήφιοι των κοµµάτων της συγκυβέρνησης χρειάζονται ένα κείµενο εναλλακτικής, φαντασιακής πραγµατικότητας, για να
προσπαθήσουν να πείσουν τους ψηφοφόρους για την επιτυχία
µιας πολιτικής ύφεσης και ανεργίας.
Θα πρέπει να πεισθούµε ότι σωθήκαµε, ότι το µνηµόνιο ήταν
καλό –ωστόσο µας τελείωσε, αν και πριν από λίγο βέβαια ακούσαµε ότι υπάρχουν κάποιες σελίδες ακόµη–, ότι η οικονοµία θα
ανθήσει, η ανεργία θα µειωθεί. Δηµοσιονοµικό κενό, µας είπε ο
κύριος Υφυπουργός, δεν υπάρχει, χρηµατοδοτικό κενό δεν υφίσταται, οι φόροι δεν θα αυξηθούν και η ανάπτυξη περιµένει υποµονετικά τον «Αντωνάκη» να την πάρει από το χέρι και να την
οδηγήσει σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Φυσικά, για να υπάρξει ο ανάλογος µανδύας επιστηµοσύνης,
τοποθετήθηκαν νούµερα σε πίνακα µε µορφή προβλέψεων και
τέθηκαν προϋποθέσεις αµφίσηµες, οι οποίες εύκολα µπορούν να
δικαιολογήσουν µια εκτροπή από αυτές τις προβλέψεις. Στην περίπτωση αυτή οι συντάκτες της ευφάνταστης εικόνας για την οικονοµία θα δικαιολογηθούν, λέγοντας ότι, αφού δεν τηρήθηκαν
οι προϋποθέσεις, δεν εκπληρώθηκαν και οι προβλέψεις. Αυτό βέβαια είναι πολύ λογικό.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων κάναµε συγκεκριµένες ερωτήσεις, οι οποίες δεν
απαντήθηκαν.
Ρωτήσαµε: Πώς θα αντιστραφεί η εικόνα της υφεσιακής οικονοµίας; Κατηγορηθήκαµε για αερολογίες. Απάντηση δεν πήραµε.
Ρωτήσαµε: Γιατί η Κυβέρνηση, όταν αρνείται ότι θα υπάρξουν
νέα µέτρα, προσθέτει πάντα τον προσδιορισµό «για φέτος»;
Απάντηση δεν πήραµε. Ρωτήσαµε εάν θα υπάρξει µείωση των
επικουρικών συντάξεων από το καλοκαίρι, δυνάµει βέβαια των
ήδη ψηφισµένων των εφαρµοστικών του µνηµονίου νόµων. Απάντηση δεν πήραµε, γιατί, όπως είπανε, δεν ήταν πολύ συγκεκριµένο το ερώτηµα. Και καθώς η συγκυβέρνηση δηλώνει ότι το
µνηµόνιο µας τελείωσε, εµείς τι θέλουµε τώρα και σκαλίζουµε
τις λεπτοµέρειες;
Για τους ίδιους λόγους δεν απαντήθηκε η ερώτηση για το µέλλον των συντάξεων από 1η Γενάρη του 2015, εάν δηλαδή το κράτος θα εγγυάται µέχρι το ποσό των 360 ευρώ, όπως προβλέπουν
βέβαια οι ήδη ψηφισµένοι νόµοι.
Δεν απαντάτε στις ερωτήσεις µέσα στην επιτροπή, όπως δεν
απαντάτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, παρά την υποχρέωσή
σας από τον Κανονισµό της Βουλής. Το µόνο που κάνετε είναι
να δηλώνετε περήφανα ότι σε αυτό το µεσοπρόθεσµο δεν υπάρχουν επώδυνα µέτρα.
Ας δούµε βέβαια τα έργα και τις ηµέρες της διακυβέρνησής
σας τα τελευταία δύο χρόνια. Από τη µια περικοπές σε µισθούς
και συντάξεις, απολύσεις, εξόντωση ολόκληρων κοινωνικών οµάδων, όπως, για παράδειγµα, φαρµακοποιών, φουρναραίων, πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών και υπαίθριου εµπορίου,
οικονοµικό αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, διάλυση
των κρατικών δοµών προς όφελος ιδιωτών κι όλα αυτά µε πολυνοµοσχέδια εξπρές. Από την άλλη, δωράκια και εξυπηρετήσεις
σε συγκεκριµένα ιδιωτικά εγχώρια συµφέροντα, σε συγκεκριµένες πολυεθνικές εταιρείες, των δανειστών, σε συγκεκριµένους
τραπεζίτες και λοιπούς.
Τα πάντα, βέβαια, είναι σύµφωνα, όπως µας λέτε, µε τους διεθνείς κανονισµούς και οργανισµούς και τους εταίρους µας. Για
να θυµηθούµε, για παράδειγµα, την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ,
την οποία βέβαια επικαλεστήκατε. Φέρατε ολόκληρο νοµοσχέδιο. Δεν την καταθέσατε όµως. Και ερχόµαστε εκ των υστέρων
και βλέπουµε ότι, ενώ είχε ανατεθεί στον ΟΟΣΑ και ο ελληνικός
λαός πλήρωσε 1 εκατοµµύριο ευρώ, δεν έγινε από τον ΟΟΣΑ,
αλλά από πρώην συνεργάτες του κ. Στουρνάρα στο ΙΟΒΕ.
Για να µη θυµηθούµε βέβαια τις υπέρογκες αυξήσεις στους
εκλεκτούς σας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
τις οποίες είχε εγκρίνει κατά δήλωσή σας και το Eurοworking
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Group, λόγω των εξαιρετικών βέβαια ικανοτήτων τους να αγοράζουν µετοχές της Eurobank στο 1,57 ευρώ µε δηµόσιο χρήµα και
να τις εκχωρούν στο 0,30 σε ξένα επενδυτικά funds. Πρόκειται
για µια τράπεζα η οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε στο 100%, τόσο
για τις απώλειες του PSI όσο και για τις απώλειες από την οικονοµική κρίση, µια τράπεζα η οποία αγοράστηκε καθαρή από το
ίδιο βέβαια το δηµόσιο και εκχωρήθηκε στα ξένα funds αντί πινακίου φακής. Σπουδαίους εταίρους έχετε!
Μας λέτε ότι βασική προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του
µεσοπρόθεσµου είναι η πολιτική σταθερότητα. Τον κ. Βενιζέλο
τον ρωτήσατε; Αυτός δεν είναι που απειλεί ότι, εάν δεν τον ικανοποιήσει το εκλογικό αποτέλεσµα, θα ρίξει την Κυβέρνηση; Ή
µήπως το γνωρίζατε και αυτό; Γι’ αυτό ο κ. Χατζηδάκης έφερε
νοµοσχέδιο για την υποτιθέµενη απλούστευση της αδειοδότησης
των επιχειρήσεων, χωρίς ουσιαστικά να προτείνει κανένα µέτρο,
µόνο και µόνο για να κρεµάσει είκοσι µε τριάντα τροπολογίες
ρουσφετολογικού ενδιαφέροντος, βέβαια, πελατειακής εκµετάλλευσης και καταφανούς µη αξιοκρατικής προσέγγισης.
Σας ρωτάµε πώς θα περάσετε από έξι χρόνια ύφεσης σε ρυθµούς ανάπτυξης που να ξεπερνούν το 3,3% τον χρόνο. Μας λέτε:
Μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα µόνιµο,
βέβαια, επιχείρηµα αοριστολογίας από τις κυβερνήσεις που δεν
διέθεταν προτάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.
Ακόµη και η έκφραση «λεφτά υπάρχουν» εκεί είχε βασιστεί.
Ας αποδεχτούµε ότι πραγµατικά θέλετε όµως να πατάξετε τη
φοροδιαφυγή. Αφού το θέλετε, γιατί καταθέτετε επανειληµµένως
τροπολογίες-«ντροπολογίες» µείωσης του φορολογητέου εισοδήµατος µέσω παράκτιων εταιρειών και παραγραφής βεβαιωµένων οφειλών –φορολογικών, βέβαια- και προστίµων και, όταν δεν
µπορείτε να τις περάσετε, µεταφέρετε τη διάταξη σε άρθρο πολυνοµοσχεδίου, στο οποίο βέβαια δώσατε και τη µορφή του κατεπείγοντος; Αυτά τα ποσά είναι δεκαπλάσια του υποτιθέµενου
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Αυτά τα ποσά, λοιπόν, διαγράψατε
µε αυτήν την τροπολογία-«ντροπολογία».
Γιατί, λοιπόν, σε ένα νοµοσχέδιο ενσωµάτωσης οδηγίας για
την εποπτεία των τραπεζών –η λεγόµενη Βασιλεία ΙΙΙ- ήρθατε στο
άρθρο 168 και περνάτε «δωράκια» δισεκατοµµυρίων ευρώ για
τον κ. Σάλα και την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος του δηµοσίου
και χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, µια τράπεζα που και αυτή ανακεφαλαιοποιήθηκε στο 100% από τις ζηµιές τόσο του PSI όσο και της οικονοµικής ύφεσης; Και δεν
φτάνει αυτό! Δώσατε και «δωράκια», όπως την Αγροτική Τράπεζα
και όλα τα κυπριακά υποκαταστήµατα και το ενεργητικό των κυπριακών τραπεζών.
Γιατί δεν απαντάτε, παρά τις επίµονες ερωτήσεις µου στην επιτροπή για το ποια ακριβώς µέτρα θα λάβετε για να αντιµετωπίσετε, για παράδειγµα, το λαθρεµπόριο; Σας υπενθυµίζουµε τη
δουλειά πού έχει κάνει ο πολύ άξιος Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Γεώργιος Σούρλας, ο
οποίος έχει ποσοτικοποιήσει τις απώλειες για την εθνική οικονοµία από τις διάφορες µορφές λαθρεµπορίου και έχει προτείνει
συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισής τους. Επανειληµµένως σας
έχει ενηµερώσει στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και, για παράδειγµα, σας έχει δώσει και συγκεκριµένα µέτρα
για την πάταξη της λαθρεµπορίας καυσίµων.
Γιατί, λοιπόν, δεν τα κάνετε; Μήπως γιατί δεν θέλετε εµπλακείτε σε αυτήν τη µορφή λαθρεµπορίου, που ξεκινάει από το ναυτιλιακό πετρέλαιο, για να µη στενοχωρείτε φίλους του
Πρωθυπουργού σας;
Μας µιλήσατε για ανάπτυξη µέσω αποκρατικοποιήσεων, αλλά
δεν µας λέτε πώς ακριβώς θα έλθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη.
Πώς θα έλθει, όταν πουλάτε, βέβαια, τη ΔΕΣΦΑ στο όνοµα του
να περάσει ο αγωγός TΑP έναντι του «ΝΑΜΠΟΥΚΟ», µιας εταιρείας πραγµατικής αξίας ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, µε εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου και δάνεια άνω των 200
εκατοµµυρίων ευρώ, για 400 εκατοµµύρια ευρώ και µε έκπτωση
60%. Με χθεσινή τροπολογία-«ντροπολογία» έρχεστε, λοιπόν, και
επιχειρείτε να της δωρίσετε και τη νήσο Ρεβυθούσα.
Δεν µας λέτε για τον ΟΠΑΠ, του οποίου τα κέρδη υπερκαλύπτουν το τίµηµα πώλησης σε αµελητέο χρονικό διάστηµα. Δεν
µας λέτε γιατί, όταν εν µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζη-
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τήσαµε την έκθεση εκτίµησης του οίκου αξιολόγησης για το τίµηµα, µας παραπέµψανε στο να αναζητήσουµε µόνοι µας, όπως
είπατε, από τις δηµόσιες υπηρεσίες αυτήν την εκτίµηση.
Δεν µας λέτε για το Ελληνικό, το οποίο βέβαια χαρίζετε για 70
ευρώ το τετραγωνικό και µετά, βέβαια, έρχεστε –αφού το έχετε
κάνει κι αυτό δωράκι– και θυµάστε ότι δεν υπολογίσατε την αξία
των ολυµπιακών ακινήτων, που πλήρωσε ο ελληνικός λαός και
είναι ύψους εκατοµµυρίων ευρώ, παραπάνω από το τίµηµα που
έχετε δώσει για την αγορά του Ελληνικού.
Δεν µας λέτε ότι καταθέτετε διατάξεις απρόσκοπτης πώλησης
του συσκευασµένου τσιµέντου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που η γαλλική «LAFARGE» φρόντισε να κλείσει την
«ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και τα «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ» και να στείλει,
βέβαια, µε κούριερ τις απολύσεις των εργαζοµένων στην Εύβοια.
Έκλεισε την κερδοφόρο, βέβαια, σας θυµίζουµε, «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που η νεοφιλελεύθερη νοητική αγκύλωση του κ. Στέφανου Μάνου πούλησε σε µαφιόζους και τη βάφτισε ως πρώτη
επιτυχία ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα.
Δεν µας λέτε πώς θα µειώσετε την ανεργία. Μήπως θα σας
βοηθήσουν τα ιδιωτικά µονοπώλια στις αεροµεταφορές που
φρόντισε να δηµιουργήσει ο κ. Χατζηδάκης, κλείνοντας την
Ολυµπιακή;
Οι προβλέψεις αυτού το µεσοπρόθεσµου δεν τεκµηριώνονται
από πουθενά. Μάλλον σας έχει πειράξει η Άνοιξη. Βέβαια, δεν
µιλούµε για τη γνωστή εποχή. Μιλούµε για την Πολιτική Άνοιξη
του κ. Σαµαρά που έχει επιβληθεί στη Νέα Δηµοκρατία και την
παλινδροµεί µεταξύ Ελιάς και Ποταµιού.
Έχουµε τη δυνατότητα να αναλωθούµε µε τις ώρες σε ατέρµονες συζητήσεις θεωρητικών οικονοµικών, αλλά δεν θα το κάνουµε. Αφήνουµε τους Βουλευτές των κοµµάτων που σας
στηρίζουν να αναµασούν ανούσιους αριθµούς της εισηγητικής
έκθεσης και ζητάµε απαντήσεις στα πραγµατικά προβλήµατα του
ελληνικού λαού.
Τα προβλήµατα αυτά δεν λύνονται µε τη δηµιουργική λογιστική.
Όσο και αν επικαλείστε ένα πλεόνασµα -που δεν περιλαµβάνει τα
χρήµατα που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και στην ουσία δεν είναι πλεόνασµα, αλλά είναι έλλειµµα- όσο και
αν πανηγυρίζετε για ένα κοινωνικό µέρισµα- για το οποίο βρίσκετε
δικαιολογίες σαν αµαρτία, για να µην το δώσετε σχεδόν σε κανένα
πολίτη αυτής της χώρας, παρά ούτε στους αστέγους στο τέλος,
όσο κι αν µετατρέπετε το δηµοσιονοµικό κενό σε πλεόνασµα, χωρίς να δικαιολογείτε το πώς-, όσο κι αν αρνείστε την ανάγκη δανεισµού από νέα µνηµόνια δυνάµει του χρηµατοδοτικού κενού που
δεν αναγνωρίζετε, η ουσία παραµένει.
Με τρικ δεν έρχεται η ανάπτυξη. Με την πώληση των δικτύων
της χώρας αντί πινακίου φακής δεν έρχεται η ανάπτυξη. Με την
εκχώρηση της ΔΕΗ σε ιδιωτικά συµφέροντα, εγχώρια και ξένα,
δεν έρχεται η ανάπτυξη, όταν µόνο ο ΑΔΜΗΕ χρηµατοδοτήθηκε
από το ΕΣΠΑ και από τον ελληνικό προϋπολογισµό µε 544 εκατοµµύρια ευρώ και εσείς την πουλάτε και την ξεπουλάτε µε τίµηµα λιγότερο των 300 εκατοµµυρίων ευρώ.
Με επικοινωνιακά τερτίπια, λοιπόν, των µέσων µαζικής προπαγάνδας που ελέγχετε, δεν µειώνεται η ανεργία και χωρίς χρήµατα στην τσέπη των Ελλήνων δεν µπορείτε να αυξάνετε την
ιδιωτική κατανάλωση.
Μέχρι να τα καταλάβετε όλα αυτά τα απλά ζητήµατα, διαβουλευτείτε εσείς µε τους εταίρους σας και καταθέτετε µεσοπρόθεσµα. Αφήστε, όµως, τους µύθους για τον Αίσωπο. Τέτοιοι µύθοι
δεν περνούν πια στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κυρία
Μακρή, για την οικονοµία του χρόνου. Έχουν εγγραφεί πάνω
από εξήντα πέντε συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οπότε καταλαβαίνετε όταν επιτυγχάνεται η οικονοµία του χρόνου είναι καλό,
για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Κυρία Μακρή, σας ευχαριστώ, λοιπόν, για τον χρόνο που αξιοποιήσατε. Είδατε ότι είµαι δίκαιος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι ευγενής ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να πάρει
τον λόγο ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος.
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο προεκλογικό σποτάκι
της Νέας Δηµοκρατίας, όπου ένας ατσαλάκωτος Πρωθυπουργός εµφανίζεται και βλέπουµε και κάποια νούµερα –δεν εννοώ
τον Πρωθυπουργό- και κάποιους δείκτες. Αν δεν ξέραµε ότι αυτό
το σποτάκι αναφέρεται στην Ελλάδα, θα νοµίζαµε ότι πρόκειται
για το Ντουµπάι, το Κατάρ, τη Σιγκαπούρη ή την Ελβετία και τους
δείκτες ανάπτυξης αυτών των χωρών. Και αναρωτιόµαστε εµείς
που το βλέπουµε, µήπως ζούµε σε άλλη χώρα εµείς και όχι ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Αφού, όµως, αγαπάτε τόσο πολύ τα νούµερα, ας µιλήσουµε
για νούµερα.
Είπε η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας ότι σώσαµε το ευρώ
και την Ευρωζώνη. Ακριβώς αυτό κάνατε. Καταστρέψατε, όµως,
την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν σώσατε τα νοικοκυριά. Υπάρχει αύξηση χρεών των νοικοκυριών 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
τους τελευταίους µήνες.
Η ανεργία παραµένει σταθερή ή µάλλον έχει αυξηθεί. Έχει ξεπεράσει το 28% η ανεργία η οποία καταγράφεται, γιατί η πραγµατική είναι µεγαλύτερη, και γνωρίζουµε όλοι τις εκατοντάδες
χιλιάδες υποαπασχολούµενους, οι οποίοι δουλεύουν για ένα
χαρτζιλίκι.
Μπορούµε να δούµε τους δείκτες της µετανάστευσης, Ελλήνων που φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορούµε να δούµε τους δείκτες των αυτοκτονιών, οι οποίοι έχουν ανέβει δραµατικά κι άλλο
τον τελευταίο καιρό που θεωρητικά όλα πηγαίνουν καλά.
Μπορούµε να δούµε και να µιλήσουµε για τα απλήρωτα 4,74
δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να έχει επιστρέψει,
να έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος στους ιδιώτες. Και την ίδια
ώρα, ενώ δεν τους πληρώνετε, έχετε το θράσος να µιλάτε για
πρωτογενές πλεόνασµα περίπου 2 ή 2,5 δισεκατοµµυρίων -κανείς δεν ξέρει, καθώς αναλόγως µε την περίσταση αναφέρετε και
διαφορετικά νούµερα- µε το οποίο εµπαίζετε τον ελληνικό λαό
λέγοντας ότι θα το µοιράσετε σε κάποιες κοινωνικές οµάδες και
µέχρι στιγµής διαµαρτύρονται σχεδόν όλοι ότι δεν µπορούν να
το λάβουν όλοι αυτοί που θεωρητικά θα έπρεπε να το λάβουν,
πλην µόνο κάποιων λαθροµεταναστών.
Επίσης, µιλήσατε για διανοµή κοινωνικού µερίσµατος. Τώρα,
πώς γίνεται να θέλετε να κάνετε διανοµή κοινωνικού µερίσµατος
µετά απ’ αυτήν τη λογιστική τη γαστριµαργική;
Είπατε ότι σύντοµα θα φανεί η βελτίωση, ότι θα υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ. Πότε και πού; Πείτε το και σε µας για να ξέρουµε.
Γιατί όταν ψηφίζατε τον προϋπολογισµό του 2014 µας είπατε ότι
στο δεύτερο εξάµηνο του 2014 θα έχουµε αύξηση του ΑΕΠ για
πρώτη φορά, αλλά αυτό, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ -που τόσο πολύ
αγαπάτε αυτόν τον οργανισµό-, θα πάει στο απώτερο µέλλον.
Είπατε ότι θα υπάρξει αύξηση απασχόλησης. Επαναλαµβάνουµε: Η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί πέριξ του 28% και όλα δείχνουν ότι στο άµεσο µέλλον τα πράγµατα µάλλον θα
λειτουργήσουν αρνητικά και όχι θετικά.
Είπατε για διεθνή ανταγωνιστικότητα. Τώρα, τι ακριβώς θέλατε
να πείτε µε αυτό; Μόνον ο ποιητής ξέρει τι είναι η διεθνής ανταγωνιστικότητα. Μήπως είναι οι ελληνικές εταιρείες που φεύγουν
και πάνε στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία ή αλλού; Μήπως είναι οι
εταιρείες οι οποίες κλείνουν και δεν ξανανοίγουν πουθενά;
Μήπως είναι κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγµή να µας
το εξηγήσετε;
Μας είπατε ότι το µεσοπρόθεσµο δεν είναι µνηµόνιο, ότι η Αντιπολίτευση ψεύδεται κι ότι απλά είναι µια µνηµονιακή υποχρέωση. Άρα είναι µνηµόνιο, καραµνηµόνιο, δηλαδή, κι αυτό επί της
ουσίας.
Είπατε το φοβερό, ότι ερχόµαστε σε µια Ελλάδα όπου οι δανειστές δεν θα επιβάλλουν τους όρους τους.
Μέχρι στιγµής, ακόµα και τώρα, βλέπετε τι γίνεται. Οι δανειστές επί της ουσίας λύνουν και δένουν, κάνουν ό,τι θέλουν σε
αυτήν την πατρίδα, είναι τα αφεντικά και οι Έλληνες αξιωµατούχοι απλά υπάλληλοι, που διεκπεραιώνουν τις διαταγές αυτών.
Μας είπατε ότι λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μιας και
είναι προεκλογική περίοδος να θυµηθούµε τι λέγατε την προηγούµενη προεκλογική περίοδο. Να σας τα θυµίσουµε για µια
ακόµη φορά όχι τόσο για εσάς, αλλά για τον ελληνικό λαό, για
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τους κάποιους λίγους που σκέπτονται να σας ψηφίσουν. Τα θυµάστε τα δεκαοκτώ µέτρα;
Είχε πει ο κ. Σαµαράς ότι οι πολίτες θα κερδίσουν θέσεις εργασίας -δουλειές, δουλειές, δουλειές-, ότι θα υπάρξει ανακούφιση των νοικοκυριών και του επιχειρηµατικού κόσµου και ότι θα
υπάρξει ρευστότητα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας ανέφερε: «Αφού σταµατήσουµε
την άνοδο της ανεργίας µέχρι το τέλος της χρονιάς, στο πρώτο
εξάµηνο του 2013», -αυτά τα έλεγε το 2012- «θα δοθεί έµφαση
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούν να δηµιουργηθούν
εκατόν πενήντα θέσεις εργασίας στο πρώτο εξάµηνο, πέρα από
εκείνες που θα προκύψουν από τα ευρωοµόλογα έργων». Νούµερα είναι, µπορούµε να λέµε ό,τι θέλουµε. Εξ άλλου δεν αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα.
Ας θυµηθούµε λίγο τα δεκαοκτώ µέτρα:
Πρώτον: Αποκατάσταση των πολύ χαµηλών συντάξεων και των
πολυτεκνικών επιδοµάτων στα επίπεδα του 2009 καθώς και των
ειδικών επιδοµάτων. Επίσης, αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν οι οµολογιούχοι και τα ασφαλιστικά ταµεία. Ψέµα πρώτο.
Δεύτερον: Επέκταση του επιδόµατος ανεργίας στα δύο χρόνια. Δεύτερο ψέµα.
Τρίτον: Επίδοµα ανεργίας και για τους αυτοαπασχολούµενους, που σήµερα δεν δικαιούνται κανενός βοηθήµατος. «Σε
αυτά τα επιδόµατα θα δώσω τη µεγάλη προσωπική µάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά και ύστερα κοιµήθηκε ήσυχος! Τρίτο ψέµα.
Τέταρτον: Να ρυθµιστούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις των
προηγουµένων χρόνων, ώστε να µην ξεπερνούν το 25% του
µέσου οικογενειακού εισοδήµατος και να µετακυλίσουν τα υπόλοιπα.
Πέµπτο ψέµα: Να µην πέσουν άλλο οι µισθοί στον ιδιωτικό
τοµέα. «Διαφωνώ µε την άποψη ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να πέσουν οι µισθοί. Στηρίζουµε τις συµβάσεις εργασίας. Για
τη µετενέργεια ζητούµε να επιστρέψουν στα προηγούµενα επίπεδα», είπε.
Έκτο ψέµα: Όταν σταθεροποιηθούν τα έσοδα, θα υπάρξει αύξηση του αφορολόγητου στις 8.000 ευρώ και µετά στις 10.000
ευρώ.
Έβδοµο ψέµα: Αντικατάσταση του χαρατσιού από νέο ΕΤΑΚ.
Και µόλις µάθαµε πριν από λίγες µέρες ότι το έκτακτο χαράτσι
παρατείνεται. Σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών
για επιχειρήσεις, µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 9% µέσα
στην επόµενη χρονιά.
Όγδοο: Σταδιακή µείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα µέχρι 32% από το 45% που είναι σήµερα. «Η αύξηση των
φορολογικών συντελεστών από το 2010 µέχρι σήµερα προκάλεσε µείωση των εσόδων κατά 9%», είπε ο κ. Σαµαράς.
Ένατο: Τα µέτρα των 11,5 δισεκατοµµυρίων να επεκταθούν
για δύο ακόµα χρόνια. «Θα θεσπίσουµε για το 2013 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές και όχι 7 δισεκατοµµύρια», είπε. Και
µιλάµε σήµερα για το µεσοπρόθεσµο, για επιπλέον µέτρα, γιατί
υπάρχει τεράστιο κενό!
Δέκατον: Δεν θα απολύονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι για µια
τριετία µετά το κλείσιµο δηµοσίων οργανισµών. «Όχι άλλες οριζόντιες περικοπές, όχι άλλη µείωση µισθών και συντάξεων, όχι
άλλη περικοπή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, όχι
άλλη φορολόγηση. Όσοι µιλούν για µονοµερή καταγγελία οδηγούν σε ρήξη µε τους εταίρους και οδηγούν σε νέους φόρους
και περικοπές.».
Ενδέκατο: Μέτρα για τους δανειολήπτες. Η µηνιαία δόση δεν
θα ξεπερνά το 30% του εισοδήµατος. Το είδαµε και αυτό!
Δωδέκατο: Αναστολή των συνεπειών του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για
όσους έχουν υπαχθεί.
Δέκατο τρίτο µέτρο: Εξασφαλίζουµε ρευστότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω ειδικής τράπεζας και εγγυοδοσία από
τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. «Βασικός µηχανισµός αποκατάστασης
της ρευστότητας είναι η επιστροφή των καταθέσεων», είπε και
επανέλαβε την πρόταση Μόντι για πανευρωπαϊκή εγγύηση των
καταθέσεων.
Δέκατο τέταρτο: Συµψηφισµός οφειλών από και προς το δηµόσιο. Πήγατε να το περάσετε σε ένα προηγούµενο πολυνοµοσχέδιο και το βγάλατε την τελευταία στιγµή. Μετά, επειδή σας
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πήραν χαµπάρι και σας έβριζαν όλοι, το επαναφέρετε µε µία
άλλη µορφή, ότι θα υπάρξει συµψηφισµός του ΦΠΑ από και προς
το δηµόσιο –αλλά και αυτό το αλλάξατε- και ότι αν χρωστάει ΦΠΑ
το δηµόσιο σε ιδιώτες θα συµψηφίζεται µε οποιασδήποτε άλλης
µορφής χρέη που έχει ο ιδιώτης προς το δηµόσιο. Πάλι, δηλαδή,
στο απόλυτο µηδέν!
Ήσασταν, όµως, συνεπής στο δέκατο πέµπτο µέτρο: Αποδέσµευση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Τη χαρίζετε στην
κυριολεξία, µαζί µε το δέκατο έκτο µέτρο, που είναι η αποφασιστική προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και των συµβάσεων
παραχώρησης -βλέπε «Αστέρας» Βουλιαγµένης. Τον δώσατε αντί
πινακίου φακής και την επόµενη µέρα ο νέος ιδιοκτήτης είχε και
το µπόνους των επιπλέον τετραγωνικών που θα µπορούσε να κτίσει, κάτι που αυτοµάτως έκανε την επένδυση να την έχει πληρώσει µηδέν.
Το ίδιο έγινε και µε το Ελληνικό, όπου το ξεπουλήσατε έναντι
70 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Ούτε στην Άνω Ραχούλα να ήταν, στο πουθενά. Και τους κάνατε δώρο πλέον των 300 εκατοµµυρίων ευρώ ολυµπιακών
έργων που είναι µέσα. Καλά τα πήγατε σε αυτά τα δύο τα οποία
ήταν στο ξεπούληµα, ασχέτως εάν το προωθούσατε µε διαφορετική ορολογία.
Στο δέκατο έβδοµο µέτρο µιλάτε για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης και της εγκληµατικότητας, αποκάλυψη των
«κουκουλοφόρων», πάταξη του παρεµπορίου. Πηγαίνετε στην
Πατησίων να δείτε πόσο πατάχθηκε το παρεµπόριο αυτήν τη
στιγµή, που οι παράνοµοι αλλοδαποί αλωνίζουν και κάνουν στην
κυριολεξία ό,τι θέλουν και οι Έλληνες έµποροι της περιοχής στενάζουν και αναστενάζουν.
Το δέκατο όγδοο µέτρο είναι το «καλύτερο»: Επίσπευση της
ανακήρυξης της ΑΟΖ, για να αξιοποιήσουµε τον υποθαλάσσιο
ενεργειακό µας πλούτο. Μετά από δύο χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Φοβάστε τον Τούρκο, φοβάστε τον Αλβανό, φοβάστε τον εβραίο, τους φοβάστε όλους και δεν τολµάτε να
κάνετε καµµία ανακήρυξη καµµίας ΑΟΖ πουθενά. Λόγια, λόγια,
λόγια. Είστε ψεύτες και µόνο ψεύτες! Ό,τι σας υπόσχονται, εσείς
που ακούτε Έλληνες, είναι ψέµατα, ψέµατα και ψέµατα.
Μιλήσατε για δηµόσια οικονοµική σταθερότητα. Διαλύσατε το
σύµπαν, δήθεν απελευθέρωση επαγγελµάτων. Τα ήδη πετσοκοµµένα επαγγέλµατα τα διαλύσατε επιπλέον. Επιτρέπετε περισσότερες Κυριακές τον χρόνο να είναι ανοικτά τα καταστήµατα. Αυτό
είναι η κερκόπορτα ώστε να ανοίγουν όλες τις Κυριακές τα πολυκαταστήµατα. Γιατί οι µικροί δεν θα αντέξουν κάποια στιγµή.
Και είπατε ότι είναι θετικό. Είδαµε τις πρώτες στατιστικές από τα
πρώτα ανοίγµατα.
Ακούστε µία φιλοκυβερνητική εφηµερίδα πόσο ωραία το περνάει: «Η κίνηση είναι αυξηµένη στην αγορά, αλλά ο τζίρος είναι
µειωµένος». Δηλαδή, περπατάγαν, σουλατσάραν, έκαναν τα
πάντα, αλλά τα καταστήµατα δεν πούλησαν προϊόντα. Απλά και
ωραία. Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Και τι έγινε; Περισσότερα έξοδα,
περισσότεροι µισθοί, περισσότερο όλα αυτά και δεν έγινε τίποτα
απολύτως. Θέλετε να διαλύσετε το σύµπαν. Δεν σέβεστε τον ελληνικό λαό ούτε για αστείο.
Το µεσοπρόθεσµο έχει αυξήσεις στον ΦΠΑ υπ’ όψιν του; Έχει,
γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, οι δανειστές σας σας λένε
ότι όπου υπάρχει µικρός συντελεστής του ΦΠΑ θα πρέπει να ανέβει. Είτε στα νησιά είτε στις παραµεθόριες περιοχές είτε οπουδήποτε αλλού υπάρχει µικρός συντελεστής, θα πρέπει να
αυξηθεί, προκειµένου να καλυφθούν τα τεράστια δηµοσιονοµικά
κενά τα οποία έχετε. Και δεν πρόκειται να τα καλύψετε, γιατί δεν
υπάρχει κανενός είδους ανάπτυξη.
Έχει µειώσεις µισθών και συντάξεων; Σαφώς και έχει. Θα αυξηθούν οι κρατήσεις, θα υπάρξουν περαιτέρω µειώσεις. Εξ
άλλου ο ίδιος ο κ. Βρούτσης το είπε και το είπε και η υποψήφια
Ευρωβουλευτής µε τη Νέα Δηµοκρατία, η πρώην πασόκα, η κ.
Σπυράκη -της ξέφυγε- ότι πράγµατι θα υπάρξουν µειώσεις σε
επικουρικές συντάξεις και το πιο πιθανό σενάριο, αυτό των εγγυηµένων 360 ευρώ, να είναι και αυτό το οποίο θα παίρνει ο Έλληνας συνταξιούχος τα επόµενα χρόνια -για να µην πω τι άλλο
θα πάρει.
Μιλήσατε και µας λέτε για το δηµόσιο χρέος, ότι µετά από τέσ-
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σερα χρόνια µνηµονίου και θυσιών όλα πάνε καλά κι ότι το πήγατε από το 129% στο 175%. Τώρα πώς γίνεται να µας λέγατε
ότι χρεοκοπούσαµε µε το δηµόσιο χρέος στο 129% του ΑΕΠ και
τώρα που είµαστε στο 175% να σωζόµαστε, αυτό µόνο ένας
Χουντίνι θα µπορούσε να το καταλάβει και να το πιστέψει! Σε
όποια χώρα εφαρµόστηκε το µνηµόνιο, το χρέος εκτοξεύτηκε και
τα βάρη για τους λαούς των χωρών αυτών είναι πολύ πιο βαριά
και πολύ πιο δύσκολα στην επίλυσή τους.
Όσο για την περίφηµη αναδιάρθρωση του χρέους µετατέθηκε
από τα αφεντικά του Eurogroup για αργότερα. Πού να τρώγατε
τη χυλόπιτα τώρα προεκλογικά! Θα ήταν κόλαφος! Από φθινόπωρο και βλέπουµε, µαζί µε τα άλλα µέτρα, µαζί µε τα εκκαθαριστικά που θα έρθουν αµέσως µετά τις ευρωεκλογές στον
ελληνικό λαό και θα δούµε τι γίνεται.
Για να θυµόµαστε τι έγινε. Το 2010 µε το πρώτο µνηµόνιο το
χρέος των τραπεζών, το οποίο στηριζόταν πάνω στο Ελληνικό
Δίκαιο, το µετατρέψατε σε χρέος κρατικό µε βάση το Βρετανικό
Δίκαιο. Χρεώσατε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό για τα φέσια και
τα λάθη των τραπεζών.
Μας µιλάτε συνεχώς για ανάπτυξη. Τι να πρωτοθυµηθούµε; Το
ξεπούληµα του «Αστέρα», το ξεπούληµα του Ελληνικού, το ότι
συνεχώς δίνετε λεφτά στις τράπεζες και µόνο στις τράπεζες και
σε κανέναν άλλο;
Να θυµηθούµε ότι πριν από λίγους µήνες εδώ ψηφίζατε τον
αγωγό TAP και λέγατε ότι θα σώσει την οικονοµία της βορείου
Ελλάδος; Και τώρα άρχισαν όλα αυτά τα οποία λέγαµε εµείς να
βγαίνουν. Ούτε θέσεις εργασίας σε Έλληνες ούτε θέσεις εργασίας παράπλευρες ούτε καν οι ελληνικές εταιρείες θα κατασκευάσουν τον αγωγό.
Ενδεχοµένως κάποιοι θα χρησιµοποιηθούν ως υπεργολάβοι
για να κάνουν δουλειές κάποιες άλλων. Ανάπτυξη, δηλαδή,
µηδέν!
Για τον τουρισµό, που µας είπατε ότι πήγε τόσο καλά πέρυσι
και ότι φέτος θα πάει καλύτερα, θα σας πω για µια συνάντηση
που είχαµε στη Ρόδο µε µικροξενοδόχους όπου µας είπαν το
εξής απλό. Έρχεται ένα µεγάλο γκρουπ, έχει προπληρώσει σε
ένα µεγάλο τουριστικό γραφείο του εξωτερικού, έρχεται µε µια
αεροπορική εταιρεία ξένων συµφερόντων σε ένα µεγάλο ξενοδοχείο all inclusive, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι ελληνικό. Άρα µέχρι στιγµής λεφτά στην Ελλάδα
δεν µένουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω άλλα
τρία λεπτά από τη δευτερολογία µου.
Έρχονται και τρώνε φαγητά εισαγόµενα, µοσχαράκι εισαγόµενο, τυρί εισαγόµενο, σχεδόν όλα εισαγόµενα. Οι κάτοικοι της
Ρόδου υπολογίζουν ότι «τουλάχιστον, θα βρούµε µερικές χιλιάδες θέσεις εργασίας εποχικές».
Πέρυσι, από τις τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες περίπου θέσεις
που επιδότησε ο ΟΑΕΔ της Ρόδου περισσότερες από τρεις χιλιάδες τριακόσιες θέσεις πήγαν σε αλλοδαπούς και οι Έλληνες
νέοι της περιοχής, όσοι µπόρεσαν να βρουν δουλειά, βρήκαν για
ένα φτηνό χαρτζιλίκι. Αν είναι αυτός ο τουρισµός που θέλετε και
ευελπιστείτε, τότε κάνετε µεγάλο λάθος.
Επίσης, το ξεπούληµα των υποδοµών της πατρίδας µας, το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια έχει κοστίσει
στον ελληνικό λαό. Επί δεκαετίες φτιαχνόταν, για να τον δώσετε
αντί πινακίου φακής σε κάποιους, στους οποιουσδήποτε. Ξεπουλάτε τα λιµάνια, τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα απολύτως. Για ποια ανάπτυξη µιλάτε;
Για την πρωτογενή παραγωγή δεν λέτε λέξη. Πώς να αντέξει
ο Έλληνας αγρότης τον ανταγωνιστή του Ιταλό -για να µη µιλήσουµε για άλλες χώρες-, όταν το ΦΠΑ του Ιταλού είναι λιγότερο
από το µισό αυτού που πληρώνει ο Έλληνας, όταν τα καύσιµα το ντίζελ- που πληρώνει ο Ιταλός αγρότης είναι στο 1/3 της τιµής
που πληρώνει ο Έλληνας αγρότης; Πώς θα είναι ανταγωνιστικοί,
πώς θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν;
Είδαµε τι γίνεται και στις λαϊκές αγορές. Όσοι δεν έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν θα µπορούν να είναι εκεί. Μα, ποιος
έχει ασφαλιστική ενηµερότητα το 2014, έτσι όπως τα έχετε κάνει;
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Το µαύρο χάος και τίποτε άλλο!
Τα πάντα τα έχετε αναγάγει σε νούµερα, νούµερα πλασµατικά,
νούµερα που είναι εκτός πραγµατικότητας, νούµερα που σας αυτοδιαψεύδουν, νούµερα που σας στοιχειώνουν. Έχετε µετατρέψει τους Έλληνες πολίτες σε αριθµούς. Να µην κρίνετε από τους
εαυτούς σας. Αν εσείς θέλετε να λογίζεστε ως νούµερα, δεν το
θέλουν οι Έλληνες πολίτες.
Μπορείτε να υποσχεθείτε ό,τι θέλετε στον ελληνικό λαό.
Έχουν µείνει δέκα µέρες και σήµερα. Ο θυµόσοφος λαός µας
έχει πολλές παροιµίες, όπως «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο
χρόνο χαίρονται», «το ψέµα έχει κοντά ποδάρια», «Κυριακή κοντή
γιορτή».
Στις 18 και στις 25 Μαΐου θα µας χαιρετήσετε οριστικά. Θέλατε
να τελειώσετε µε τη Χρυσή Αυγή, αλλά µάλλον ο ελληνικός λαός
αποφάσισε να τελειώσει µαζί σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση για
δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να καταθέσω τέσσερις συγκεκριµένες νοµοτεχνικές προσθήκες-αναδιατυπώσεις. Επειδή
ακριβώς είναι πίνακες, θα πω τι αφορούν και αν θέλετε στη συνέχεια της συζήτησης να επανέλθω για εξήγηση και για ερµηνεία
αυτών, πολύ ευχαρίστως.
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Είναι τέσσερα συγκεκριµένα σηµεία. Στο πρώτο σηµείο, σε
έναν πίνακα που θα δείτε να γράφει: «Σύγκριση προϋπολογισµού
και εκτιµήσεων 2014», στις εθνικολογιστικές προσαρµογές ο
αριθµός που αφορά το ΑΚΑΓΕ έχει πάει στην κατηγορία «Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου», από πάνω. Άρα έρχεται και διορθώνεται αυτό. Ο ένας αριθµός αντικαθιστά τον άλλο. Το αποτέλεσµα είναι ακριβώς το ίδιο.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Αν το είδατε κιόλας
στους πίνακες που έχουν διανεµηθεί, στο Κεφάλαιο Β’, το άθροισµα των παρεµβάσεων στο σκέλος των δαπανών και των εσόδων
είχε µπει στη γραµµή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε, ουσιαστικά αυτή η γραµµή έρχεται από πάνω, για να είναι το σύνολο
των παρεµβάσεων. Δεν υπάρχει καµµία απολύτως αλλαγή στον
συγκεκριµένο πίνακα.
Επίσης, στον πίνακα του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
έχουν µπει δύο υποσηµειώσεις για πληρότητα, για σαφήνεια και
για ακρίβεια, που είναι οι υποσηµειώσεις που αφορούν τις οροφές δαπανών για τη φαρµακευτική δαπάνη και τις παροχές ασθένειας στον ΕΟΠΥΥ. Επειδή δεν είναι ευκρινές µέσα στους
πίνακες και δεν θέλουµε να υπάρχει οποιαδήποτε παρερµηνεία,
στις υποσηµειώσεις υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία.
Τέλος, έχει προστεθεί Κεφάλαιο Δ’, το οποίο απλά είναι η
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, που ουσιαστικά είναι η δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές προσθήκες –αναδιατυπώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να κάνω µια ενηµέρωση: Επειδή αναφερθήκατε στο κοινωνικό µέρισµα και µιλήσατε για πλασµατικά
στοιχεία και πλασµατικούς αριθµούς, θα ήθελα να ενηµερώσω
το Σώµα ότι η διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος ξεκινά. Μόλις
υπέγραψα τη σχετική εντολή για να πιστωθούν αύριο οι τραπεζικοί λογαριασµοί των πρώτων διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα νοικοκυριών που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους µέχρι
τέλος Απριλίου. Το αρχικό ποσό ανέρχεται στα 133,2 εκατοµµύρια ευρώ ή, περίπου, στα 647 ευρώ ανά δικαιούχο νοικοκυριό.
Αύριο, επίσης, θα πιστωθεί στους σχετικούς λογαριασµούς
στο ποσό της εφάπαξ χρηµατικής ενίσχυσης σε εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ ενστόλους.
Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Υπενθυµίζω ότι η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 30η Ιουνίου. Υπογραµµίζω ότι υπάρχει
πρόσθετη πρόβλεψη για χορήγηση κοινωνικού µερίσµατος σε
µακροχρόνια ανέργους µε βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του 2014. Τονίζω ότι τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού µερίσµατος και η πορεία υποβολής των αιτήσεων συνεχώς
αξιολογούνται. Εκπτώσεις στο προς διανοµή ποσό δεν θα γίνουν.
Αυτά προς ενηµέρωση του Σώµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να διανεµηθούν,
κύριε Υπουργέ, στους συναδέλφους.
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 οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις-εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το γαλλικό σχολείο «Lycée
de Mirail» του Μπορντό.
Καλή σας µέρα. Καλώς ήρθατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι ακόµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι είναι πλήρης η ενηµέρωση και απαντά στα
ερωτήµατά σας.
Επειδή, όµως, θέσατε κι άλλο ένα ερώτηµα, για την υπηκοότητα, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που έχω στην κατοχή µου
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων -αν και δεν θα πρέπει να
τίθεται τέτοιο ερώτηµα σε αυτήν την Αίθουσα- µε βάση την υπηκοότητα των αιτούντων το 87% περίπου είναι ελληνική.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εδώ λέει άλλα, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όλοι όσοι το δικαιούνται, κύριοι συνάδελφοι, πέρα από χρώµα, φυλή και οτιδήποτε άλλο, θα το πάρουν. Να γίνει αντιληπτό.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η τελευταία παρέµβαση του Υπουργού ήταν ατυχής. Εν πάση
περιπτώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί ατυχής;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ατυχής. Τόσος αγώνας γίνεται για το κοινωνικό µέρισµα. Θα κάνουµε πολλές φορές
συζήτηση. Και απαντάτε τώρα στο στοιχείο αυτό, έλληνες ή αλλοδαποί ενδιάµεσα στη διαδικασία, για να ικανοποιήσετε τη
Χρυσή Αυγή; Εν πάση περιπτώσει, να µη χάσω τον χρόνο µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ενηµέρωσα το Σώµα γιατί όλοι οι εισηγητές µίλησαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μηδενίζω τον χρόνο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εντάξει. Εκτιµάτε
που πρέπει να απαντάτε και πώς πρέπει να απαντάτε. Εγώ σας

11737

κάνω κριτική σε αυτό.
Ως προς το θέµα του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος: Οι διαπιστώσεις οι οποίες γίνονται και ο απολογισµός για τη µέχρι σήµερα περίοδο από την Κυβέρνηση αναδεικνύουν τα οικονοµικά
µεγέθη της σταθεροποίησης και µόνο. Και µάλιστα σε απόλυτους αριθµούς. Αφήνει τα άλλα στοιχεία της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, τα άλλα οικονοµικά στοιχεία, τα στοιχεία της ανάπτυξης, τα στοιχεία της πραγµατικής οικονοµίας, της ρευστότητας κ.λπ..
Και, βέβαια, εκείνο που δεν κάνει είναι να συσχετίσει. Δηλαδή,
τί είχαµε, τί δώσαµε, τί θυσίες έκανε ο ελληνικός λαός, ποιό είναι
το αποτέλεσµα; Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα του µεσοπρόθεσµου για να µπορέσει τελικά να σχεδιάσει και για την επόµενη
περίοδο.
Σχεδιάζει, λοιπόν, την επόµενη περίοδο µε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο χαρακτήρα, χωρίς να έχει εκείνα τα στοιχεία και εκείνα
τα εργαλεία που θα µπορέσουν να µας πείσουν ότι θα πετύχουµε
αυτούς τους στόχους.
Όσον αφορά τις εκτιµήσεις σε σχέση µε τους στόχους που
έχουν τεθεί για τα πρωτογενή πλεονάσµατα κατ’ αρχάς, εγώ θα
έλεγα ότι υπάρχει µια άσκηση επί χάρτου.
Αρχικά, για τα εκλογικά έτη 2014 – 2015 η Κυβέρνηση χαµηλώνει τον πήχη, ώστε να µετριάσει το δηµοσιονοµικό κενό σε
µηδέν το 2014 και 911 εκατοµµύρια το 2015, ενδεχόµενα για να
αποκρύψει νέα µέτρα. Παρά ταύτα, για το 2016 το δηµοσιονοµικό κενό, δυστυχώς, θα φτάσει στα 1,93 δισεκατοµµύρια, για
την κάλυψη του οποίου δεν αναφέρετε τίποτα, δηλαδή αν θα
έχουµε νέα µέτρα µε ή χωρίς δανεισµό ή αν όλα θα αποτελέσουν
αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα.
Στη συνέχεια, έχουµε την αρχή των θαυµάτων: Υψηλά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα της τάξεως των 9,5 δισεκατοµµυρίων για
το 2017 και 11,5 δισεκατοµµυρίων για το 2018. Είναι αισιόδοξες
προβλέψεις, ιδιαίτερα για µία χώρα που βρίσκεται ακόµα σε
βαθιά ύφεση και έχει χρέος 175% του ΑΕΠ που πρέπει να αποπληρώσει.
Κατά τον ίδιο τρόπο, οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη της δηµόσιας οικονοµίας στηρίζονται σε αισιόδοξες προβλέψεις τόσο για
τους ρυθµούς µεγέθυνσης και ανάπτυξης όσο και για τη µείωση
της ανεργίας. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουµε ρυθµούς
ανάπτυξης µέχρι και 3,3% το 2018 και να µειώσουµε στο µισό
την ανεργία, ταυτόχρονα, µάλιστα, µε την επιδίωξη τόσο υψηλών
πλεονασµάτων για µακρά περίοδο; Διερωτάται κανείς, πώς θα
γίνει αυτό χωρίς τη δηµιουργία νέων δανειακών αναγκών, πώς
θα αποκατασταθούν οι µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες της χώρας από το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πολύ περισσότερο, πώς θα
εξασφαλιστούν τα κεφάλαια για τις αναπτυξιακές ανάγκες;
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία το 2009 ήταν στο 11%,
έφτασε στο 26,5% το 2013 και εκτιµάται ότι το 2014 θα φτάσει
στο 26,7%.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προβλέπει για το 2015 πτώση
στο 24,5%.
Απ’ όλα αυτά καθίσταται σαφές ότι η ανεργία εξακολουθεί να
είναι η µεγαλύτερη παρενέργεια της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µόλις το 2015 θα αρχίσει να πέφτει αισθητά. Πώς είναι
δυνατόν, λοιπόν, το 2018 να φτάσει στο 15,90%;
Από την άλλη πλευρά, ως τώρα η µεγάλη πτώση των εισοδηµάτων και οι συνεχείς ανασχεδιασµοί στο φορολογικό σύστηµα,
δεν επιτρέπουν κάποια αισιόδοξη πρόβλεψη για τη γρήγορη αύξηση των δηµόσιων εσόδων και τη µείωση της φοροδιαφυγής.
Εµείς λέµε ότι το κέντρο βάρους της δηµοσιονοµικής πολιτικής θα πρέπει επιτέλους να µετατεθεί περισσότερο στην περιστολή της κακοδιαχείρισης στο δηµόσιο, στην καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου και στη σταδιακή µείωση των φόρων.
Δυστυχώς, για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων θα έχουµε περαιτέρω µείωση των πρωτογενών δαπανών
τόσο σε θέµατα περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας -δηλαδή
όπου πονάνε περισσότερο και δεν αντέχουν άλλο οι πολίτες- όσο
και στις δαπάνες των δηµόσιων επενδύσεων -το 2015 µειώνονται
κατά 400 εκατοµµύρια- σε πλήρη, δηλαδή, αντίφαση µε την πο-
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λιτική εκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και της επίτευξης
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και ποσοστών µείωσης της ανεργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή διαπίστωση ότι η
µελλοντική πορεία της χώρας είναι γεµάτη αβεβαιότητες. Η αυταπάτη, όµως, που δηµιουργεί η Κυβέρνηση για την πολιτική
σταθερότητα, ότι αυτή µπορεί να εξασφαλίζεται µε την ευθυγράµµιση στις µέχρι σήµερα ασκούµενες πολιτικές, καθιερώνει
ένα νέο δικοµµατισµό και ακυρώνει, θα έλεγα εγώ, κάθε αίτηµα
για αλλαγή πολιτικής µέσω της επίκλησης του κινδύνου για το
καθεστώς, όπως και κάθε προσπάθεια προόδου και διαπραγµατευτικών διεκδικήσεων.
Το πρόβληµα της πολιτικής σταθερότητας δηµιουργείται από
την αποσταθεροποίηση των συνθηκών ζωής των πολιτών, της κατακόρυφης πτώσης του βιοτικού επιπέδου, των αδικιών που γίνονται, που βιώνονται και που ποτέ δεν διορθώνονται.
Η εµπειρία δείχνει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα σε πολιτική και οικονοµική σταθερότητα. Παρά ταύτα, δεν κατατέθηκαν
ποτέ -και απουσιάζουν και από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
στρατηγικής- οι εθνικές προτάσεις για ένα στρατηγικό σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας, ένα
σχέδιο που θα αποτελέσει τη βάση για τη µελλοντική πορεία της
χώρας αλλά και µίας διευρυµένης διαπραγµάτευσης µε τους
εταίρους. Το σηµαντικότερο είναι ότι λείπει κάθε πρωτοβουλία
διαβούλευσης για την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων.
Αυτό είναι το υπόβαθρο της πολιτικής πόλωσης -κοινωνικό, οικονοµικό και αναπτυξιακό- που θα κορυφωθεί µε τις επερχόµενες Ευρωεκλογές. Και σε αυτό πρέπει να αναφερθείτε και στα
προεκλογικά σας προγράµµατα, αλλά και µέσα από το σχέδιο
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ώστε να ανοίξει επιτέλους ο διάλογος µε όλα τα κόµµατα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να εξειδικεύσει τις προτάσεις της, για να αναζητηθούν λύσεις για την
ανάκαµψη της χώρας. Η χώρα βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόµι και γι’ αυτά τα θέµατα χρειάζονται πράγµατι βιώσιµες στοχεύσεις και αξιόλογα προγράµµατα.
Και ενώ καθίσταται σαφής η ανάγκη για διαπραγµάτευση για
τη διευθέτηση του δηµόσιου χρέους µε βάση το εθνικό σχέδιο
ανάκαµψης, στο µεσοπρόθεσµο, όπως είπα, δεν γίνεται αναφορά
ούτε για το χρέος και όλα µετατίθενται µετά τις εκλογές, πιθανότητα το Σεπτέµβριο, όπως αποφασίστηκε τελικά και στο Eurogroup της Δευτέρας, µε βάσιµη την ανησυχία µας ότι το θέµα
θα σέρνεται και για πολύ ακόµα. Γιατί όταν τα δίνεις όλα και δεν
ζητάς τίποτα, όπως και στο µεσοπρόθεσµο που µας καλείτε να
κυρώσουµε, και όταν δεν έχεις σχέδιο και µάλιστα ως προϊόν διαλόγου και συναίνεσης, είσαι υποχρεωµένος να δεχθείς τη συνέχεια του ίδιου στρεβλού και άδικου προγράµµατος. Πρέπει να
επισηµάνουµε ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είναι αυτός που
χρησιµοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέφρασε ισχυρές αµφιβολίες για τη βιωσιµότητα του χρέους.
Εποµένως, τι µας καλείτε να κάνουµε σήµερα; Να δεσµευθούµε σε στόχους και όταν έρθει η σειρά των µέτρων και των
µέσων που θα επιβάλουν οι διαπραγµατεύσεις του µέλλοντος,
να µην µπορούµε να πούµε όχι, να µην µπορούµε να διαφυλάξουµε –που και εσείς το θέλετε- τις τεράστιες θυσίες του λαού
µας; Το πόσο θέλουν οι πολίτες αυτής της χώρας να επιτευχθεί
η πολυπόθητη ανάπτυξη και η βελτίωση των δεικτών; Είναι η µεγάλη τους ελπίδα.
Ωστόσο, η δέσµευση πραγµατοποίησης των υπερβολικά αισιόδοξων αυτών στόχων από την παρούσα Κυβέρνηση και µάλιστα
σε προεκλογική περίοδο, µας αφήνει να σκεφθούµε διάφορα ενδεχόµενα. Το πρώτο είναι ότι θα υπάρξει καταλληλότερη περίοδος µετά τις εκλογές για την Κυβέρνηση να παρουσιαστούν
πιθανότερα πολύ λιγότερο αισιόδοξοι στόχοι και πιθανότερα και
νέα µέτρα. Και το δεύτερο είναι ότι το 2018 απέχει αρκετά, για
να ξέρουµε ποιος και µε ποιον τρόπο θα κληθεί να υλοποιήσει
αυτό το µεσοπρόθεσµο.
Όσον αφορά τα θέµατα της οικονοµικής πολιτικής, πραγµατικά είναι κοινή η διαπίστωση ότι η σταθεροποίηση προήλθε από
τα επιτεύγµατα που είναι αποτέλεσµα κυρίως των τεράστιων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δηµοσιονοµικού
εγχειρήµατος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου. Είχαµε µιλή-
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σει γι’ αυτό το οποίο λέτε τώρα, ότι δηλαδή αυτές οι θυσίες θα
αποτελέσουν τη βάση για τη µετατροπή της υπάρχουσας κατάστασης, ότι έχει επιτευχθεί σταθεροποίηση και ότι θα υπάρξει
µετατροπή σε µία βιώσιµη ανάπτυξη που θα δώσει δυναµική στην
οικονοµία.
Εµείς σας είχαµε επισηµάνει από πολύ νωρίς -και όταν ήµασταν στην τρικοµµατική κυβέρνηση- ότι όλα αυτά, δηλαδή το να
πάµε και σε µία δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη παράλληλα µε
τη σταθεροποίηση, έπρεπε να το έχουµε κάνει πολύ νωρίτερα.
Επιµείνατε, όµως, στην πιστή εφαρµογή ενός σκληρού προγράµµατος προσαρµογής που όλοι οµολογούν ότι ήταν λανθασµένο
και το οποίο απέφερε τη µεγαλύτερη των τελευταίων εκατό ετών
ύφεση στη χώρα.
Επίσης, έπρεπε προ πολλού να είχατε ξεκινήσει τη διαδικασία
για την εισαγωγή της χώρας σε δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη
µε κοινωνική συνοχή, κι όχι σήµερα να µην έχουµε κανένα εργαλείο εκτός από το ΕΣΠΑ ή το καινούργιο ΣΕΣ για την ανάπτυξη,
ούτε προγραµµατικό ούτε πρόσθετο δηµοσιονοµικό, κυρίως
όσον αφορά την τόνωση της ρευστότητας και της πραγµατικής
οικονοµίας.
Πέρα από την κλασική συνταγή της αξιοποίησης των πόρων
του ΕΣΠΑ, βασικό ερώτηµα στο οποίο δεν µας απαντάτε, είναι:
η σταθεροποίηση που επήλθε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πότε επιτέλους θα αποδώσει στην πραγµατική οικονοµία
και στην αποκατάσταση της πιστωτικής επέκτασης;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Επίσης, η µέχρι σήµερα προώθηση προγραµµάτων και ενεργών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης ουσιαστικά ανακύκλωνε παλιές αποτυχηµένες συνταγές.
Τα προγράµµατα που περιγράφονται τώρα -και θα ήθελα να
το κάνετε και σε άλλους τοµείς- είναι σε σωστή κατεύθυνση.
Ρωτάω όµως, πώς αυτά θα ενταχθούν στο νέο προγραµµατισµό
για το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ; Χρειάζεται πολλή προσπάθεια.
Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων οικονοµικών, συνεχώς επισηµαίνουµε ότι η πόροι θα πρέπει να κατευθύνονται σε δαπάνες µε υψηλό πολλαπλασιαστικό
συντελεστή, όπως είναι το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
που έχει τον υψηλότερο -και κατά τις µετρήσεις του ΟΟΣΑ- συντελεστή.
Αυτό, όµως, µέχρι σήµερα, το κρατάτε σταθερά µειωµένο. Οι
κοινωνικές δαπάνες -διότι το πρόγραµµα προσαρµογής αυτό
επέβαλε τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, όσο σε καµµία άλλη
χώρα- θα πρέπει να αυξάνονται και όχι συνεχώς να µειώνονται.
Το παράδειγµα, βέβαια, του πιλοτικού ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το οποίο έπρεπε να είχατε αρχίσει να εφαρµόζετε
από το 2014, δείχνει τελικά ότι υπάρχει µία αδιαφορία στα θέµατα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.
Είναι σοβαρό το θέµα της εδραίωσης ενός δικαίου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους, µε την επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Η διοικητική µεταρρύθµιση, όµως, δεν
µπορεί να στηρίζεται µόνο στις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων και στη µείωση του µισθολογικού κόστους. Έχει πολύ
δρόµο µπροστά της, ούτως ώστε να επιτευχθεί µια πραγµατική
διοικητική µεταρρύθµιση.
Όσον αφορά τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές που θέτετε για
το 2015-2018, αναµένετε -όπως είπα- αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας κατά 3,3%, η ανεργία να µειωθεί στο 15,9%, αύξηση των εισαγωγών κ.λπ.. Όλες οι
παραπάνω προβλέψεις και τα στοιχεία που παρατίθενται, δηµιουργούν µία αντιφατική εικόνα.
Όσον αφορά τους στόχους για την ανάπτυξη και τη µείωση
της ανεργίας, πού στηρίζονται αυτές οι προβλέψεις; Κατ’ αρχάς,
όπως προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο, έχουµε µεγέθυνση 0,6%
το 2014 και τελικά το 2018 θα φτάσουµε σε ρυθµούς µεγαλύτερους από 3,3%. Δηλαδή, η Ελλάδα θα αναπτύσσεται µε µεγαλύτερους ρυθµούς από το µέσο όρο της Ευρωζώνης, που
προβλέπεται να είναι 3,1%. Πώς θα επιτευχθεί αυτό χωρίς στρατηγικό σχέδιο και χωρίς σύνδεση της όλης διαδικασίας µε την
αναδιάρθρωση του χρέους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πάρω και λίγα λεπτά από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Το µεγάλο ζητούµενο και εδώ είναι η ανάπτυξη της οικονοµίας,
η οποία για να είναι διατηρήσιµη, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσετε το µείγµα οικονοµικής πολιτικής και συγκεκριµένα να υπάρξει αυτό το εθνικό σχέδιο µε βάση τα µεγάλα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα. Πρέπει, όµως, να είναι προϊόν διαλόγου, για να µπορεί να διορθώνει και τις µεγάλες κοινωνικές ανισότητες οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί από αυτήν την
προσαρµογή.
Εσείς έχετε καθυστερήσει ιδιαίτερα σε αυτό και τελικά ο πολιτικός κόσµος και η κοινωνικοί εταίροι είναι σαν να µην υπάρχουν σε αυτήν τη χώρα. Δεν µπορεί, όµως, να επέλθει ουσιαστική
ανάπτυξη στην ελληνική οικονοµία όσο δεν έχουν εξασφαλιστεί
ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις για τη µελλοντική πορεία και τις στρατηγικές της.
Στάθηκα και στο θέµα της χρηµατοδότησης του ιδιωτικού
τοµέα από τις εγχώριες τράπεζες µε την ανακεφαλαιοποίηση,
γιατί αυτά δεν έχουν µπει σε σειρά ακόµη και αυτά είναι τα εργαλεία της ανάκαµψης, των νέων ρυθµών ανάπτυξης.
Όσον αφορά τώρα τους κινδύνους που θέτετε για την εκτέλεση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, η αβεβαιότητα δεν
προέρχεται από το αν θα έχουµε πολιτική σταθερότητα. Να µην
πω τώρα για τις τελευταίες αναφορές των δύο κοµµάτων της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης ότι πρέπει να έχουµε πολιτική σταθερότητα και του ΠΑΣΟΚ ότι αν πέσει, θα πέσει και η Κυβέρνηση
κ.λπ.. Έτσι δηµιουργείται η πολιτική σταθερότητα; Η πολιτική
σταθερότητα δηµιουργείται από το ότι όλα τα κόµµατα -και της
Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τα άλλα
κόµµατα- θα παρουσιάσουν τις βιώσιµες προτάσεις τους στον
ελληνικό λαό και θα προσπαθήσουν να θέσουν και να λύσουν
αυτά τα προβλήµατα τα οποία και δηµιουργούν την πολιτική
αστάθεια.
Τα προβλήµατα αυτά είναι τεράστια. Διότι, η ανεργία κατά
κύριο λόγο τροφοδοτεί διάχυτες αµφιβολίες για τις προοπτικές
της χώρας. Και οι πολίτες έχουν βιώσει σήµερα µεγάλες ανατροπές στη ζωή τους. Σε αυτά θα πρέπει να απαντήσει κανείς για να
επιδιώξει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Και όχι να µας
αφήσετε εγκλωβισµένους στη µέχρι τώρα ασκούµενη πολιτική.
Οι πολιτικές πρέπει να αλλάζουν για να προσαρµόζονται στις
ανάγκες της κοινωνίας. Και βέβαια οι διαπραγµατεύσεις πρέπει
να είναι ουσιαστικές µε τους εταίρους για να µπορέσουµε να λύσουµε τα προβλήµατα. Αυτές, όµως, οι διαπραγµατεύσεις δεν
υπάρχουν ή καθυστερούν υπερβολικά.
Λέτε ότι θα προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις. Δεν είναι
σωστός ο τρόπος µε τον οποίο προχωράνε οι αποκρατικοποιήσεις. Στον τοµέα αυτό δεν θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Διότι, αυτήν τη στιγµή µετατρέπετε τις δηµόσιες ΔΕΚΟ σε ιδιωτικά µονοπώλια και µάλιστα ενδεχοµένως στα κέντρα κερδοσκοπικών κεφαλαίων, όπως συµβαίνει µε την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ,
τα δίκτυα, τη ΔΕΗ κ.λπ..
Η ευρωπαϊκή εµπειρία προειδοποιεί ότι τέτοιες µεταλλάξεις
έχουν µάλλον αρνητικές συνέπειες. Και τα πράγµατα αλλάζουν
και στη Γαλλία και στη Γερµανία, ακόµη και στην Αγγλία.
Και θα τελειώσω –στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ στα
υπόλοιπα- µε το µεγάλο ζήτηµα το οποίο δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν
στο µεσοπρόθεσµο. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
νέα διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ θα επηρεάσουν την κατάσταση στη χώρα; Και τι πρέπει να κάνουµε γι’ αυτό; Γιατί πρέπει
πράγµατι να υπολογίσετε ότι οι πρόσθετοι περιορισµοί που τίθενται για τις χώρες-µέλη που έχουν δηµόσιο χρέος πάνω από
60% του ΑΕΠ πρέπει να µειώνουν το υπερβάλλον χρέος κατά
1/20 κάθε χρόνο.
Επιπλέον, όσες χώρες-µέλη έχουν συνάψει δανειακές συµβάσεις, υπόκεινται σε ενισχυµένη εποπτεία µέχρι να επιστρέψουν
το 75% των δανείων τους.
Εάν στις χώρες αυτές λοιπόν όπως στη δική µας, δεν υπάρξουν ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα στήριξης, γενναία µεταφορά δηµόσιων πόρων από το κέντρο προς την ευρωπαϊκή
περιφέρεια, αµοιβαιοποίηση των χρεών, όπως και σηµαντικές δη-
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µόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, η συνεχής προσπάθεια να έχουν
πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς για πολλά χρόνια για να
µειώσουν το χρέος τους, µπορεί να τις καταδικάσει σε µία συνεχή λιτότητα και ανεργία.
Αυτή είναι η Ευρώπη, που σε δεκαπέντε µέρες έχουµε ευρωεκλογές; Αναπτύχθηκε διάλογος για όλα αυτά τα θέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω.
Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πρέπει να περιλάβει σηµαντικά
στοιχεία αλληλεγγύης, ώστε να αντισταθµιστεί η αυστηρή περιοριστική πολιτική που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Και σε αυτό το θέµα οι διαπραγµατεύσεις που δεν έγιναν -και δεν ξέρω πότε θα γίνουν- για το δηµόσιο χρέος έπρεπε
πραγµατικά να είναι ουσιαστικές µε τους άλλους εταίρους.
Οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσουν. Δεν
είναι ότι οι δικές τους χώρες δεν θα βοηθήσουν την Ελλάδα και
τις άλλες χώρες του Νότου. Πρέπει να τις βοηθήσουν, για να
υπάρξει τελικά ευρωπαϊκή προοπτική και ενοποίηση και να µην
βρίσκονται οι µισές χώρες σε διαρκή λιτότητα και οι υπόλοιπες
να απολαµβάνουν από αυτήν την κατάσταση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση µας,
πενήντα µία µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
από το Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος και µετά ο κ. Ανδρουλάκης.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015-2018 αποτυπώνει τη συνέχιση της αστικής πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, αποτελεί τη συνέχιση της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής η οποία εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια στον
τόπο µας.
Αλλά και όχι µόνο. Στηρίζεται σε δύο βασικές επιδιώξεις. Πρώτον, την ανάγκη να υπάρξει δηµοσιονοµική πειθαρχία, δηµοσιονοµική εξυγίανση και άρα τα βάρη διαχείρισης της δηµοσιονοµικής
εικόνας πρέπει να κληθούν να τα πληρώσουν τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα µέσα από µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις, αύξηση της
φορολογίας, των χαρατσιών, µείωση των κοινωνικών παροχών, εµπορευµατοποίηση της υγείας και της παιδείας.
Δεύτερη βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων και η θωράκιση της κερδοφορίας, διασφάλιση η οποία επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την
αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, η
οποία προωθείται µε µία σειρά διαρθρωτικές αλλαγές.
Πρώτον, τους µόνιµους µηχανισµούς αναπαραγωγής πολύ
φθηνής εργατικής δύναµης χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά,
ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, τη µαζική εκτόπιση
των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών και εµπόρων από την
αγορά, της φτωχής αγροτιάς από τα χωράφια της για να συγκεντρωθεί η γη -αλλά όχι µόνο η γη- και συνολικότερα να ενισχυθεί η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου
και της αγοράς και ο έλεγχός της.
Δεύτερον, µέσα από νέα πεδία κερδοφορίας που διαµορφώνονται για να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια,
οι ιδιωτικοποιήσεις, η εκποίηση µιας σειράς δραστηριοτήτων του
δηµόσιου γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και τρίτον, διαρθρωτικές αλλαγές που οδηγούν στην µε κάθε
τρόπο στήριξη των αναγκών του κεφαλαίου και των µονοπωλιακών οµίλων µέσα από τα επενδυτικά κίνητρα, τις σκανδαλώδεις
φοροαπαλλαγές, τις µειώσεις των εισφορών για παράδειγµα στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Έτσι, λοιπόν, το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Δηµοσιο-
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νοµικής Στρατηγικής αποτυπώνει τη συνέχιση του ίδιου αντιλαϊκού
δρόµου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της κερδοφορίας
των µονοπωλίων µε στόχο τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση.
Έτσι, λοιπόν, το µεσοπρόθεσµο προβλέπει την επιτάχυνση
µιας σειρά καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, δηλαδή µέτρων
διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλίων µε βασική
προτεραιότητα την πολιτική φθηνότερης εργατικής δύναµης, την
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και την πολιτική στήριξης της
ενεργητικής απασχόλησης, δηλαδή την ανακύκλωση της ανεργίας και την προσφορά δωρεάν εργασίας στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Βεβαίως, ταυτόχρονα σκιαγραφεί τα νέα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται το επόµενο χρονικό διάστηµα, µέτρα σε βάρος του
λαού, µέτρα τα οποία πηγάζουν και από την επίκληση του δηµοσιονοµικού κενού, αλλά και τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής
σταθερότητας και του χρυσού κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς για το διάστηµα από το
2015 ως το 2016 και τα δηµοσιονοµικά κενά τα οποία προβλέπει.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πλέον ξεκινάει η περίοδος ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Όµως, υπάρχει ένα βασικό
ερώτηµα: Ποιόν θα ωφελήσει αυτή η ανάπτυξη;
Εµείς, λέµε πολύ καθαρά ότι η ανάπτυξη αυτή είναι µια καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι µια ανάπτυξη που ωφελεί το κεφάλαιο
και δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή των εργαζοµένων, τη ζωή
των λαϊκών στρωµάτων προς το καλύτερο.
Έχει κανείς αυταπάτες ότι θα επανέλθουν οι απώλειες των λαϊκών στρωµάτων των προηγούµενων χρόνων, ότι θα επανέλθουν
τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, ότι θα αυξηθούν οι
µισθοί, όταν έχει διαµορφωθεί το συγκεκριµένο πλαίσιο, όταν οι
όποιες επενδύσεις γίνουν «πατάνε» πάνω σε αυτό το νέο εργασιακό περιβάλλον το οποίο έχει διαµορφωθεί, που διασφαλίζει
πολύ φθηνή, χωρίς δικαιώµατα εργατική δύναµη;
Έχει κανείς την αυταπάτη ότι µπορούν να επιστρέψουν οι συντάξεις στα προ της κρίσης επίπεδα, όταν το επόµενο διάστηµα
προετοιµάζεται µια νέα αναθεώρηση του ασφαλιστικού που θα
σηµάνει ακόµα µεγαλύτερη επιδείνωση της θέσης των συνταξιούχων µε µειώσεις στις συντάξεις, µε ακόµη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης;
Έχει κανείς αυταπάτες ότι θα σταµατήσει µέσα από την καπιταλιστική ανάπτυξη η επίθεση η οποία γίνεται στην υγεία, θα σταµατήσουν οι συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων; Πολύ πρόσφατα ο
κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να προχωρήσει στη συγχώνευση,
για παράδειγµα, νοσοκοµειακών µονάδων, όπως το Νοσοκοµείο
του Θώρακος ή το Νοσοκοµείο των Κρεστένων, τα οποία θα τα
φέρει το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Έχει κανείς αυταπάτη ότι θα ξεπεραστούν οι ταξικοί φραγµοί
στη µόρφωση για τα λαϊκά στρώµατα, ότι τα πτυχία θα αναβαθµιστούν και οι νέοι θα αποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα,
όταν η απελευθέρωση ακριβώς των επαγγελµάτων και η υποβάθµιση των πτυχίων οδηγεί στην αντίστροφη πορεία;
Τα λέµε αυτά γιατί βεβαίως εµείς είµαστε καθαροί και πολύ
συγκεκριµένοι. Δεν καλλιεργούµε αυταπάτες στον κόσµο. Η καπιταλιστική ανάπτυξη για να έρθει προϋποθέτει αντιλαϊκά µέτρα,
που θα συνεχίσουν να οδηγούν στη σχετική, αλλά και για ορισµένα τµήµατα των εργαζοµένων απόλυτη εξαθλίωση, γιατί µόνο
έτσι µπορεί να διασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους για τους λεγόµενους επενδυτές. Έτσι, λοιπόν, η φάση της
ανάκαµψης της οικονοµίας δεν πρόκειται να αναστείλει τη στρατηγική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Αντίθετα, θα την
επιταχύνει ακόµη περισσότερο. Δεν πρόκειται να οδηγήσει σε
ανάκληση των απωλειών.
Ταυτόχρονα, όµως, λέµε ότι αυτή η πορεία δεν είναι προδιαγεγραµµένη, γιατί υπάρχουν µια σειρά παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξή της, το ότι θα περάσουµε δηλαδή στη φάση
της ανάκαµψης το επόµενο χρονικό διάστηµα. Αλλά κι αυτό να
έρθει, θα είναι µια ανάκαµψη αβέβαιη και πολύ προσωρινή. Κι
αυτό το λέµε, ότι δεν είναι δηλαδή προδιαγεγραµµένη η πορεία
την οποία ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, γιατί επηρεάζεται η πορεία
αυτή από µια σειρά παράγοντες.
Ποιοι είναι αυτοί; Είναι η εξέλιξη της κατάστασης της οικονο-
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µίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσµο. Είναι η
επιβράδυνση της ανάπτυξης των οικονοµιών της Κίνας, της Βραζιλίας, των λεγόµενων BRICS. Είναι οι επιπτώσεις από την
όξυνση των αντιθέσεων ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα και
στους µεγάλους πολυεθνικούς οµίλους. Είναι τα νέα ενδεχόµενα
µέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση του
χρηµατοδοτικού και δηµοσιονοµικού κενού. Είναι η όξυνση των
αντιθέσεων ανάµεσα σε µερίδες του κεφαλαίου για την κατανοµή
των ζηµιών αλλά ταυτόχρονα και των κερδών που προβλέπονται
από την ανάπτυξη, ποιοι όµιλοι, ποια τµήµατα του κεφαλαίου,
ποιοι κλάδοι της οικονοµίας θα βγουν περισσότερο κερδισµένοι,
περισσότερο ενισχυµένοι µέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Αυτές ακριβώς οι αντιθέσεις αποτυπώνουν και τη διαπάλη που
υπάρχει στο εσωτερικό της αστικής τάξης σχετικά µε το µείγµα
διαχείρισης της κρίσης. Το λέµε αυτό, γιατί σήµερα αυτή η διαπάλη αντανακλάται µέσα από τη λογική τού αν θα είναι βιώσιµο
το δηµόσιο χρέος και τι µείγµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης χρειάζεται για να καταστεί βιώσιµο το δηµόσιο χρέος. Γιατί γίνεται
αυτή η συζήτηση στους κόλπους της αστικής τάξης; Γιατί ακριβώς θέλουν, προσπαθούν να προσεγγίσουν µε ποιον τρόπο θα
γίνει ταχύτερη η διέξοδος από την κρίση, θα µπορεί να στηριχθεί
η διευρυµένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου και ταυτόχρονα τα
κονδύλια και η ρευστότητα η οποία θα αντληθεί από την υπόθεση
βιωσιµότητας του χρέους θα στηρίξουν τα συµφέροντα συγκεκριµένων επιχειρηµατικών οµίλων.
Επίσης, είναι βεβαίως µια διαπάλη η οποία εντάσσεται στις συνολικότερες αντιθέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στις Ηνωµένες Πολιτείες, στις αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται µε τη διαχείριση της κρίσης,
τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική, που είναι αποτέλεσµα της όξυνσης της ανισόµετρης ανάπτυξης στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποκλίνοντα συµφέροντα που έχει
διαµορφώσει αυτή.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο λέµε ότι είναι µια ψευδεπίγραφη
αντιπαράθεση η διαπάλη ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στο
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το µείγµα διαχείρισης
της βιωσιµότητας του χρέους. Πού αποσκοπεί όµως αυτή η διαπάλη; Αφ’ ενός µεν να ενσωµατώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε
ανώδυνα για το σύστηµα πλαίσια και αφ’ ετέρου αντανακλά και
αντιθέσεις στο εσωτερικό της αστικής τάξης, αντιθέσεις δηλαδή
σε σχέση µε τη διαχείριση του χρέους, αντιθέσεις για το ποιος
θα στηριχθεί, ποιοι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα στηριχθούν από το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ή βιοµήχανοι ή µεγαλέµποροι ή εφοπλιστές. Επίσης, αντανακλά αντιθέσεις που όχι µόνο δεν πρόκειται να αναιρέσουν την επιδείνωση της θέσης των λαϊκών
στρωµάτων αλλά που, είτε µε επιµήκυνση του δηµόσιου χρέους
είτε µε κούρεµα, και οι δύο αυτές επιλογές θα έχουν ως προϋπόθεση την επιβολή σκληρών νέων, ακόµη πιο βάρβαρων µέτρων
για τον λαό.
Και γι’ αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι η ουσία της διαπάλης αυτής
αφορά τις µορφές και τον τρόπο διαχείρισης των φαινοµένων
ακραίας φτώχειας.
Η Κυβέρνηση αυτήν τη διαχείριση των φαινοµένων ακραίας
φτώχειας προσπαθεί να την επιβάλει µέσα από το λεγόµενο κοινωνικό µέρισµα που προέρχεται από το αιµατοβαµµένο πρωτογενές πλεόνασµα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ τη διαχείριση των φαινοµένων
ακραίας φτώχειας προσπαθεί να την αντιµετωπίσει µέσα από τη
λογική του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που όπου εφαρµόστηκε, συµπαρέσυρε ακόµη παρακάτω τα βασικά επίπεδα των
µισθών και την τιµή και την αξία της εργατικής δύναµης συνολικότερα.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη εµείς το λέµε καθαρά ότι όλη
αυτή η συζήτηση, που πλησιάζοντας προς τις εκλογές θα κλιµακωθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα, προσπαθεί ακριβώς να συγκαλύψει τη συµφωνία η οποία υπάρχει στις στρατηγικές
επιλογές. Μια συµφωνία, η οποία αντανακλάται, αποτυπώνεται
στη µη αµφισβήτηση της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη µη αµφισβήτηση του ρόλου της δράσης αλλά
και των συµφερόντων των µονοπωλιακών οµίλων. Κι απ’ αυτήν
την άποψη, το κρίσιµο ζήτηµα για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι να αποκαλύψουµε πλατιά στον λαό ότι η επίθεση στα
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δικαιώµατα των εργαζοµένων, ο υψηλός αριθµός των ανέργων,
το βίαιο εκτόπισµα από την αγορά των επαγγελµατιών, των εµπόρων, των αυτοαπασχολούµενων της φτωχής αγροτιάς δεν έχει
ως κύρια και µοναδική αιτία τον υψηλό κρατικό δανεισµό της
χώρας και το µείγµα διαχείρισης, αλλά αντίθετα αυτή η σφοδρότητα και η ολοµέτωπη επίθεση απαντά στη βασική ανάγκη των
µονοπωλιακών οµίλων, στη διαχρονική ανάγκη του κεφαλαίου
για πολύ φθηνή εργατική δύναµη, για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανελέητο και συνεχώς οξυνόµενο διεθνή ανταγωνισµό. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια µέτρα δεν
λαµβάνονται µόνο στη χώρα –η Ελλάδα δεν είναι το πειραµατόζωο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- αλλά λαµβάνονται συνολικά σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από το χρέος, ανεξάρτητα εάν βρίσκεται σε φάση κρίσης ή ανάκαµψης, ανεξάρτητα της ύπαρξης µνηµονίων ή τρόικας.
Και απ’ αυτήν την άποψη εµείς τονίζουµε ότι βεβαίως η Κυβέρνηση λέει ψέµατα ότι απεγκλωβιζόµαστε από το µνηµόνιο. Αλλά
και η µισή αλήθεια την οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι για παράδειγµα
είτε θα σκίσει το µνηµόνιο είτε θα αντιµετωπίσει, όπως έλεγε
στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Τσίπρας, τις αρνητικές επιπτώσεις από το µνηµόνιο, είναι η µισή αλήθεια, που είναι
βεβαίως χειρότερη από το ψέµα. Τι αποκρύπτουν; Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαµορφώσει ένα µνηµόνιο διαρκείας, µια συνθήκη διαρκούς εποπτείας στο πλαίσιο του χρυσού κανόνα των
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών για όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στο Νότο ή στο
Βορρά, ανεξάρτητα εάν έχουν υψηλό ή όχι δηµόσιο χρέος.
Και στο όνοµα ακριβώς της διατήρησης του χρυσού κανόνα,
στο όνοµα να µην αµφισβητηθεί η ανάκαµψη της οικονοµίας και
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων, θα συνεχίσουν να λαµβάνονται τα βίαια, τα σκληρά µέτρα σε βάρος της
εργατικής τάξης και του συνόλου των λαϊκών στρωµάτων. Αυτά
ακριβώς τα µέτρα δεν είναι ελληνική ιδιοµορφία. Αντίστοιχη συζήτηση γίνεται αυτό το διάστηµα στη Γαλλία, στη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης για λήψη µέτρων 50
δισεκατοµµυρίων ευρώ το επόµενο χρονικό διάστηµα που θα
τσακίσει µισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώµατα στην υγεία
και στην παιδεία. Λαµβάνονται σε όλον τον κόσµο αυτά τα µέτρα,
ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι εθνικό νόµισµα, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι µνηµόνιο. Γιατί στην πραγµατικότητα η
αιτία της επίθεσης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων είναι ο ίδιος
ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ κι εγώ ένα, δυο λεπτά -όχι παραπάνω- για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου.
Έτσι, λοιπόν, στην πραγµατικότητα η αιτία της επίθεσης στα
δικαιώµατα των εργαζοµένων είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και καµµία αλλαγή
στο µείγµα της αστικής διαχείρισης, καµµία αλλαγή σε κυβερνητικό επίπεδο, καµµία αλλαγή εντός ή εκτός του ευρώ, εντός ή
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όµως διατηρεί το κέρδος
ως κίνητρο της κοινωνικής παραγωγής- όταν δηλαδή τα κλειδιά
της οικονοµίας βρίσκονται στα χέρια των µονοπωλίων- δεν πρόκειται, δεν µπορεί και δεν θα το κάνει, να εγγυηθεί ούτε καν την
ανάκτηση των τεράστιων απωλειών που είχαν οι εργαζόµενοι και
ο λαός την τελευταία περίοδο. Δεν πρόκειται να οδηγήσει σε
ανακούφιση του λαού το επόµενο χρονικό διάστηµα, ακόµη και
σε περίοδο ανάκαµψης.
Από αυτήν την άποψη, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ
το διακύβευµα των εκλογών που έχουµε µπροστά µας -και της
τοπικής και της περιφερειακής διοίκησης, αλλά και των ευρωεκλογών- δεν είναι αν η χώρα θα έχει κυβερνητική σταθερότητα
όπως επιζητούν τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί κυβερνητική σταθερότητα σηµαίνει
συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, σηµαίνει να σταθεροποιηθεί το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα προς όφελος των
κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων και συνέχιση της επίθεσης
απέναντι στον λαό µέσω των µνηµονίων διαρκείας που επιβάλλει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Ούτε βεβαίως, το διακύβευµα των ευρωεκλογών µπορεί να περιοριστεί απλά και µόνο
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σε µία κυβερνητική εναλλαγή την οποία επιδιώκει το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το οποίο κινείται εντός των τειχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των τειχών της καπιταλιστικής
οικονοµίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, και παραπέµπει στο απώτερο µέλλον, στο άγνωστο µέλλον, στη Δευτέρα Παρουσία την κατάργηση των αντιλαϊκών µέτρων του µνηµονίου.
Πραγµατικός αντίπαλος αυτής της βάρβαρης πολιτικής της
Κυβέρνησης, αυτής της βάρβαρης πολιτικής που εξυπηρετεί τα
συµφέροντα του κεφαλαίου είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ το οποίο παλεύει για την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την
ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και όχι τα κόµµατα αυτά
που κινούνται στις ίδιες ράγες, στον ίδιο δρόµο µε τα κόµµατα
της συγκυβέρνησης. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να απελευθερωθούν, δηλαδή µε τη λαϊκή εξουσία και οικονοµία, οι τεράστιες δυνατότητες τις οποίες έχει η κοινωνία για µία
ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή. Μόνο αυτός ο δρόµος µπορεί να
ενεργοποιήσει τη λαϊκή δυναµική, να δώσει όραµα και ελπίδα
στον λαό και στη νεολαία που σήµερα σκύβει συνεχώς το κεφάλι,
ζώντας µε απελπισία, µε απαισιοδοξία και αβεβαιότητα για το
αύριο, συµπιέζοντας όλο και περισσότερο τις απαιτήσεις της.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και το σύνθηµά µας ότι πρέπει να
σπάσουµε τα δεσµά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µονοπωλίων µε ισχυρό ΚΚΕ παντού αποτελεί τις προϋποθέσεις για να
µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τα εµπόδια και τα αδιέξοδα της
λυκοσυµµαχίας αυτής που κρατάνε αιχµάλωτο το λαό, την εργατική τάξη και τη νεολαία µας στις σηµερινές συνθήκες της µιζέριας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Ανδρουλάκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
µου επιτρέψετε να µιλήσω κάπως αυθόρµητα διότι αντικαθιστώ
εκτάκτως έναν συνάδελφο που δεν µπόρεσε να παρευρεθεί και
έτσι χάνω και την ευκαιρία να ακούσω πρώτα τον αγαπητό µας
τον Υπουργό και µετά να µιλήσω, να απαντήσω.
Πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα
λειτούργησε ως το καναρίνι στο ορυχείο για την Ευρωζώνη. Τι
είναι αυτό; Κάποτε οι µεταλλωρύχοι όταν κατέβαιναν στις στοές
έπαιρναν µαζί τους ένα καναρίνι. Αν αυτό σταµατούσε να κελαηδάει ή έπεφτε, ψοφούσε, το έβαζαν στα πόδια και φώναζαν όλοι
µαζί «αέρια, αέρια». Αυτό τον ρόλο παίζει τελικά η Ελλάδα στην
Ευρωζώνη.
Όπως είχα γράψει σε ένα περιλάλητο βιβλίο µου πριν τις εκλογές του 2009, το καλοκαίρι του 2009, το «Ε, Πρόεδρε!» θα µας
ζητηθεί -είχα πει- να «σωθούµε» µε λάθος χάρτη. Αυτό συνέβη,
κύριοι συνάδελφοι. Το είπε και ο Υπουργός χθες, δηλαδή τι; Ότι
ήταν δοµικά και θεσµικά ανέτοιµη η Ευρωζώνη να αντιµετωπίσει
µία τέτοια κρίση.
Θυµηθείτε ότι τον Οκτώβριο του 2008 µετά το Συµβούλιο
Υπουργών ο τότε σοσιαλδηµοκράτης Υπουργός Οικονοµικών της
Γερµανίας είπε ότι αυτή η κρίση, η χρηµατοπιστωτική δεν µας
αφορά, είναι µία καθαρά αγγλοσαξωνική-αµερικανική υπόθεση.
Έτσι είπε.
Τα κράτη δεν χρεοκοπούν εντός Ευρωζώνης. Τα κρατικά οµόλογα είναι risk free. Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι το απόλυτο ταµπού.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σας ανέφερε την περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους a la Brady Plan, έπρεπε να του υπενθυµίσετε ότι
πριν από τέσσερα χρόνια το είχαµε συζητήσει αυτό. Θυµάστε ότι
µάζευα κι υπογραφές.
Το Brady Plan δεν είναι κάτι το ακραίο για να το απορρίψετε
έτσι. Δεν είναι µία µονοµερής ενέργεια, ένα default. Άλλωστε,
φέρει και το όνοµα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Δηλαδή, γίνεται µε την εγγύηση του Treasury. Έτσι δεν είναι;
Άρα, ένα ευρωπαϊκό Brady Plan θα απαιτούσε την εγγύηση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα περιλάµβανε ένα µείγµα
αποµείωσης του χρέους και αναπρογραµµατισµού του. Έτσι δεν
είναι; Αυτό περιλαµβάνει και δίνει και επιλογές στους επενδυτές.
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Αυτό είναι κάτι το ακραίο; Όχι. Θυµάστε όταν το πρότεινα εγώ
το 2010 τι αντίδραση υπήρξε.
Το ίδιο είχε γίνει όταν λέγαµε για παράδειγµα να κοπεί νέο
χρήµα. Λέγανε «αµάν, αυτό είναι ιεροσυλία». Υπήρχε αντίδραση.
Κι όµως, βλέπετε ότι τώρα στην Ευρωζώνη αναγκαστικά υπό τη
δύναµη των πραγµάτων, τον κίνδυνο του αποπληθωρισµού και
του υπερβολικά το ισχυρού ευρώ, συζητούν την ανάγκη µη συµβατικών µέτρων ρευστότητας, τα οποία θεωρούσαν τελείως παράλογα.
Υπενθύµισα την προηγούµενη βδοµάδα στον Υπουργό Οικονοµικών ότι πρέπει να φέρει τη φωνή της Ελλάδας σε αυτό το
ζήτηµα, δηλαδή στα µη συµβατικά µέτρα ρευστότητας.
Εµάς δεν µας καλύπτει µία ακόµα µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διότι δεν «περνά»
στην πραγµατική οικονοµία. Δεν αφορά τις µικροµεσαίες µας επιχειρήσεις που αποτελούν το 99,8% της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Χρειαζόµαστε ένα άλλο εργαλείο µη συµβατικής
ρευστότητας, το οποίο έχω περιγράψει σε τέσσερις-πέντε πιθανές παραλλαγές.
Ή για παράδειγµα όταν ειπώθηκε να αγοράσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα οµόλογα, έγινε χαµός. Ακούστηκε ότι αυτό
είναι παράνοµο, ότι θα το ακυρώσει το Συνταγµατικό Δικαστήριο,
ότι δεν θα το δεχτεί η Bundesbank. Το δέχτηκε. Ακόµα και το
Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας το δέχτηκε. «Ανάγκα και
οι θεοί πείθονται».
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µέχρι στιγµής
οι νέοι θεσµοί που επεξεργάζεται η Ευρωζώνη -πάρτε για παράδειγµα το Banking Union- δεν έχουν καµµία σχέση µε την κρίση
που ζούµε τώρα. Το έχουµε περιγράψει πολλές φορές από αυτό
το Βήµα. Αφορούν ενδεχοµένως την επόµενη κρίση. Ακόµα και
ο ESM που είναι ένα έκτακτο εργαλείο -προσέξτε- δεν ενσωµατώθηκε στους ευρωπαϊκούς θεσµούς ως ένα Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο, δηλαδή ως µόνιµος θεσµός.
Κι ερχόµαστε τώρα στο επίµαχο θέµα, το ζήτηµα της αποµείωσης του χρέους. Και αυτό ταµπού; Γιατί να είναι ταµπού;
Κύριε Υπουργέ, µελέτησα πολύ προσεκτικά το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη ψυχολογία –ας το πούµε έτσι. Κάνω µία ψυχανάλυση του συγγραφέα.
Στην προσπάθειά του, ενδεχοµένως, να αποσείσει τις αιτιάσεις
του ΔΝΤ που λέει «κούρεµα µεν, νέο µνηµόνιο δε», «µαζί µε τα
βροµόνερα πετάει και το παιδί». Δηλαδή, παραβλέπει την ανάγκη
της αποµείωσης του χρέους, δηµιουργώντας µία ψευδαίσθηση
ασφάλειας, ότι για εµάς δεν είναι τίποτα τώρα πια η εξυπηρέτησή του.
Αυτό το είχα πει και στον Υπουργό Οικονοµικών εδώ στη
Βουλή. Το γεγονός ότι έχουµε να πληρώνουµε τόκους στο 3%4% του ΑΕΠ –το χαµηλότερο από το ’88- συνεπώς δίνει την εντύπωση ότι- είναι µια απλή, µια εύκολη διαδικασία για εµάς. Δεν
είναι όµως τρόπος διαπραγµάτευσης αυτός.
Όλοι, βεβαίως, καταλαβαίνουµε ότι τα µέτρα αυτά πρέπει να
περάσουν πράγµατι από δεκαοκτώ κοινοβούλια. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν πρέπει, όµως, να αντιστρέψουµε την κατάστασηόπως η κ. Μπακογιάννη χτες- και να πούµε ότι αποποιούµαστε
το στόχο της µείωσης του χρέους, επειδή υπάρχει -όπως λέει και
ο Υπουργός- ο Σλοβένος φορολογούµενος.
Εµείς πρέπει να µιλήσουµε στον Σλοβένο φορολογούµενο,
κύριε Υπουργέ, και να του πούµε ότι όσο «επικρέµαται η ροµφαία», το βάρος του χρέους, στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης, αποτελεί κίνδυνο και γι’ αυτόν. Δεν πρόκειται ποτέ να
υπάρξει ένα πραγµατικό αναπτυξιακό momentum στην Ευρώπη
µε αυτό το βάρος του χρέους.
Άλλωστε, χθες ο Υπουργός Οικονοµικών στον ΟΟΣΑ είπε ότι
δεν µπορούµε να έχουµε ανάπτυξη µε αυτό το βάρος του χρέους
και µε αυτή την έλλειψη ρευστότητας. Ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας
το είπε χθες. Δηλαδή -προσέξτε- λέτε ότι το χρέος είναι εξυπηρετήσιµο, εύκολο! Κάντε µία σύγκριση µε την Κίνα.
Την προηγούµενη εβδοµάδα αναγγέλθηκε ότι η Κίνα είναι
πλέον η πιο ισχυρή οικονοµική δύναµη στον κόσµο από την
άποψη του ΑΕΠ, της αγοραστικής αξίας. Και αντί να θριαµβολογήσει, ξέρετε τι έκανε; Βγήκε και είπε περίπου ότι «αυτά που λέτε
είναι προβοκάτσια. Εξακολουθούµε να είµαστε µία φτωχή χώρα».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς λέτε ότι όλα είναι εντάξει, υπάρχει θρίαµβος, δεν έχουµε
πρόβληµα χρέους. Δεν πας έτσι σε µια διαπραγµάτευση, η οποία
πρέπει να ακολουθήσει µία minimax -όπως λέγεται- στρατηγική,
ώστε να φτάσει σε έναν optimum συµβιβασµό.
Ξέρουµε όλοι ότι η υπόθεση της µείωσης του χρέους δεν είναι
ένα µονόπρακτο έργο. Είναι µία διαδικασία. Δεν είναι, όµως,
αυτός τρόπος διαπραγµάτευσης. Δηλαδή, εάν είχαµε τη λογική
–περί του Σλοβένου φορολογούµενου-, τι θα έπρεπε να κάνουµε
µε τα µεσογειακά προγράµµατα τότε; Θα έπρεπε να πούµε ότι
υπάρχει ο Γερµανός φορολογούµενος και τι να κάνουµε τώρα
εµείς; Θα έπρεπε ο Παπανδρέου τότε να µην βάλει βέτο και να
µην επιβάλλει τα µεσογειακά προγράµµατα; Ή πάρτε για παράδειγµα το ΕΣΠΑ. Δεν είναι µια µεταφορά πόρων; Είναι δυνατόν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχουµε µία βιώσιµη νοµισµατική
Ένωση χωρίς µεταβίβαση πόρων;
Κύριε Υπουργέ, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι πριν από εβδοµήντα τρία χρόνια, στην κορύφωση του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου,
ο Κέυνς, τον οποίο, αναφέρουµε συχνά σ’ αυτήν την Αίθουσα,
πρότεινε το περίφηµο Clearing Union. Έτσι δεν είναι; Δηλαδή το
γραφείο συµψηφισµών µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών χωρών, πιστωτών και οφειλετών, το οποίο θα ασκούσε µία
πίεση αµοιβαίας προσαρµογής και των µεν και των δε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και µε κυρώσεις για τις πλεονασµατικές χώρες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, ακριβώς.
Στην περίπτωση τη δική µας τώρα, η πίεση ασκείται αποκλειστικά επί των οφειλετών και επί των ελλειµµατικών χωρών, ενώ
η πίεση πρέπει να ασκηθεί και στις πλεονασµατικές χώρες και
στους πιστωτές. Έτσι θα κάνουµε µία minimax -που λέω- διαπραγµάτευση.
Για σκεφτείτε αυτό να το γενικεύσουµε και στο εθνικό κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται τώρα; Λένε οι Σκωτσέζοι:
«Γιατί εγώ να µοιράζοµαι το πετρέλαιό µου µε τους Εγγλέζους;
Αυτονοµία!». Λέει ο Καταλανός φορολογούµενος: «Γιατί εγώ να
χρηµατοδοτώ τον Ανδαλουσιανό; Αυτονοµία!». Θα πει και ο ιταλικός Βορράς: «Γιατί εγώ να δίνω λεφτά στο Νότο; Αυτονοµία!»;
Θα διαλύσουµε και τη βάση του εθνικού κράτους, αν καταργήσουµε τον κανόνα της αµοιβαιότητας µέσα στις ενώσεις τις νοµισµατικές.
Κύριε Υπουργέ, σας το έχω ξαναπεί, ο µακαρίτης ο Κέυνς όταν
έστειλε µία επιστολή στον Ρούσβελτ, του είπε ότι δεν φτάνει το
reform, διότι αυτό και αργεί να φέρει αποτελέσµατα και βραχυπρόθεσµα µπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσµατα, δηλαδή
να αυξήσει την ύφεση, την ανεργία κ.λπ.. Στο άλλο «r» βάλε προτεραιότητα, το recovery -του είπε. Δηλαδή την ανάκαµψη.
Τι συµβαίνει τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην
παγκόσµια οικονοµία σήµερα; Γιατί δεν έχουµε µία πληµµυρίδα,
έπειτα από τη µεγάλη κρίση, η οποία θα σηκώσει και τα
υπερωκεάνια και τις βάρκες; Πού οφείλεται αυτό; Γιατί έχουµε
αυτήν τη στασιµότητα, την άεργη και ευάλωτη ανάκαµψη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που στερείται η
παγκόσµια οικονοµία σήµερα είναι η ζήτηση, η παγκόσµια
ζήτηση. Δεν υπάρχει ατµοµηχανή που να τη σηκώσει. Η Κίνα
υποχωρεί και όλοι οι άλλοι είναι σε αυτό που λέµε «διπλή
λιτότητα»: λιτότητα δηµοσιονοµική, λιτότητα κοινωνικής
ανισότητας, και λιτότητα πιστωτική, που είναι το ισοδύναµο της
άλλης λιτότητας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, δηλαδή πιστωτική
ασφυξία.
Κύριε Υπουργέ, προχωράτε µε το βασικό σενάριο. Εγώ
πιστεύω ότι πάντα πρέπει να έχουµε -ή να υπονοείται ή να το
έχουµε στην τσέπη- και δεύτερο και τρίτο και µισό σενάριο -τρία
και µισό σενάρια.
Στο παρελθόν θα µε θυµάστε από αυτό το Βήµα, όταν
συζητούσαµε το µνηµόνιο ή το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, που
είπα ότι εδώ έχουµε ένα σύστηµα αµοιβαίων προσποιήσεων,
όσον αφορά τις προβλέψεις για να «κλωτσήσουν το κουτί», ώστε
να πάει παραπέρα και να χαθεί ή να κερδηθεί κάποιος χρόνος
και µετά βλέπουµε.
Μίλησα, µάλιστα, τότε πολλές φορές γι’ αυτό που λέµε στα
µαθηµατικά «ωραίο θεώρηµα, παντελώς ανεφάρµοστο», τα µαθηµατικά του µπιλιάρδου σε κυρτή επιφάνεια, σύµφωνα µε το
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οποίο δεν µπορείς να κάνεις ασφαλείς προβλέψεις πού θα πάει
η µπίλια σε µια χαοτική κατάσταση.
Θα µου πεις, µπορώ να το πω σήµερα αυτό; Όχι. Σήµερα δεν
ισχύει. Γιατί; Διότι ενδεχόµενα έχουµε προσεγγίσει -µαθηµατικά,
τουλάχιστον, θεωρητικά, όπως το έχω υπολογίσει- αυτό που λέµε
«πάτος». Τον έχουµε προσεγγίσει και, εποµένως, µπορεί κανείς
βραχυπρόθεσµα να κάνει κάποιες ρεαλιστικές προγνώσεις, αλλά
επειδή ο πάτος εδώ είναι ασταθής απολύτως, ανά πάσα στιγµή
έχουµε τον κίνδυνο µεγάλων παλινδροµήσεων για µια σειρά λόγους.
Το κεντρικό θεώρηµα, όµως, του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος -και εδώ, βεβαίως, παίζει ένα ρόλο το ότι κατέβαλες, κύριε
Υπουργέ, µια µεγάλη προσπάθεια για να φτάσεις σε αυτό όπως
το έφτασες– είναι ότι το πλεόνασµα, αν µάλιστα είναι βιώσιµο,
από µόνο του µπορεί να µηδενίσει την ύφεση.
Δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, τα πλεονάσµατα -αυτή είναι η
υπονοούµενη λογική- δελεάζουν τις παγκόσµιες αγορές χρήµατος και, εποµένως, θα πέσει πολύ χρήµα εδώ, διότι µπορούν
αυτήν τη στιγµή τα funds να δανείζονται φθηνά στις Ηνωµένες
Πολιτείες µε βάση την προσωρινή πολιτική της Fed, του χαµηλού
επιτοκίου και να έρχονται εδώ µε µεγάλες αποδόσεις. Δηλαδή,
έχουµε deals, deals, deals.
Αρκεί, κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο χρηµατοοικονοµικός ακτιβισµός για να αναδιαρθρώσουµε την παραγωγική βάση της
χώρας, να µετατοπίσουµε τον άξονα της οικονοµίας µας προς
παραγωγικούς διεθνώς εµπορεύσιµους τοµείς; Θα τα καταφέρουµε -ας το πούµε έτσι- να καλύψουµε το 45%-50% του ρυθµού
της ανάπτυξης να οφείλεται στις εξαγωγές ή στην υποκατάσταση των εισαγωγών, που αυτό είναι για εµάς το µεγάλο πρόβληµα; Ή θα βασιστούµε µόνο ή κυρίως στο χρηµατοοικονοµικό
ακτιβισµό; Το αποκλείω.
Πολύ περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να συµβεί το
εξής: Να αλλάξει σε ένα χρόνο πολιτική η Fed και να κάνει ακριβό
το χρήµα. Θα δείτε σε ένα βράδυ µέσα ό,τι είναι «hot money»,
που λέµε, να φεύγει και τότε έχεις τον κίνδυνο µιας δεύτερης
βουτιάς εν µέσω πλεονασµάτων. Ή µπορεί να συµβεί κάτι στην
Κίνα, που διαχειρίζεται 5 τρισεκατοµµύρια assets ή µπορεί να
µην πάρει µέτρα η Fed, σαν αυτά που λέµε «κόβω χρήµα» και,
εποµένως, το αποπληθωριστικό σπιράλ θανάτου, ενώ θα ρίχνει
τις τιµές και θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, στην πραγµατικότητα θα κάνει το χρέος µας ακόµα πιο µεγάλο, δυσβάστακτο.
Έτσι δεν είναι;
Δεν µπορούµε, κύριοι συνάδελφοι, να σχεδιάζουµε το µέλλον
της χώρας µε το «στριπτίζ» προς τις αγορές.
Μάλιστα, επειδή συνηθίζω να σας λέω ορισµένα ιστορικά παραδείγµατα, πριν από εκατόν ενενήντα χρόνια, ο Κόχραν, ο µοιραίος ναύαρχος, επειδή είχε αγοράσει οµολογίες του ελληνικού
δηµοσίου του πρώτου και του δεύτερου δανείου και επειδή ο Ρικάρντο –προσέξτε, ο Ρικάρντο, ο δάσκαλος του Μαρξ, θεωρία
αξίας κ.λπ., οικογένεια τραπεζιτών- τον πίεζε για να ανεβάσει
λίγο τις µετοχές και τις οµολογίες, έκανε την τυχοδιωκτική επιχείρηση προς την Αθήνα για να διασπάσει τον κλοιό του Κιουταχή, παρά τις προειδοποιήσεις του καηµένου του Καραϊσκάκη
και πάθαµε τη µεγαλύτερη πανωλεθρία της επανάστασης και
έµεινε η Ακρόπολη άλλα δέκα χρόνια στα χέρια των Τούρκων.
Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, τώρα, για να δείτε ότι οι µεγάλες
χώρες και, µάλιστα, τα παιδιά της Θάτσερ και του Μπλερ ακόµη,
δεν στοιχηµατίζουν απολύτως στον χρηµατοοικονοµικό ακτιβισµό. Δηλαδή, πάει η Pfeizer και λέει ότι «θα αγοράσω την AstraZeneka στο φαρµακευτικό τοµέα» και λένε, «η ερευνητική
βάση της χώρας; Η µεταποίηση στη Βρετανία; Η απασχόληση
των ερευνητών στη Βρετανία;». Πάει η «GENERAL ELECTRICK»
να αγοράσει την «ASTON ENERGY» στη Γαλλία και λέει η Κυβέρνηση της Γαλλίας «Επ!». Δεν τρέχουν χαζοχαρούµενα όλοι µαζί
και να λένε «επενδύσεις κ.λπ.». Σου λένε «δεν θα κάνουµε ένα
ευρωπαίο πρωταθλητή; Ας κουβεντιάσουµε και µε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.»
Αυτό είναι το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ. Δεν φτάνει ο χρηµατοοικονοµικός ακτιβισµός. Σε ορισµένες περιστάσεις µπορεί να
αποδειχθεί κι επικίνδυνος.
Οι συνάδελφοι το είπαν µε όλους τους δυνατούς τρόπους:
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Αυτό τον ρόλο έπρεπε να τον παίξει ένα ισχυρό εθνικό εργαλείο
ανασυγκρότησης της οικονοµίας, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο θα ευθυγράµµιζε τα
κίνητρα του κράτους, των τραπεζών, του Επενδυτικού Ταµείου
που το συρρικνώσατε τελείως, το ΕΣΠΑ, τον αναπτυξιακό νόµο,
τις νεόφυτες επιχειρήσεις, τις καθιερωµένες επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Όµως, Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κύριε
συνάδελφε, σηµαίνει κοινωνικές και πολιτικές συµµαχίες. Είµαστε, δυστυχώς, σε µία Βουλή που –ας πούµε- το κυρίαρχο δόγµα
είναι «ο µη ων µετ’ εµού, κατ’ εµού εστί». Δεν υπάρχει διαδικασία
κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων.
Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω µε το ασφαλιστικό. Με συγχωρείτε. Θα χρειαστώ ένα λεπτό µόνο.
Τη µεγαλύτερη πίεση, κύριε Υπουργέ, στο Μεσοπρόθεσµο
Πρόγραµµα θα την ασκήσει το ασφαλιστικό σύστηµα, ακόµα κι
αν οι προβλεπόµενες µεταβιβάσεις από τον προϋπολογισµό επιβεβαιωθούν στην καλύτερη εκδοχή τους.
Πριν το 2000, κύριε συνάδελφε, έκανα έναν υπολογισµό. Είπα
ότι για να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας στους συνταξιούχους και στις νέες γενιές σε µια διαγενεακή δικαιοσύνη χρειαζόµαστε για την επόµενη εικοσαετία 2000-2020 µέση
παραγωγικότητα της εργασίας 3%. Πρέπει, δηλαδή, να πολλαπλασιάσουµε τον όγκο της κοινωνικής εργασίας επί την παραγωγικότητα και να προσθέσουµε την αποταµίευση. Και στους
τρεις δείκτες εµείς είµαστε τραγικοί αυτήν τη στιγµή.
Επειδή αυτό το 3% ήταν απίθανο, προέβλεψα το εθνικό κεφάλαιο εγγύησης των γενεών ως future fund, δηλαδή ως κλειστό
επενδυτικό ταµείο που θα έπαιρνε µια σειρά κεφάλαια για να τα
εκµεταλλευτεί ώστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κάντε προσπάθεια να ολοκληρώσετε. Έχουµε µακρύ κατάλογο
οµιλητών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Λέω, λοιπόν, να εφαρµόσουµε αυτό που ονοµάζω minimax
στρατηγική για να φτάσουµε σε έναν optimum συµβιβασµό µε
την ευρωζώνη στο ζήτηµα του χρέους και της κοπής νέου χρήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ολοκληρώθηκαν οι οµιλίες των ειδικών αγορητών.
Πριν περάσουµε στον κατάλογο των οµιλητών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψετε µου να καλωσορίσω στην Αίθουσα
της Ολοµέλειας της Βουλής την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Αν Μπράσερ στο
πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής της στην Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα)
Θα ήθελα, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι έχουµε έναν µακρύ
κατάλογο οµιλητών. Αυτό είναι θετικό. Έχουν γραφτεί περίπου
εξήντα πέντε οµιλητές. Εποµένως, θα πρέπει να τηρηθεί ο χρόνος για να µπορέσουν να µιλήσουν, ει δυνατόν, όλοι οι οµιλητές.
Ο χρόνος για τον κάθε οµιλητή είναι επτά λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Μαρίνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για
το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018 πραγµατοποιείται σε µια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα
έχει αρχίσει πλέον χάρη στις επίπονες και αιµατηρές θυσίες των
πολιτών της να εισέρχεται σε µια νέα φάση ανάπτυξης και ανάκαµψης και σε µια νέα φάση σταθεροποίησης της διεθνούς
θέσης.
Την τελευταία τετραετία καθώς βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια
µεγάλη δοκιµασία οδηγηθήκαµε σε µια σειρά οικονοµικών αποφάσεων σε αλλαγές αναγκαίες και δυσάρεστες ταυτόχρονα, οι
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οποίες αναπόφευκτα επέφεραν τη δραστική µείωση των εισοδηµάτων, την αλµατώδη και πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας, τη
συνεχή επιδροµή των φόρων, µεταβάλλοντας δραµατικά το βιοτικό επίπεδο των συµπολιτών µας.
Με στρατηγικό σχεδιασµό και αυστηρό πλαίσιο προγράµµατος κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα µας οδηγήσουν στην έξοδο µας από τη στενωπό των
µνηµονίων, διαψεύδοντας όλες τις κασσάνδρες που αµφισβήτησαν την επίτευξη των οικονοµικών µας στόχων και προέβλεπαν
µόνο καταστροφές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2013
υλοποιήθηκε σε ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό που προσδοκούσαµε. Το πρόγραµµα της οικονοµικής πολιτικής, το οποίο επιλέξαµε, άρχισε να αποδίδει σταδιακά. Οι θετικές επιδόσεις στους
δείκτες της οικονοµίας συνέβαλαν στην επιτυχή επιστροφή της
Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από
τις προβλέψεις, διαµορφώνοντας τις συνθήκες για την άµεση
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και τραπεζών από αυτές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά δεν έχουν περάσει ακόµα στην κοινωνία, στον απλό πολίτη, στον άνεργο, στον
συνταξιούχο. Βρισκόµαστε, λοιπόν, στην αρχή αυτής της µεγάλης προσπάθειας, η οποία µας επιβάλλει –πέρα από τους δηµοσιονοµικούς και κοινωνικούς στόχους- πρωτίστως να στρέψουµε
το ενδιαφέρον µας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συµπολιτών µας, διορθώνοντας λάθη και αποκαθιστώντας τις αδικίες, αν θέλουµε να µιλάµε ουσιαστικά για ανάπτυξη, ανάκαµψη,
αλλά και κοινωνική συνοχή. Πρέπει να προχωρήσουµε σε περισσότερο δραστικά µέτρα, προκειµένου να καταπολεµήσουµε τη
φτώχεια, την οποία άδικα και αγόγγυστα βίωσαν και βιώνουν οι
συµπολίτες µας.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να αναφερθώ στο θέµα της καταβολής του κοινωνικού µερίσµατος, κύριε Υπουργέ, από το πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο προέρχεται από το υστέρηµα και τις
φιλότιµες θυσίες των συµπολιτών µας και αποτελεί δική τους επιτυχία. Για τον λόγο αυτό έχουµε ηθικό χρέος να επανεξετάσουµε
τα κριτήρια διανοµής του, προκειµένου να δοθεί στο σύνολό
τους και σε αυτούς που το έχουν πραγµατικά ανάγκη. Ενδεικτικά
υπογραµµίζω τις περιπτώσεις των ανέργων και των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και αυτών που φιλοξενούνται στην πατρική τους
εστία και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να το λάβουν.
Οφείλουµε να µεριµνήσουµε –και είµαι βέβαιος ότι θα το πράξετε- υπέρ των ευπαθών αυτών οµάδων, για την υγεία αυτών των
οµάδων και ακόµη για τους άστεγους που κοιµούνται στα παγκάκια της πλατείας και στα πεζοδρόµια. Η εικόνα αυτή δεν τιµά
κανέναν µας. Σε όλους αυτούς οφείλουµε να εξασφαλίσουµε ένα
περιβάλλον πρόνοιας και γνήσιας φροντίδας.
Κατά γενική οµολογία νέα δηµοσιονοµικά µέτρα δεν χωρούν
και η Κυβέρνηση αυτή δεν θα τα πάρει. Η υποµονή και η αντοχή
της ελληνικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Η άντληση εσόδων από
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου,
στα οποία αναµφίβολα έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, χωρίς
όµως να έχουν απαλειφθεί παντελώς τα φαινόµενα αυτά και της
φορολόγησης του παραγόµενου πλούτου και όχι των πηγών του
πλούτου είναι µονόδροµος.
Έρχοµαι τώρα σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε, τη µάστιγα της εποχής που
αναπτύσσεται µε πρωτόγνωρους ρυθµούς. Αναφέροµαι στην
ανεργία, στην ανεργία των νέων που διεκδικούν ένα καλύτερο
µέλλον, των πτυχιούχων που αναγκάζονται µαζικά να εγκαταλείψουν τη χώρα, την ανεργία όλων αυτών που διεκδικούν το αυτονόητο, να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες, δηλαδή
να ζήσουν. Πρέπει να δοθούν πραγµατικά κίνητρα σε επιχειρήσεις και να υπάρξουν µέτρα στήριξης, ώστε η ανάπτυξη να υπηρετηθεί και η ανεργία να µειωθεί δραστικά.
Στο σηµείο αυτό θέλω να θίξω το µείζον θέµα της ρευστότητας
της αγοράς και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι
οποίες κινδυνεύουν να αφανιστούν, αφ’ ενός λόγω της δραµατικής µείωσης των εσόδων τους από την έλλειψη αγοραστικής δύναµης του καταναλωτικού κοινού, αφ’ ετέρου λόγω της
αντικειµενικής αδυναµίας τους να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο η πρόσβασή τους στον τρα-
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πεζικό δανεισµό, που ήταν ανέκαθεν δύσκολη, έχει γίνει σχεδόν
αδύνατη από τις τράπεζες παρά τη γενναία ανακεφαλαιοποίησή
τους. Πρέπει, λοιπόν, να στηρίξουµε τη συγκεκριµένη τάξη των
επαγγελµατιών που αποτελούν τον κορµό της εθνικής οικονοµίας µε κάθε τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει
στη αναδιάρθρωση της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος που έχουµε ακολουθήσει είναι οµολογουµένως µακρύς και δύσκολος. Έχουµε,
όµως, τα πρώτα δείγµατα ότι η Ελλάδα –που τόσο σκληρά δοκιµάστηκε εσχάτως- βρίσκεται ξανά όρθια και µπορεί να στηριχθεί
πλέον στις δικές της δυνάµεις.
Αυτό που οφείλουµε να πράξουµε από τώρα και στο εξής είναι
να αποζηµιώσουµε τους συµπολίτες µας, αναγνωρίζοντας τις θυσίες τους και τις στερήσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν. Αυτό
ακριβώς κάνει η παρούσα Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, προκειµένου να προχωρήσουµε µε ασφάλεια
στην ευηµερία και στην πρόοδο που αξίζει η Ελλάδα και οι Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρίνο και για τη συνέπειά στην τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι –έστω µε έναν
πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά χωρίς να αποκρύπτεται η ουσίαστο µεσοπρόθεσµο ουσιαστικά κρύβονται οι προθέσεις της Κυβέρνησης να συνεχίσει τις µνηµονιακές πολιτικές µέχρι το 2018
µε νέο µνηµόνιο ή νέα µνηµόνια, µετά τις εκλογές.
Αυτό αποτυπώνεται στις βασικές κατευθύνσεις του µεσοπρόθεσµου, διότι οµολογεί ότι επιδιώκει να επιτύχει τους βασικούς
δηµοσιονοµικούς στόχους µε δύο κυρίως τρόπους: Κατ’ αρχάς,
µε τη µείωση των µισθών και των συντάξεων και µε τον περιορισµό της απασχόλησης στον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, και δεύτερον µε τη µείωση των δηµόσιων δαπανών, οι
οποίες –όπως ανέφερε πριν ο εισηγητής µας Ευκλείδης Τσακαλώτος- από 42% του ΑΕΠ θα πάνε στο 38%, στην πραγµατικότητα στο 33% του ΑΕΠ, γεγονός που µας φέρνει –σε ό,τι αφορά
τις δηµόσιες δαπάνες και το κοινωνικό κράτος- σε επίπεδα
χωρών υποσαχάριας Αφρικής.
Πώς τεκµηριώνεται αυτό; Απ’ ό,τι θα δείτε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µέσα στο κείµενο του µεσοπρόθεσµου και στους πίνακες που µας παρουσιάστηκαν, φαίνεται µε πολύ µεγάλη σαφήνεια ότι στα κρίσιµα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Εργασίας
έχουµε –µε έτος αναφοράς το 2014 και έτος λήξης το 2018- σοβαρές µειώσεις στα όρια δαπανών τους και συγκεκριµένα: στο
Υπουργείο Υγείας κατά 338 εκατοµµύρια ευρώ, στο Υπουργείο
Παιδείας κατά 722 εκατοµµύρια ευρώ και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 871 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, παρατηρούµε ότι στον ίδιο τον κοινωνικό προϋπολογισµό σε κρίσιµους τοµείς είναι συρρικνωµένες οι δηµόσιες
δαπάνες. Για παράδειγµα, στον ΕΟΠΥΥ που καλύπτει πλέον το
σύνολο του πληθυσµού για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, οι
δαπάνες για φαρµακευτική κάλυψη και λοιπές παροχές ασθένειας, το 2018 θα είναι µειωµένες σε σχέση µε το έτος αναφοράς, το 2014, κατά 389 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των νοσοκοµείων και την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης το έτος
2018 θα έχουν µειωθεί, σε σχέση µε το 2014, κατά 793 εκατοµµύρια ευρώ.
Δυστυχώς, αποτυπώνεται και στον κοινωνικό προϋπολογισµό,
αυτό που είχαµε πει, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφιζε το
πολυνοµοχέδιο –που στην ουσία ήταν νέο µνηµόνιο- και την κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων, των επιδοµάτων µητρότητας και ασθένειας που έδινε ο ΟΑΕΔ. Η µείωση των
ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών δόθηκε σε αντιστάθµισµα
αυτής της κατάργησης δώρο στις µεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή
είχαµε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, µέρος
του οποίου ήταν οι εισφορές στον ΟΑΕΔ, ακριβώς γι’ αυτές τις
προνοιακές πολιτικές.
Τρίτον, για τους µισθούς και συντάξεις παρατηρούµε ότι τα
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κονδύλια συνολικά θα είναι µειωµένα µε έτος αναφοράς το 2013
µέχρι το 2018 κατά 315 εκατοµµύρια ευρώ. Ποσοστιαία και για
µισθούς και συντάξεις σε σχέση µε το ΑΕΠ θα πω παρακάτω.
Το τέταρτο είναι ότι για την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη, µε έτος αναφοράς το 2013, οι δαπάνες είναι µειωµένες
συνολικά 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το πέµπτο είναι ότι η κρατική χρηµατοδότηση προς την κοινωνική ασφάλιση, εάν πάρουµε ως έτος αναφοράς το 2012, είναι
ιδιαίτερα µειωµένη το 2018.
Έκτο στοιχείο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι από τον πίνακα 3.7 προκύπτει αυτό που προχθές στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων και ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και εγώ αποκαλύψαµε για ό,τι δίνουν ως κοινωνικό µέρισµα, τα 525 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων µέχρι τώρα έχουν
δώσει 108 εκατοµµύρια ευρώ σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες µαζί
µε τους ενστόλους -που θα ανακοινωθούν αύριο- ενώ έλεγαν ότι
θα το έδιναν στο ένα εκατοµµύριο πληθυσµού που βρίσκεται
κάτω από τα όρια της φτώχειας ή βρίσκεται σε δυσκολία.
Εν πάση περιπτώσει, από τον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι τα 525
εκατοµµύρια ευρώ που λέει ότι δίνει η Κυβέρνηση ως κοινωνικό
µέρισµα, τα ξαναπαίρνει πίσω µε τα 464 εκατοµµύρια ευρώ, που
είναι από τη µείωση των επικουρικών συντάξεων και µε τα 76 εκατοµµύρια ευρώ που είναι η κατάργηση των προνοιακών επιδοµάτων του ΟΑΕΔ. Εδώ φαίνεται πόσο µεγάλη εξαπάτηση είναι αυτό
το λεγόµενο «κοινωνικό µέρισµα».
Το έβδοµο σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι το εξής:
Παρατηρώ πραγµατικά µε απορία ότι ακόµα και στον ΟΑΕΔ, που
θα έπρεπε να ενισχυθεί µε κρατική χρηµατοδότηση, ειδικά αυτά
τα κρίσιµα χρόνια που οι µνηµονιακές πολιτικές έφεραν την ανεργία σε ουράνια επίπεδα και στην ντροπιαστική πρώτη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δέκατο ένατο –τώρα το Μάη- συνεχόµενο µήνα τη χώρα µας και στη γενική ανεργία και στην ανεργία
των νέων, µειώθηκε κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ η κρατική χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο µέχρι το 2018.
Όγδοον, όσον αφορά τη µείωση του προσωπικού στο δηµόσιο, βλέπουµε ότι στο στενό δηµόσιο τοµέα και στους ΟΤΑ –µόνο
εκεί- θα έχουµε εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα µία
συνολικά αποχωρήσεις, πολλές από τις οποίες θα είναι υποχρεωτικές, δηλαδή υποκρύπτονται µέσα νέες διαθεσιµότητες και
απολύσεις, µε τον αριθµό των προσλήψεων να είναι πολύ µικρότερος.
Το ένατο στοιχείο είναι ότι βλέπουµε για το ζήτηµα της µισθολογικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ –το λέτε µέσα στο µεσοπρόθεσµο- ότι θα µειωθεί από 5,24% του ΑΕΠ το 2014 σε 3,97%
του ΑΕΠ.
Το δέκατο στοιχείο, όσον αφορά τη συνταξιοδοτική δαπάνη –
ενώ το είπατε και εσείς προχθές, κύριε Υπουργέ, και εάν δει κανείς τον πίνακα µπορεί να αποπροσανατολιστεί, να δει οριακά
αυξηµένο το ποσό για τις συντάξεις- είναι ότι πρέπει να λάβουµε
υπ’ όψιν δύο πράγµατα: πρώτον, ότι σε ποσοστό του ΑΕΠ το
2018 θα είναι 3,9% του ΑΕΠ έναντι 3,35% του ΑΕΠ το 2014 και,
δεύτερον, ότι θα αφορά πολύ περισσότερους συνταξιούχους
αυτό το κονδύλι, εκατοντάδες περισσότερους, που θα έχουν βγει
στη σύνταξη µέχρι το 2018.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο κονδύλι για τις συντάξεις –και τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε- υποκρύπτεται η βασική πολιτική σας για το συνταξιοδοτικό τα επόµενα χρόνια, που δεν την λέτε, ενώ όλα τα άλλα
που κόβετε, επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, κοινωνικούς πόρους, εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τα αποτυπώνετε –
δεν µπορείτε να κάνετε αλλιώς- στο µεσοπρόθεσµο. Από την
1-1-2015 καταργείτε µε βάση το ν. 3863/2010, µνηµονιακό νόµο
που ισχύει, την κατώτερη σύνταξη, µαζί µε το ΕΚΑΣ, που αντικαθίστανται από µία βασική σύνταξη µέχρι 360 ευρώ.
Επίσης, συνοδεύεται από έναν δεύτερο πυλώνα, από µία ανταποδοτική σύνταξη πλέον, στην οποία θα έχετε ρήτρα βιωσιµότητας και ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, µε αποτέλεσµα η
σύνταξη να είναι σχεδόν µηδενική. Πάµε δηλαδή σε εξαθλίωση
των συντάξεων.
Επιπροσθέτως, κρύβετε, βεβαίως, αυτό που έχετε προσυµφω-
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νήσει µε την τρόικα για την κατάργηση όλων των συντάξεων που
παίρνουν πριν από το εξηκοστό δεύτερο έτος είτε γυναίκες µε
ανήλικα παιδιά είτε οι παλαιοί –πριν από το 1983- ασφαλισµένοι
είτε όσοι είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Επίσης, πίσω από αυτό το κονδύλι και τα άλλα κονδύλια του µεσοπρόθεσµου κρύβεται ότι θα
έχουµε και άλλες δραστικές αλλαγές, όπως αυτό που ήδη διαρρέεται ότι κουβεντιάζετε µε την τρόικα, ότι για να πάρεις τη βασική σύνταξη δεν θα σου φτάνουν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
ένσηµα, δεν θα σου φτάνουν δεκαπέντε χρόνια, θα θέλεις είκοσι.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του
και στις ευρωεκλογές και στις άλλες δύο κάλπες θα βάλει πραγµατικά ένα φρένο στην Κυβέρνησή σας και στη δυνατότητά της
µε λαϊκή νοµιµοποίηση να εφαρµόσει και αυτό το µεσοπρόθεσµο, το οποίο θα ολοκληρώσει την οικονοµική, κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, τριάντα
τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ρήγας και να ετοιµάζεται ο κ. Ουζουνίδης.
Κύριε Ρήγα, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε την αποτίµηση µιας σκληρής, δύσκολης, επώδυνης περιόδου και να µπούµε σε µια περίοδο όπου η ελπίδα
έχει αρχίσει να ανατέλλει.
Αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς, γιατί για πρώτη
φορά µετά από τέσσερα χρόνια θυσιών, σκληρής, αλλά συστηµατικής προσπάθειας, κάνοντας πράγµατα που ουδέποτε αυτό
το κράτος, αυτός ο λαός και η κοινωνία είχε αποπειραθεί στο παρελθόν να κάνει, προχωρήσαµε σε αναγκαίες προσαρµογές, έτσι
ώστε να µπορούµε να απαντάµε τώρα µε ορθόδοξο τρόπο σε κάποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες που ορισµένοι έβαλαν
από την πρώτη στιγµή, τα οποία ήταν ανεπίκαιρα και δεν µπορούσαν να στηριχθούν σε καµµία ορθόδοξη ή ετερόδοξη –όπως
λένε κάποιοι άλλοι- οικονοµική πολιτική.
Αυτό δηλαδή που έλεγαν κάποιοι ευθύς εξαρχής, µε ένα ταµειακό έλλειµµα που έφτανε τα 24 δισεκατοµµύρια και ένα διαρθρωτικό έλλειµµα στα 36 δισεκατοµµύρια, ήταν ότι µόνο µε
φθηνό χρήµα στην αγορά εκείνη τη στιγµή, χωρίς καµµία δηµοσιονοµική σταθεροποίηση, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα. Ήταν δηλαδή οικονοµικές προτάσεις, που δεν άντεχαν σε καµµία περίπτωση και στο οικονοµικό µοντέλο που είχε
υιοθετήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή η χώρα, αλλά και στην ποιότητα και το µέγεθος της κρίσης που αντιµετώπιζε η χώρα.
Εµείς τότε, ως ΠΑΣΟΚ, έχοντας προφανώς κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τη λήψη µέτρων, αλλά και σοβαρά προβλήµατα εµπειρίας στο πώς αντιµετωπίζονται αυτές οι κρίσεις,
βρεθήκαµε να έχουµε απέναντί µας µια σκληρή –από πλευράς
οικονοµικής πολιτικής- Ευρώπη, µε µονοδιάστατο τρόπο θέασης
των πραγµάτων, χωρίς προηγούµενη εµπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιµετώπισης τέτοιων κρίσεων.
Κληθήκαµε εκείνη τη στιγµή, κυριολεκτικά µε το πιστόλι στον
κρόταφο, να πάρουµε µέτρα, να υπογράψουµε ένα µνηµόνιο, το
οποίο –µε τις αβελτηρίες, τις ολιγωρίες και τα λάθη που έγιναν
κατά την εφαρµογή του- ναι, δεν είχε άµεσα αποτελέσµατα και
προκάλεσε περισσότερο πόνο και οδύνη στον ελληνικό λαό.
Όµως δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Οι µετά Χριστόν προφήτες που
έρχονται τώρα να µας µιλήσουν για άλλη πρόταση, για άλλο
δρόµο, προφανώς δεν πείθουν κανέναν.
Ναι, εξαιτίας του θάρρους και της εθνικής υπεύθυνης στάσης
του ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή, που ανέλαβε ένα µοναδικό πολι-
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τικό κόστος, που του στοίχισε και το πληρώνει µέχρι σήµερα, η
χώρα βρίσκεται ακόµα όρθια, για να προστεθούν σε αυτή την
προσπάθεια και πολιτικές δυνάµεις, που εξαρχής ήταν αντίθετες,
που εξαρχής έβαζαν το κάρο µπροστά από το άλογο, µιλώντας
για αναπτυξιακά µέτρα σε µια εποχή που η δηµοσιονοµική σταθερότητα ήταν το ζητούµενο, και να πουν -µε ειλικρίνεια, εγώ πιστεύω- ότι ουδείς αναµάρτητος, όπως είπε και ο κ. Σαµαράς, και
να προστεθούν στις δυνάµεις της πολιτικής και εθνικής ευθύνης,
για να µπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια.
Σήµερα ναι, η χώρα έχει σταθεί στα πόδια της και διέψευσε
όχι µόνο τις κασσάνδρες του λαϊκισµού και της καταστροφολογίας, αλλά και εκείνους εκ των εταίρων µας και τους τροϊκανούς,
που δεν έβλεπαν ούτε µείωση των ρυθµών ύφεσης της χώρας
ούτε πλεόνασµα και έλεγαν ότι η χώρα δεν θα τα καταφέρει τόσο
σύντοµα.
Ε, ναι, σήµερα βρισκόµαστε σε µια ιστορική στιγµή, κατά την
οποία επαναλαµβάνω ότι έχει ανοίξει µεγάλη χαραµάδα στην ελπίδα και προχωρούµε στο επόµενο βήµα. Ποιο µπορεί και ποιο
πρέπει να είναι αυτό το βήµα; Όχι βεβαίως η εφαρµογή απλά και
µόνο ενός µεσοπρόθεσµου.
Το βήµα αυτό πρέπει να είναι εκείνο που πράγµατι από την
αρχή είναι ζητούµενο: το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης µε συγκεκριµένους στόχους, µε συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης, βασισµένο πάνω σε εντελώς άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που
είχε µέχρι σήµερα, δηλαδή ένα µοντέλο που πόνταρε στην κατανάλωση, σε µια οικονοµία αντιπαραγωγική κι ελάχιστα ανταγωνιστική και σε έναν δανεισµό µε φθηνό χρήµα, το οποίο όµως
δεν έπεφτε στην παραγωγή και την ανάπτυξη, αλλά έπεφτε στην
κατανάλωση. Αυτό το µοντέλο, αν θελήσουµε να το αναβιώσουµε, είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσµα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα είναι το ίδιο.
Άρα, λοιπόν, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης οφείλει να
στηρίζεται πάνω σε κάποιες ρεαλιστικές παραδοχές για το πού
βρισκόµαστε από πλευράς πορείας της παγκόσµιας οικονοµίας,
την οποία δυστυχώς δεν µπορούµε να επηρεάσουµε ως χώρα
ιδιαίτερα. Να τη σχολιάσουµε µπορούµε να µιλήσουµε για τα
κακά της παγκοσµιοποίησης µπορούµε, για τις πιθανές αλλαγές
πολιτικής της Fed µπορούµε να µιλήσουµε, για την αλλαγή της
πολιτικής της Κίνας µπορούµε να µιλήσουµε, αλλά να την επηρεάσουµε δεν µπορούµε.
Αν, λοιπόν, αποδεχθούµε κάποιες παραδοχές σχετικά µε το σε
ποιον κόσµο οικονοµικά ζούµε, τότε πράγµατι θα δούµε, έχοντας
ένα νόµισµα και µάλιστα, αρκετά ισχυρό, έχοντας περιορισµούς
όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας κι έχοντας και
συγκεκριµένα προβλήµατα ως οικονοµία, ποιο θα είναι το µοντέλο ανάπτυξης που θα επιλέξουµε.
Και βέβαια, δεν αρκεί µόνο το οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης
να το επιλέξουµε και να πούµε ότι τελειώσαµε. Χρειάζονται βαθιές µεταρρυθµίσεις σε αυτήν τη χώρα. Όχι µεταρρυθµίσεις οι
οποίες απλώς θα αγγίζουν κάποια δευτερεύοντα ζητήµατα για
το πώς θα τοποθετηθούν οι πάγκοι στις λαϊκές, αλλά βαθιές µεταρρυθµίσεις που θα ξεκινούν πρώτα και κύρια από το εκπαιδευτικό σύστηµα και από το τι θα παράγει το εκπαιδευτικό µας
σύστηµα, για να µην συνεχίζουν αυτοί που χύνουν δάκρυα σήµερα και λένε «γιατί φεύγουν οι επιστήµονές µας στο εξωτερικό,
γιατί τα καλύτερα µυαλά φεύγουν έξω;».
Γιατί, για βρείτε µου µια οικονοµία, οπουδήποτε στον κόσµο –
την πιο ισχυρή- που θα µπορούσε να απορροφήσει τον αριθµό των
ειδικοτήτων που παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήµια. Έχουµε
τους περισσότερους νοµικούς, τους περισσότερους οικονοµολόγους, τους περισσότερους κοινωνιολόγους, τους περισσότερους
εκπαιδευτικούς –ποιο µοντέλο ανάπτυξης θα εξυπηρετήσει;- αλλά
τους λιγότερους τεχνίτες και τους λιγότερους ειδικευµένους σε
τοµείς που χρειάζεται η οικονοµία. Για να µας πουν, λοιπόν, αυτοί
που κλαίνε σήµερα γιατί φεύγουν τα παιδιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ναι, θα αναπτυχθεί ξανά η οικονοµία και θα αντιµετωπιστεί η
ανεργία, όχι όµως µε διατάγµατα και νόµους που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί αυτό λέει. Να κάνουµε έναν νόµο που να προσδιορίζουµε
τον κατώτατο µισθό. Να τον προσδιορίσουµε τον κατώτατο
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µισθό. Εγώ να σας το βάλω 2.000 ευρώ. Και τι σηµαίνει αυτό; Αντέχει η οικονοµία να το δώσει αυτόν τον κατώτερο µισθό ή θα
κλείσουν και οι άλλες επιχειρήσεις που µέχρι σήµερα έχουν µείνει ανοιχτές;
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, ας κάνουµε τις παραδοχές οι
οποίες ανταποκρίνονται σήµερα στην πραγµατικότητα, ας δούµε
ότι πρέπει η οικονοµία να χρηµατοδοτηθεί κι εκεί ας επιλέξουµε
το µοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν θα είναι ούτε κρατικοδίαιτο
ούτε παρασιτικό.
Θα είναι ένα µοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στην καινοτοµία, στηρίζεται στην εξωστρέφεια, αναπτύσσει τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα, στηρίζεται σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα όπου παράγει χρήσιµους –για να πω έναν όρο ίσως όχι
τόσο σωστό από πλευράς οικονοµικής- για την οικονοµία και την
ανάπτυξη της χώρας.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα σε αυτήν την προοπτική της αλλαγής σελίδας, εµείς βάζουµε µία προτεραιότητα:
ένα σύγχρονο οικονοµικό µοντέλο που θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανεργίας και κυρίως, θα ξαναδώσει στην οικονοµία
της χώρας την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία που απαιτείται.
Αυτό φαίνεται να συµβαίνει τον τελευταίο καιρό. Η Ελλάδα ξανακερδίζει σε εµπιστοσύνη και αξιοπιστία κι εµείς αντέχουµε ως
πολιτικός φορέας, είµαστε εδώ ως δύναµη πολιτικής ευθύνης.
Θέλοντας να δώσουµε ένα θετικό πρόσηµο σε αυτήν την προσπάθεια, θα είµαστε εδώ χωρίς διλήµµατα, λέγοντας όµως την
αλήθεια στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Η αλήθεια είναι µία. Χρειάζεται πολιτική
σταθερότητα, χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα, χρειάζεται
συναίνεση, χρειάζεται άθροισµα των προσπαθειών. Σε αυτό, το
ΠΑΣΟΚ θα είναι παρόν και θα δώσει τη µάχη. Κι ας µην ελπίζουν
κάποιοι στις 25 του Μάη, γιατί πολλές απειλές ακούω, «θα δείτε
τι θα πάθετε στις 25 του Μάη».
Το πρόβληµα, αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι δικό σας
και στις 18 και στις 25 του Μάη. Και τότε θα δούµε ποια θα είναι
τα δικά σας διλήµµατα. Θα δείτε, λοιπόν, ότι αντί να φύγουµε
εµείς, ίσως θα ψάχνουν κάποιοι άλλοι πού να πάνε -να φύγουνκαι πώς θα κάνουν την αυτοκριτική τους.
Η Ελλάδα, λοιπόν, προχωράει µπροστά. Κι εµείς εξακολουθούµε να είµαστε δύναµη ευθύνης, προοπτικής και βοηθάµε σε
αυτήν την ανάταση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Ουζουνίδης έχει τον λόγο. Και να ετοιµάζεται ο κ. Κυρίτσης από τη ΔΗΜΑΡ.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ προέρχοµαι από το ποδόσφαιρο και µου έδωσε µια πολύ ωραία πάσα ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
Δεν γνωρίζω πόσα χρόνια είστε Βουλευτής. Κι επειδή έχει
ακουστεί κατ’ επανάληψη, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς τους
παλιούς δεν θα πρέπει να έχουν τα µούτρα να µιλάνε. Το
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» στις 16 Μαρτίου 2014 λέει: «Ψάχνουν το ένα
εκατοµµύριο της κυρίας Ρούλας, συζύγου Γιάννου Παπαντωνίου». Σας το χαρίζω. Η «REAL NEWS» στις 4 Μαΐου 2014, µεταξύ
άλλων, λέει: «Καίνε τον Γιάννο οκτώ νέοι λογαριασµοί της συζύγου του». Και έχουµε κι ένα σωρό άλλα. Αλλά επειδή είναι επίκαιρα τα θέµατα, θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Βλέπω ότι τουλάχιστον υπάρχουν νέοι Βουλευτές και πραγµατικά χαίροµαι. Εµείς θα αγωνιστούµε για να µπορέσουµε κάτι να
αλλάξει για τα νέα παιδιά.
Κύριε Υπουργέ, µεταξύ άλλων -εγώ δεν είµαι και καλός στο
διάβασµα- στη σελίδα 5 του σχεδίου νόµου Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής αναφέρεται ότι το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να µειωθεί σε 24,5% από 25,8%. Και το
γράφετε; Και είστε υπερήφανος; Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία είναι 25%. Ξέρετε σύµφωνα µε τα ανεπίσηµα πόσο είναι;
Βγαίνετε έξω να δείτε πόσοι άνεργοι υπάρχουν;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Και για να κάνω και διαφήµιση των εφηµερίδων της περιοχής
µου, είναι δύο: η µια είναι «Η ΓΝΩΜΗ» και η άλλη «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ». Θα τις καταθέσω και αυτές στα Πρακτικά.
Είναι λυπηρό να αναφέρετε αυτά τα νούµερα τη στιγµή που
στη Γερµανία της κ. Μέρκελ µειώνεται η ανεργία. Κλείνετε τα εργοστάσιά µας, όπως της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων, το
υπερσύγχρονο αυτό εργοστάσιο στη Σίνδο, κι ένα σωρό άλλα –
τα ανέφερα προχθές- και µιλάτε για νούµερα, ενώ θα έπρεπε να
ντρέπεστε – όχι εσείς προσωπικά, αλλά όλη η πολιτική.
Εγώ είµαι δύο χρόνια Βουλευτής και δεν έχω δει να γίνεται τίποτα προς το καλύτερο. Ευχόµαστε οι επιθυµίες σας να φέρουν
την ανάπτυξη και το χαµόγελο στον κόσµο και να µας διαψεύσετε. Αλλά δεν κάνετε τίποτε από απλά πράγµατα.
Κύριε Υπουργέ, είστε νοµίζω οικονοµολόγος, είστε καθηγητής
Πανεπιστηµίου. Εδώ και δύο χρόνια –να µην πιάσουµε τα άλλαδεν θα έπρεπε ο Έλλην πολίτης, ο Ουζουνίδης Μαρίνος και ο καθένας, να έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό; Έχετε τρελάνει τους λογιστές. Κάθε χρόνο δεν
ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Πείτε µου: Δεν έπρεπε
ο καθένας εδώ να ξέρει πώς θα κάνει τη φορολογική του δήλωση; Για ποιον λόγο δεν κάνετε ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα. Εκατό χρόνια ήµασταν στην Γερµανία, σταθερό
φορολογικό σύστηµα. Εδώ τι κάνετε εσείς; Αλχηµείες;
Συνέχεια τιµωρείτε τους νοµοταγείς και τους συνεπείς. Έχετε
γίνει σαν κάτι µπαταχτσήδες στις µικρές µας κοινωνίες, που κυκλοφορούσαν µε τις µερσεντεζάρες και «πρώτο τραπέζι πίστα»
και χρωστάγανε στη µισή πόλη.
Κι εσείς, αφού έχετε πλεόνασµα, τι κάνετε; Υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι στον Έβρο. Στη Βόρειο Ελλάδα θανατώσανε τα ζώα
τους, κύριε Ντόλιο. Γιατί δεν δίνετε στους ανθρώπους τα λεφτά
τους, να τελειώνουµε; Πάµε και γυρίζουµε στα καφενεία και στο
τέλος θα µας ορµήξουν. Μπορείτε να το καταλάβετε; Πώς ζητάτε
από τους άλλους τα χαράτσια και τα κατάσχετε από τραπεζικούς
λογαριασµούς; Και για ποιον λόγο δεν πληρώνετε τους ανθρώπους, που τους το υποσχεθήκατε;
Κυκλοφορούν κάτι αµαξάρες –τις βλέπω κι εγώ εδώ- µε βουλγάρικες πινακίδες. Και έρχεται ο άλλος ο νοµοταγής, πληρώνει
τέλη κυκλοφορίας και έξτρα αν κάποιο αµάξι είναι πολυτελές!
Λέει εδώ –είναι από το blog Faros 24 της Αλεξανδρούπολης«όπως σηµειώνει σε ρεπορτάζ της η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στην
έκθεσή του το Γραφείο Εµπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας
µας στη Σόφια σηµειώνει ότι οι περισσότερες από τις εννέα χιλιάδες επιχειρήσεις Ελλήνων (αυξήθηκαν κατά 50% από το 2012
στο 2013) είναι εικονικές…».
Γιατί δεν κάνετε κάτι, αφού υπάρχει έλλειψη στο ΣΔΟΕ;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε προχθές αυτό.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Ουσία θέλουµε να δούµε, παιδιά!
Μπορούν να κάνουν κάτι;
Θα το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Οργιάζει το λαθρεµπόριο µε τα φυτοφάρµακα, µε το παράνοµο εµπόριο, µε οτιδήποτε παράνοµο όσον αφορά το εµπόριο
Ελλάδας-Τουρκίας. Στους Κήπους, στις Καστανιές, στο Ορµένιο
µεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, κάθε µέρα η κατάσταση χειροτερεύει. Θα το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Επειδή, µάλιστα, βλέπω µεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως τη
«Γέφυρα Κήπων» Ελλάδας-Τουρκίας, θα ήθελα να πω ότι το πρόβληµα είναι στο τελωνείο. Πρέπει να εκσυγχρονίσετε το τελωνείο. Πρέπει να βάλετε µηχανήµατα λέιζερ, για να µπορούν να
ελέγξουν τα τούρκικα φορτηγά που πηγαινοέρχονται, γιατί συνέχεια πιάνουν παράνοµα. Εγώ πιστεύω –το λένε και αυτοί - ότι
βάζοντας ένα τέτοιο µηχάνηµα, τα έξοδά του τα βγάζει σε χρόνο
ρεκόρ. Δεν κάνετε τίποτα!
Το Τελωνείο Καστανεών πήγατε να το δείτε, κύριε Υπουργέ;
Είναι λυπηρό σήµερα, το 2014, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουµε τέτοιο τελωνείο. Δώστε πέντε φράγκα, να γίνει
κανένα έργο στον Έβρο, να κινηθούν λίγο και οι άνθρωποι. Θα
το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ωραίες οι γέφυρες, αλλά όταν δεν υπάρχει κίνηση κι όταν δεν
κυκλοφορεί αµάξι, τι να την κάνεις µε δύο και τρεις λωρίδες.
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Επίσης, εδώ έχω ένα χαρτί από την Πανελλήνια Οµοσπονδία
Εργαζοµένων στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, µε ηµεροµηνία «Αθήνα 13-3-2014».
Λέει για τα χαράτσια, τις κατασχέσεις, κ.λπ.. Είναι τουλάχιστον
προκλητικό το Υπουργείο Οικονοµικών να καταθέτει για τρίτη
φορά την περίφηµη τροπολογία για το θέµα των τριγωνικών και
ενδοοµιλικών συναλλαγών, κλπ. Λένε σε κάποιο σηµείο: «καλούµε τους Βουλευτές να αποφασίσουν αν είναι µε τον λαό, τον
οποίο πρέπει να υπηρετούν και στον οποίο πρέπει να απολογούνται, ή µε τους λίγους που γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι στις
πλάτες των πολλών και µε το µόχθο τους.». Υπογράφουν ο Πρόεδρος Χαράλαµπος Νικολακόπουλος και η Γενική Γραµµατέας
Ρεβέκκα Μπασµατζίδου.
Πραγµατικά κι εγώ, κύριοι, είµαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς.
Πρέπει να κοιτάξουν να δηµιουργήσουν πέντε θέσεις εργασίας.
Αυτή η τακτική της είσπραξης και µόνο, έχει τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε. Έχετε ολοκληρώσει.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, σας παρακαλώ.
Είµαστε εκτός χρόνου.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς. Συγγνώµη που σας διακόψαµε, αλλά ο κατάλογος είναι
µακρύς και πρέπει να τηρήσουµε τον χρόνο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Δεν πειράζει. Εµείς εδώ, όπως και
άλλοι, όπως βλέπω, είµαστε συνεπείς. Κάποιοι άλλοι είναι οι τουρίστες. Αν θέλουν ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Σαµαράς να µειώσουν
τους Βουλευτές, ας στείλουν πρώτα τους τουρίστες στα σπίτια
τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης και µετά ο κ. Παραστατίδης.
Ορίστε, κύριε Κυρίτση, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος
έχει διαβάσει το µεσοπρόθεσµο, διαπιστώνει µόνο ένα πράγµα.
Αυτά που αναφέρει δεν έχουν καµµία σχέση απολύτως µε αυτά
που συµβαίνουν στη χώρα. Μιλάµε για µια χώρα µε 28% ανεργία
επίσηµα καταγεγραµµένη, δηλαδή µε περίπου ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, µε τρία εκατοµµύρια πολίτες που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας.
Υπάρχει κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επιπέδου. Η µεσαία
τάξη και κάτω έχει ισοπεδωθεί. Διακόσιες χιλιάδες, περίπου, νέοι
επιστήµονες δεν µπορούν να βρουν δουλειά και φεύγουν για το
εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όµως, η Κυβέρνηση φέρνει ένα µεσοπρόθεσµο ανεδαφικό.
Μιλά για µια υποθετική ανάπτυξη που µόνο έναν αφελή θα
έπειθε. Μιλά για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα όταν µόνο το
τελευταίο τρίµηνο οι Έλληνες δεν µπόρεσαν να πληρώσουν 3,7
δισεκατοµµύρια ευρώ βεβαιωµένους φόρους και µιλά για µείωση
της ανεργίας στο 15,9% µέσα σε µια τριετία.
Πείτε µου µία άλλη χώρα που έχει καταφέρει αυτό το πράγµα.
Δεν είναι ότι οι προβλέψεις σας ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας, είναι ότι εσείς προκαλείτε τη νοηµοσύνη των πολιτών, τους
οποίους υποβάλατε σε βαρύτατες θυσίες τα τελευταία χρόνια.
Θα σας πω γιατί θα διαψευστείτε. Θα διαψευστείτε γιατί πολύ
απλά δεν έχετε κανένα παραγωγικό µοντέλο, κανένα αναπτυξιακό πρόγραµµα, κανένα στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο από
την κρίση. Το µόνο που γνωρίζετε είναι ότι δεν θα πειράξετε την
τάξη που εκπροσωπείτε και που έχει αυξήσει τον πλούτο της
µέσα σε αυτήν την κρίση περίπου 20%.
Αντί, λοιπόν, να συζητάµε για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο
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ανασυγκρότησης της χώρας, παραµυθιάζετε τους Έλληνες πολίτες. Τους λέτε, δηλαδή, ότι η χώρα βγήκε από την κρίση, ότι οι
επενδυτές στριµώχνονται ποιος θα πρωτοέρθει και γενικώς ότι
όλα βαίνουν καλώς, όταν εσείς, κύριε Σαµαρά, δεν µπορείτε να
αντιληφθείτε ποια είναι τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Το
λέω αυτό γιατί ο πολιτισµός, ας πούµε, κι η σύνδεσή του µε τον
τουρισµό είναι δυστυχώς υψηλά µαθηµατικά.
Την ίδια ώρα το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλή σάς διαψεύδει και λέει αυτό που θα σας πει και κάθε Έλληνας πολίτης,
κύριε Υπουργέ, ότι δηλαδή η κοινωνική κρίση συνεχίζεται, ότι η
ανεργία έχει εκτοξευθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση µε
άλλες χώρες µε προγράµµατα λιτότητας, ότι η φτώχεια έχει διογκωθεί, ότι οι όποιες δηµοσιονοµικές επιτυχίες οφείλονται κυρίως
στις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών και στους νέους
φόρους και ότι -το αναφέρω επακριβώς, κύριε Υπουργέ- «η έως
τώρα πτώση των εισοδηµάτων και οι συνεχείς ανασχεδιασµοί
στο φορολογικό σύστηµα δεν µας επιτρέπουν κάποια αισιόδοξη
πρόβλεψη για γρήγορη αύξηση των εσόδων και µείωση της φοροδιαφυγής». Δεν µπορεί να µην το ξέρετε αυτό.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε καλά ότι χρειαζόµαστε
6% µε 7% ανάπτυξη τον χρόνο για τα επόµενα δέκα χρόνια για
να καλύψουµε ένα εκατοµµύριο ανέργους. Και αντί να σχεδιάζουµε ένα πρόγραµµα βιώσιµης ανάπτυξης, συνεχίζετε να λέτε
ψέµατα στους πολίτες, να τους δίνετε προεκλογικά επιδόµατα
του «φανταστικού» ποσού των 8 ευρώ και να τους απειλείτε ότι
χωρίς εσάς δεν υπάρχει χώρα.
Θέλω να σταθώ σε αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Πρωθυπουργός µάς λέει ότι η κρίση τέλειωσε, ότι αλλάζουµε σελίδα
και ότι θα γίνουµε µια ευτυχισµένη χώρα. Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης µάς λέει ότι χωρίς αυτόν δεν υπάρχει κράτος.
Εµένα αυτό µε ξεπερνάει.
Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, νόµιζα ότι εδώ είµαστε
Βουλή και ότι συζητάµε πολιτικά και όχι ιατρικά θέµατα. Διότι
αυτό αγγίζει την ιατρική και όχι την πολιτική σφαίρα.
Η πολιτική σταθερότητα που επικαλείστε δεν εξαρτάται από
εσάς. Την υπονοµεύετε, όµως, µε τις πράξεις σας και δηµιουργείτε κοινωνική έκρηξη. Προσπαθείτε για άλλη µια φορά να εκφοβίσετε τους πολίτες, λέγοντάς τους ότι εσείς είστε οι
µοναδικοί που θα τους βγάλετε από την κρίση, µία κρίση που δηµιουργήσατε εσείς. Τους ζητάτε, λοιπόν, να ψηφίσουν εσάς για
να τους βγάλετε από την κρίση, την οποία κρίση πάλι δηµιουργήσατε εσείς.
Περίµενα ότι θα αντιληφθείτε σε ποια κατάσταση έχετε φέρει
τη χώρα, ότι θα υπάρχει τουλάχιστον πολιτική σεµνότητα και αυτοκριτική από τα κόµµατα που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Η αυτοκριτική αυτή δεν έχει γίνει ποτέ εδώ µέσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση
απέτυχε να παρουσιάσει ένα µεσοπρόθεσµο ρεαλιστικό πρόγραµµα που να συνάδει µε την πραγµατικότητα, που να έχει µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές προοπτικές.
Όµως, δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι χρειάζεται ένα
ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της
χώρας. Χρειάζεται να δούµε τη µεγάλη εικόνα. Το ερώτηµα είναι
αµείλικτο: Τι Ελλάδα θέλουµε; Τι Ελλάδα θέλουµε να κάνουµε;
Και επειδή δεν έχουµε απάντηση σ’ αυτό, καταφεύγουµε σε απειλές και παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως αναντικατάστατους.
Όµως, θέλω να σας πω ότι η χώρα θα επιβιώσει και χωρίς εσάς,
γιατί οι χώρες ανήκουν σ’ αυτούς που µπορούν να οραµατίζονται, κύριε Υπουργέ. Και, δυστυχώς, εσείς δεν έχετε κανένα
όραµα για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Παραστατίδης και µετά ο κ. Βαρεµένος. Στη
συνέχεια θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Παραστατίδη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου, θα ήθελα να επικεντρώσω την οµιλία µου στο πολιτικό κυρίως σκέλος του σηµερινού νοµοσχεδίου. Εξάλλου, ο εισηγητής
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του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος και ο Μίµης Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή τους ήταν πολύ ξεκάθαροι και αναφέρθηκαν µε µεγάλη σαφήνεια στο τεχνικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο 2015-2018 µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τη χώρα
και τους πολίτες. Η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έµαθε να
ωραιοποιεί τα πάντα. Έµαθε να βαφτίζει το µαύρο άσπρο, τη
φτώχεια και την ανέχεια, προοπτική ευηµερίας. Οραµατίζεται
ανάπτυξη και ευηµερία επικαλούµενη κυρίως αριθµούς και στατιστικές, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν τις κοινωνικές επιπτώσεις.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µε όση προσπάθεια κι αν καταβάλλετε
µέσα από διάφορα προπαγανδιστικά τηλεοπτικά και έντυπα µέσα
προκειµένου να εξωραΐσετε τη σηµερινή κατάσταση, δυστυχώς η
καθηµερινότητα του πολίτη σας διαψεύδει. Αρκεί κανείς να δει την
αύξηση των πολιτών στα συσσίτια και τις πρόσφατες εικόνες σε
διάφορες περιοχές των Αθηνών, όπου οι πολίτες συνωστίζονταν
σε ουρές χιλιοµέτρων για µια σακούλα ζαρζαβατικών. Πρόκειται
για συγκλονιστικές εικόνες, για εικόνες ντροπής που εξευτελίζουν
και καταρρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά τα φαινόµενα βαφτίζετε, κύριοι, ως προοπτική ανάπτυξης. Θεωρώ πως
έχετε µεσάνυχτα από την ελληνική πραγµατικότητα, την οποία
βιώνουν τρία εκατοµµύρια και πλέον πολίτες που τους καταντήσατε να µπαίνουν σε ουρές για µια σακούλα ντοµάτες. Αυτή την
Ελλάδα έχετε δηµιουργήσει, γι’ αυτήν την Ελλάδα αισθάνεστε
υπερήφανοι. Αυτήν την Ελλάδα επικαλείστε ότι σώσατε και αυτή
την Ελλάδα, δυστυχώς, θα έρθει η ώρα που θα παραδώσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ η Κυβέρνηση ισχυρίζεται
καθηµερινά πως δεν θα έχουµε νέα µέτρα, µας φέρνει στη Βουλή
νέο µεσοπρόθεσµο. Πρέπει να διευκρινίσουν πως δεν πρόκειται
για ένα απλό νοµοσχέδιο, αφού µέσα από την ψήφισή του διασφαλίζεται η συνέχεια προηγούµενων εφαρµοστικών νόµων και
περιλαµβάνει διατάξεις που επιβάλλουν συνθήκες εργασιακής
ζούγκλας στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα καταργώντας συνταγµατικά εργατικά δικαιώµατα.
Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι κάθε φορά που η
Κυβέρνηση διαβεβαιώνει µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
πως δεν θα υπάρξουν άλλα επώδυνα µέτρα για τα λαϊκά στρώµατα, τότε ακριβώς είναι η στιγµή που προετοιµάζονται νέες επιθέσεις εις βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων, εις βάρος
των εργατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων µε µείωση µισθών και
συντάξεων, µε απολύσεις, περικοπές στις δαπάνες υγείας και
παιδείας, περικοπές στις παροχές πρόνοιας και άλλα πολλά.
Το µοντέλο ανάπτυξης που επαγγέλλεται και προτίθεται να
ακολουθήσει η Κυβέρνηση, το προδιέγραψε µε σαφήνεια η κ.
Μέρκελ σε πρόσφατη επίσκεψή της στη χώρα µας, κατά τη διάρκεια της οποίας µας είπε ότι πρέπει να δώσουµε έµφαση στον
τουρισµό και στην παροχή υπηρεσιών. Ούτε λίγο ούτε πολύ µας
συνέστησε να γίνουµε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Τα λόγια της
αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα, διότι έχουν ειπωθεί
από την Πρωθυπουργό της Γερµανίας, η οποία έχει ηγεµονικό
ρόλο στην οικονοµία µεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
Και προσέξτε ότι αυτά ειπώθηκαν σε µία περίοδο που δροµολογείται η αναδιάταξη των οικονοµικών µοντέλων ανάπτυξης µεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Αυτού του είδους το µοντέλο
ανάπτυξης επεφύλαξε η κ. Μέρκελ για τη χώρα µας, το οποίο
είναι πρόθυµη να εφαρµόσει και να υπηρετήσει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αντιληφθεί πως καµµία ανάπτυξη δεν έρχεται µόνη της. Καµµία
ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται βασιζόµενη µόνο σε εξαγγελίες, ευχολόγια και υποδείξεις, αλλά πρέπει να δηµιουργηθούν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως σταθερό φορολογικό σύστηµα, το
οποίο δεν υπάρχει -έως τώρα ψηφίστηκαν σαράντα ένα φορολογικά νοµοσχέδια- δίκαιος συντελεστής φορολόγησης, που δεν
υπάρχει, φορολόγηση του εισοδήµατος και όχι της παραγωγικής
διαδικασίας και του µεικτού εισοδήµατος, που δεν υπάρχει, εκσυγχρονισµός του κράτους, πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, κάτι που δεν γίνεται σήµερα και µια σειρά άλλων
µέτρων. Υπερηφανεύεται ότι βγήκαµε στις αγορές και αυτό, αν
θέλετε, το χρησιµοποιεί σαν δυνατό χαρτί, εν όψει της προεκλογικής περιόδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Όµως, εδώ και ο πιο αφελής θα αναρωτηθεί: Πώς γίνεται να
σου κλείνουν την πόρτα χρηµατοδότησης οι αγορές, επειδή το
χρέος έχει φθάσει στο 129% του ΑΕΠ, και να σου ανοίγουν τις
πόρτες και µάλιστα µε επιτόκιο κοντά στο 5%, µε το χρέος στο
175% του ΑΕΠ; Τα συµπεράσµατα ας τα βγάλουν οι πολίτες, που
καλούνται να πιστέψουν πόσο πραγµατικά αξιόπιστα είναι όλα
αυτά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε ότι πέρα απ’ αυτά που µας
πήραν τώρα µας ζητούν επιπλέον να παραδώσουµε εκτός των
άλλων το φιλότιµο, τον αυτοσεβασµό µας και να απαρνηθούµε
την αξιοπρέπειά µας. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα που ο ελληνικός
λαός θα πρέπει να απαιτήσει να µην υπάρξει πλέον καµµία υποχώρηση, καµµία ανοχή στο παραµύθιασµα και στο ψέµα, καµµία
ανοχή στο νέο έγκληµα, αφού ήδη τα έχει χάσει όλα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, φαίνεται
πως δεν έχετε αντιληφθεί ακόµη και σήµερα ότι η «πλάτη» της
κοινωνίας δεν αντέχει άλλο. Ο κόσµος γονάτισε, κουράστηκε,
απογοητεύτηκε. Δυστυχώς, πλήρωσε βαρύ τίµηµα µιας ανεπαρκούς, χρεοκοπηµένης και αποτυχηµένης εξουσίας. Και να είστε
σίγουροι πως ο λαός θα καταδικάσει τους υπεύθυνους, που τη
λεηλασία τη µετατρέψανε σε νόµο, τα εκβιαστικά διλήµµατα σε
καθεστώς, το ψέµα σε προπαγάνδα, αφού µε τέτοια τερτίπια και
τακτικές προσπαθείτε να ενσπείρετε τον φόβο και την ανασφάλεια στην κοινωνία και έχετε και το θράσος να λέτε πως καταβάλλετε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να µας σώσετε.
Κλείνοντας, η φράση «τέλος ως εδώ!» από ευχή και επιθυµία
του κόσµου έχει γίνει πλέον συνείδηση, απαίτηση και αγώνας.
Να είστε βέβαιοι πως ήρθε η ώρα να µιλήσει ο λαός στην κάλπη
και η απάντησή του θα είναι συντριπτική για τους υπεύθυνους
της σηµερινής κατάστασης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας µας πληροφόρησε χαρωπά –θα έλεγα- ότι είµαστε στην τελευταία σελίδα. Μόνο που
δεν διευκρίνισε ποιου βιβλίου ακριβώς, ποιου τόµου. Διότι εδώ
έχουµε να κάνουµε µε την «ΠΑΠΥΡΟΣ- LAROUSSE» των µνηµονίων και των µεσοπροθέσµων, ων ουκ έστιν αριθµός!
Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου µας έλεγε ότι το 2011 θα βγαίναµε
από την κρίση και ότι το 2012 θα βαδίζαµε νορµάλ στις αγορές.
Ο κ. Σαµαράς πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού, υποσχόµενος
-µετά από πόσα «Ζάππεια» και εγώ δεν θυµάµαι κι ενδεχοµένως
και ο ίδιος να θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός πλέον ταυτίζει το Ζάππειο µόνο µε τον Εθνικό Κήπο- ότι θα αναδιαπραγµατευθεί το
µνηµόνιο. Και τώρα, εν όψει της νέας εκλογικής αναµέτρησης,
υπόσχεται σταθερότητα.
Σταθερότητα, ναι, στην κατάσταση την οποία διαµόρφωσε η
εφαρµογή της πολιτικής του. Υπάρχει πιο σταθερή πραγµατικότητα από το κόλληµα της ανεργίας στο 30% και της ανεργίας των
νέων στο 60%;
Υπάρχει πιο σταθερή κατάσταση από τα «λουκέτα»; Σαν το ευθύγραµµο του καρδιογραφήµατος είναι, τόσο σταθερή.
Υπάρχει και µια άλλη σταθερότητα: Σταθερότητα στο ρυθµό
ανόδου του χρέους, στον τροχασµό, στον καλπασµό θα έλεγε κανείς. Έφτασε το χρέος στο 176% του ΑΕΠ. Μιλάµε για θαυµαστή
σταθερότητα! Και να φανταστεί κανείς ότι ό,τι έγινε στη χώρα τα
τελευταία χρόνια, έγινε στο όνοµα ή µε το πρόσχηµα της αντιµετώπισης της κρίσης του χρέους. Με αυτό το πρόσχηµα έγινε.
Υπάρχει µία άποψη -και δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ µόνο, γιατί του
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θέλατε να την ακούσετε- διακεκριµένων διεθνών
παραγόντων, ότι εάν δεν αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της βιωσιµότητα του χρέους, δεν µπορεί να γίνει τίποτα σε αυτήν τη χώρα.
Ποιος µπορεί να ρισκάρει σε µία χώρα που µετεωρίζεται µε τον
βραχνά, µε τον βρόγχο θα έλεγα, του χρέους –ποιος θα το κάνει
αυτό;- σε µία καθηµαγµένη οικονοµία;
Δεν σας προβληµατίζει το γεγονός ότι παρά την πληµµυρίδα
της υποτίµησης, οι εξαγωγές παραµένουν στάσιµες, αν όχι µει-
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ούµενες; Έτσι είναι τα στοιχεία, κύριε Βορίδη.
Τι θα γίνει, λοιπόν, µε το χρέος; Θα το πάµε µέχρι πού; Μέχρι
το 2070; Με µια µείωση επιτοκίων που δεν αφορά τα δάνεια,
κύριε Υπουργέ, του ΔΝΤ, δεν αφορά τους οµολογιούχους; Ασπιρίνη στον καρκινοπαθή; Μέχρι πότε θα είµαστε σε έλεγχο; Μέχρι,
λέει, να αποπληρώσουµε το 75% του χρέους, αυτού του συγκεκριµένου χρέους. Μέχρι πότε θα πάµε; Μέχρι το 2060;
Ερώτηµα: Ο κ. Στουρνάρας είπε ότι όταν το έθεσε το θέµα
στον κ. Σόιµπλε του απάντησε: «forget it Yiannis». Εποµένως, τι
είναι αυτό; Νόµος, για µια χώρα που πρέπει να δώσει µάχη για
την ύπαρξή της ως ανεξάρτητη, σε µία κοινότητα υποτίθεται ισοτίµων;
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, πού βρίσκεται; Σε καµµιά
κρυψώνα; Μήπως µπορείτε να µας διευκολύνετε, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ είναι. Επάνω, στη Γερουσία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Επάνω είναι; Για εδώ µιλάω πότε θα
έρθει.
Ως πού µπορεί να πάει αυτή η υποβάθµιση; Αυτό το κορυφαίο
θέµα που έλεγα εγώ πριν, δεν θα το συζητήσουµε µπροστά στον
ελληνικό λαό, εν όψει µιας κρίσιµης εκλογικής αναµέτρησης;
Και ρωτάω: Ως πότε θα συνεχιστούν τα διαγγέλµατα του κ. Σαµαρά; Μέχρι να πείσει τον εαυτό του ότι γράφει ιστορία; Μέχρι
τότε;
Ο έτερος των εταίρων της συγκυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος,
απειλεί τον ελληνικό λαό ότι θα στερηθεί την παρουσία του υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο, τέτοιος κίνδυνος, να στερηθεί ο ελληνικός λαός την παρουσία του κ. Βενιζέλου!- χωρίς να
υποψιάζεται ότι µπορεί να είναι και κίνητρο αυτό για να ψηφίσουν
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι; Για να συνεννοούµαστε, που λέτε και
εσείς, κύριε Βορίδη.
Ο κ. Βενιζέλος, λοιπόν, που απειλεί τον ελληνικό λαό µε αυτό,
δήλωσε ότι η απαίτηση για κούρεµα του χρέους είναι, λέει, εχθρική ενέργεια προς τους δανειστές µας. Και εντάξει το να µην
πιστεύεις στη διαπραγµάτευση, ας πούµε ότι νοητικά µπορεί να
το συλλάβεις. Όταν λες ότι η απαίτηση για κούρεµα του χρέους
είναι εχθρική ενέργεια στους δανειστές, τι ακριβώς διαπραγµατεύεσαι; Τι ακριβώς διαπραγµατεύεσαι; Ερώτηµα: τι συµβαίνει
σε αυτήν τη χώρα; Δεν προκύπτει αυτό αβίαστα; Έρχεσαι µε το
µεσοπρόθεσµο, αφαιρείς πόρους και προδιαγράφεις τερατώδη
πλεονάσµατα.
Δεν ξέρω, ο κ. Σαµαράς το βλέπει σε αυτήν τη διαδικασία που
σας περιέγραψα προηγουµένως, των διαγγελµάτων; Αυτά είναι
πλεονάσµατα Κίνας, ας πούµε, και τα προεξοφλεί, ενώ δεν υπήρξαν πουθενά. Και έρχεστε εδώ να τα συζητήσουµε σοβαρά πάνω
σε αυτήν τη βάση.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι είναι καιρός να δώσει µια απάντηση ο
ελληνικός λαός, ο οποίος δεν µπορεί να εκβιάζεται επ’ άπειρον
και να απειλείται πότε από τον κ. Σόιµπλε, πότε από τον κ. Σαµαρά και εσχάτως από τον κ. Βενιζέλο ότι υπάρχει κίνδυνος να
τον χάσουµε. Δεν µπορεί ένας λαός επ’ άπειρον να ζει υπό το
κράτος του εκβιασµού. Δεν υπήρξε άλλος λαός.
Κύριε Υπουργέ, µε το µεσοπρόθεσµο εδώ βάζετε διάφορες
οροφές, διάφορα παραπετάσµατα. Επειδή είπατε κάτι για το κοινωνικό µέρισµα στους ένστολους, εσείς θεωρείτε ότι σέβεστε
την αξιοπρέπειά τους; Όταν µε το µεσοπρόθεσµο προδιαγράφετε…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Να µην τα δώσουµε τότε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Αφήστε τα αυτά! Μην προτρέχει η
γλώσσα της διανοίας σας. Σας έκανα και κοµπλιµέντο περί διάνοιας!
Με το µακροπρόθεσµο, λοιπόν, προδιαγράφετε -στην καλύτερη περίπτωση- τη διαιώνιση της κατάστασης και των ανδρών
των Ενόπλων Δυνάµεων -των στελεχών- και των ίδιων των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι το 2018. Στην καλύτερη περίπτωση! Και
τους κουνάτε το καθρεφτάκι του κοινωνικού µερίσµατος; Και δεν
είστε υποψιασµένοι για την απάντηση που µπορεί να υπάρξει σε
αυτό; Μία απάντηση, που θα είναι σε αρµονία µε τη θέληση του
ελληνικού λαού, την αξιοπρέπειά του και την περηφάνια του:
«Αρκετά!»
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα το δούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Θα το δούµε. Εντάξει. Αρκετά και
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µε την περιθωριοποίηση, κύριε Βορίδη και µε την κοροϊδία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την
περίοδο 2015-2018. Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στην απεικόνιση
της δηµοσιονοµικής στρατηγικής της Κυβέρνησης σε τετραετή
ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά
όρια και περιγράφονται, πράγµατι, οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό
προωθεί πολιτικές για τη διόρθωση διαχρονικών αδυναµιών του
εγχώριου οικονοµικού υποδείγµατος, αδυναµιών που όλοι µας
σε αυτήν την Αίθουσα έχουµε εντοπίσει, έχουµε επισηµάνει και
σηµατοδοτεί την πορεία της χώρας προς την οικονοµική ανάπτυξη, τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και τη διατήρηση σηµαντικών υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Ελλάδα πράγµατι µε
πολύ κόπο, µε µεγάλη προσπάθεια, µε τεράστιες θυσίες, σταθεροποιείται. Δεν θα υπάρξει σταθεροποίηση. Υπάρχει σταθεροποίηση! Αν ανατρέξει κανείς στους στόχους του προηγούµενου
µεσοπρόθεσµου, που συζητούσαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
πριν από δύο χρόνια και να αξιολογήσει σήµερα την επίτευξη ή
µη αυτών των στόχων, σε τι συµπέρασµα θα καταλήξει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα δύο χρόνια η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σηµαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας. Το πρόγραµµα οικονοµικής
πολιτικής επανήλθε και διατηρείται εντός τροχιάς. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι υπερκαλύπτονται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά.
Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε. Διαρθρωτικές
αλλαγές υλοποιούνται. Η ύφεση έγινε πιο ρηχή. Η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπηκε και η σηµερινή δηµοσιοποίηση
των καινούργιων στοιχείων επιβεβαιώνει αυτήν την ενθαρρυντική
τάση για έκτο συνεχόµενο µήνα. Η Ελλάδα µετά από τέσσερα
χρόνια απέκτησε και πάλι πρόσβαση στις αγορές.
Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχηµα. Βέβαια, δεν έχουµε βγει από
την κρίση, όµως βγαίνουµε. Για τον λόγο αυτόν δύο είναι πλέον
οι βασικές επιδιώξεις.
Πρώτη επιδίωξη: Η διασφάλιση των µέχρι σήµερα επιτευγµάτων και η προστασία των τεράστιων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας.
Δεύτερη επιδίωξη: Η µετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της οικονοµίας σε δυναµική, σε βιώσιµη ανάπτυξη, µε κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός πάντα της
Ευρωζώνης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση οι βασικές προτεραιότητες της
οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το αµέσως προσεχές
διάστηµα είναι οι ακόλουθες:
Πρώτη είναι η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες αναµένεται να αναληφθούν το αµέσως προσεχές διάστηµα µε την
παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας και τη
σταδιακή υλοποίησή του αµέσως µετά, ενός προτύπου που θα
εδράζεται στη σταδιακή µετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση προς την αποταµίευση και την επένδυση.
Δεύτερον, η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση
διαύλων χρηµατοδότησης της οικονοµίας όχι ως αφηρηµένη έννοια, αλλά µε πράξεις. Σε αυτό αναµένεται να συµβάλλουν τους
αµέσως προσεχείς µήνες η ακόµα ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων -κάτι που επιβεβαιώνουν τα
διαθέσιµα στοιχεία-, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, η συνέχιση αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών
του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα, η περαιτέρω µείωση του
µη µισθολογικού κόστους εργασίας, ο συµψηφισµός οφειλών
ΦΠΑ µεταξύ δηµοσίου και επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων.
Τρίτη προτεραιότητα: Η προσπάθεια για τη σταδιακή µείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η
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οποία δύναται να δροµολογηθεί, και υπάρχει µέσα στο επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα
συνεχίσει να επιτυγχάνει τους δηµοσιονοµικούς της στόχους και
φυσικά εφόσον µπορέσει να εντάξει, ακόµη περισσότερο, το
«αφανές» τµήµα της οικονοµίας στο «εµφανές» πεδίο της και το
φορολογήσει.
Τέταρτη προτεραιότητα: Η προώθηση σύγχρονων προγραµµάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.
Πέµπτη προτεραιότητα: Η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το, πράγµατι, διευρυµένο επίπεδο της φτώχειας τα τελευταία χρόνια, µε στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το
καθεστώς του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που ξεκινά
πιλοτικά.
Έκτη προτεραιότητα: Η σταδιακή βελτίωση της «ποιότητας»
των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία θα επιτευχθεί µε την αύξηση
της αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων πόρων και µε την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη και
δηµιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Έβδοµη προτεραιότητα: Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσµατικού και σύγχρονου κράτους, µε την επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης. Πλέον, η χώρα περνά από την επίτευξη
ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση κρίσιµων ποιοτικών µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση.
Όγδοη προτεραιότητα είναι η καταπολέµηση των φαινοµένων
διαφθοράς και απάτης, που επικεντρώνονται στους τοµείς, κυρίως, όπου η δηµόσια διοίκηση, µε την ευρύτερη έννοια, έρχεται
σε άµεση επαφή µε τον πολίτη.
Ένατη προτεραιότητα: Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική
τακτοποίηση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, καθώς η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας
υποχρεώνει εταίρους και δανειστές, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές
αποφάσεις, να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Και δέκατη προτεραιότητα, ναι, πράγµατι, είναι η συνέχιση της
επίτευξης βιώσιµων και διευρυνόµενων πλεονασµάτων και η προσήλωση στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, -ναι, κύριε εισηγητά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δηµοσιονοµική πειθαρχία!- ώστε να
καλύπτονται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας και να µη δηµιουργηθούν νέες δανειακές ανάγκες, νέες δανειακές υποχρεώσεις, ώστε να αποφύγουµε φαινόµενα δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού, ώστε να µην τεθούν σε κίνδυνο οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, µακριά από πειραµατισµούς, όπως αναφέρατε
χθες χαρακτηριστικά: «Να πειραµατιστούµε στην Ευρώπη».
Αυτή η στρατηγική οικονοµικής πολιτικής, τα αποτελέσµατά
της, οι στόχοι της για την επόµενη πενταετία αποτυπώνονται στο
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που σήµερα συζητάµε. Συγκεκριµένα:
Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε αυτό, κύριε εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
περιγράφουµε πρωτογενή πλεονάσµατα, επιτυγχάνουµε πρωτογενή πλεονάσµατα! Η χώρα έχει ήδη εισέλθει σε µια µακρά περίοδο υψηλών και βιώσιµων πρωτογενών πλεονασµάτων,
ξεκινώντας από πέρσι, όταν και πέτυχε για πρώτη φορά, µετά
από πολλά χρόνια, πρωτογενές πλεόνασµα 1,5 δισεκατοµµυρίου
ευρώ, υπερκαλύπτοντας, µάλιστα, τους στόχους του προγράµµατος.
Δεύτερον, οι δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επίτευξη αυτών των στόχων, αθροίζονται στα 14
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έχουν ήδη υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους κυρίως το
2013.
Φέτος περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί
και δεν ενσωµατώνονταν στο προηγούµενο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Κυρίως αφορούν διαρθρωτικές παρεµβάσεις στον χώρο
της κοινωνικής ασφάλισης, εξορθολογισµό λειτουργικών δαπανών σε νοµικά πρόσωπα, πλήρη εφαρµογή του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών.
Επίσης, το 2014 -και δεν το λησµονούµε, ούτε θα το λησµονήσει η συγκεκριµένη κατηγορία, κύριε οµιλητά του ΣΥΡΙΖΑ- δεν
περιλαµβάνονται παρεµβάσεις όπως είναι οι περαιτέρω περικο-
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πές σε µισθούς και συντάξεις των ενστόλων και η εισφορά 2‰
υπέρ ΟΑΕΔ του τζίρου των επιχειρήσεων που είχαν περιληφθεί,
που είχαν ψηφιστεί στο προηγούµενο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Αντίθετα, περιλαµβάνονται παρεµβάσεις όπως είναι η διανοµή
κοινωνικού µερίσµατος -και τοποθετήθηκα γι’ αυτό- η µείωση του
φόρου µεταβίβασης ακινήτων, ο µειωµένος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση,
η κατάργηση µη ανταποδοτικών τελών και χρεώσεων, η µείωση
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Χωρίς να θέλω να κουράσω, θέλω να κάνω δυο-τρεις επισηµάνσεις επί συγκεκριµένων ποσοτικών στοιχείων που ετέθησαν.
Οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι επιχορηγήσεις στον ΟΑΕΔ
µειώνονται κατά 100 εκατοµµύρια µέχρι το 2018. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Στην πραγµατικότητα το
ύψος επιχορήγησης παραµένει 505 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι το
2018. Ο πίνακας 310, που έχει ακριβώς τον προϋπολογισµό, το
επιβεβαιώνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ο πίνακας 317 που µάλλον επικαλείται ο συνάδελφος
του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαµβάνει και τον ΟΕΕ και τον ΟΕΚ. Άρα είναι
σαφές τι υπάρχει εκεί µέσα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Αφού τους καταργήσατε και δεν
επιχορηγούνται ούτε µε 1 ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάτε τον κοινωνικό προϋπολογισµό και όχι τις επιχορηγήσεις. Ο πίνακας 310 έχει τις επιχορηγήσεις. Δείτε το. Είναι
505 εκατοµµύρια σταθερό από το 2014 µέχρι το 2018.
Η κρατική επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταµεία είναι αυξηµένη κατά 412 εκατοµµύρια ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται και η αύξηση των
επιχορηγήσεων κατά 450 εκατοµµύρια ευρώ µε σκοπό την κάλυψη της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Επειδή ρωτηθήκαµε για πολύ εξειδικευµένα θέµατα, όπως για
παράδειγµα αν βοηθάµε τους µεθοριακούς σταθµούς ή αν
έχουµε καµµιά πρόβλεψη, θα ήθελα να πω το εξής: Στις 20-32014 µεταφέρθηκαν από το αποθεµατικό προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ακριβώς για την αναβάθµιση και τη
βελτίωση αυτών των σταθµών 860.000 ευρώ.
Τρίτον, η ελληνική Κυβέρνηση εκτιµά ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού -όπως επιβεβαιώνουν όλα τα
διαθέσιµα στοιχεία, καθώς και τα χθεσινά της γενικής κυβέρνησης- µε τη σηµαντική υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, η
εφαρµογή διαρθρωτικών παρεµβάσεων και η σταδιακή βελτίωση
της ρευστότητας έπειτα από την επαναφορά όχι µόνο του ελληνικού δηµοσίου, αλλά και των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων
στις αγορές, σε συνδυασµό µε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
που θα ανακοινωθούν, όπως είπα, στο αµέσως προσεχές διάστηµα, θα µηδενίσουν την όποια δηµοσιονοµική απόκλιση αυτή
τη στιγµή υπάρχει για τα έτη 2015 και 2016.
Και επειδή βιάστηκαν κάποιοι να τοποθετηθούν, είπα χθες ότι
σε αντίστοιχες προβλέψεις για την αβεβαιότητα αυτών των εκτιµήσεων αλλά και για τη δυνατότητα περιορισµού και κάλυψης
τυχόν µελλοντικών δηµοσιονοµικών αποκλίσεων, καταλήγει
ακόµα και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται, δε, ότι για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται και πάλι υπέρβαση των στόχων.
Τέταρτον, η υφεσιακή πορεία τερµατίζεται και η χώρα εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι επικαιροποιηµένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύµφωνα και µε αυτές το πραγµατικό ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί ετησίως, κατά µέσο όρο, κατά 2,8% την επόµενη πενταετία.
Υπενθυµίζεται ότι ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης της περιόδου
1995-2007 στη χώρα µας ήταν 3,7%.
Πέµπον, η πολύ υψηλή ανεργία, αντιδρώντας µε κάποιον
βαθµό υστέρησης στην πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας,
αναµένεται να αρχίσει σταδιακά να µειώνεται τα προσεχή χρόνια.
Το επιβεβαιώνουν και αυτό οι επικαιροποιηµένες προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα και µε αυτές -όχι µόνο µε
στοιχεία της ελληνικής Κυβέρνησης- προβλέπεται µείωση της
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ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες την προσεχή πενταετία. Υπενθυµίζεται ότι η ανεργία αυξήθηκε κατά δεκαεπτά ποσοστιαίες µονάδες την προηγούµενη τετραετία.
Έκτον, η υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δηµοσιονοµική προσπάθεια µε αναπτυξιακές δράσεις, συµβάλλοντας στην ανάταση της
οικονοµίας, στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη στήριξη της κοινωνικής
συνοχής. Μέχρι το 2018 οι διαθέσιµοι πόροι ανέρχονται, περίπου, στα 33,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έβδοµον, το χρέος, µετά την ανοδική του πορεία µέχρι το
έτος 2013, αρχίζει σταδιακά να αποκλιµακώνεται τα επόµενα έτη.
Επιπλέον, η σύνθεση και η δοµή του βελτιώθηκαν, η µέση υπολειπόµενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί, οι δαπάνες εξυπηρέτησής τού έχουν αισθητά µειωθεί.
Όγδοον, οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας, τουλάχιστον
για τους προσεχείς δώδεκα µήνες, που µε τις δυσµενέστερες
εκτιµήσεις ήταν 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, είναι ήδη καλυµµένες.
Αυτό γίνεται µε τη σταδιακή επαναγορά από τις τράπεζες των
προνοµιούχων µετοχών συνολικού ύψους περίπου πέντε δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε την έκδοση που έγινε του νέου οµολόγου
πενταετούς διάρκειας του ελληνικού δηµοσίου ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε τις βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταµειακής ρευστότητας του ελληνικού δηµοσίου ύψους έως και 4,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ δεν περιλαµβάνεται ενδεχόµενη
µελλοντική προσφυγή στις διεθνείς αγορές µε έκδοση νέου οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου ύψους από 3 έως 6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ουσιαστικά το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, πλαίσιο που
θέτει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους, πλαίσιο που κεφαλοποιεί την επίτευξη ακόµα και την υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, πλαίσιο που από φέτος ενσωµατώνει την
επιστροφή της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς οικονοµικής
ανάπτυξης. Αυτό το πλαίσιο δεν περιλαµβάνει νέους φόρους
αλλά στοχεύει στη σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων και εδράζεται στην υλοποίηση
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση.
Πράγµατι, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό κάναµε. Κανένα πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής δεν είναι χωρίς κινδύνους. Και
αυτοί θα πρέπει να επισηµαίνονται. Κινδύνους πολιτικούς, κινδύνους καθυστέρησης υλοποίησης µεταρρυθµίσεων, κινδύνους
αποκλίσεων στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας του δηµοσίου, κινδύνους που σχετίζονται µε
γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτοί οι κίνδυνοι - µακροοικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί- υλοποίησης κι επίτευξης των στόχων του µεσοπροθέσµου, έχουν περιοριστεί
σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν. Και αυτό για τρεις ουσιαστικούς λόγους:
Πρώτον, γιατί η πορεία των δηµόσιων οικονοµικών, κατά την
τελευταία διετία, ήταν καλύτερη από τις αρχικές εκτιµήσεις, ενώ
και η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού κινείται εντός στόχων.
Δεύτερον, διότι η µακροοικονοµική κατάσταση διαµορφώνεται
σε επίπεδα καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν κατά το παρελθόν. Η ύφεση για πέρυσι, η ανάπτυξη για φέτος, αναθεωρήθηκαν, για πρώτη φορά, προς το καλύτερο.
Τρίτον, διότι η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στις διεθνείς αγορές, νωρίτερα από τις προβλέψεις, τροφοδοτώντας έτσι θετικές
προσδοκίες, κάτι που βοηθά στη γενική αποκλιµάκωση του κόστους δανεισµού, µε θετικό αντίκτυπο στα δηµόσια οικονοµικά
και στη ρευστότητα της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση στη χώρα σταθεροποιήθηκε. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, πλέον, και από τις αγορές. Ενισχύουµε την αξιοπιστία µας,
ανακτούµε την αξιοπρέπειά µας, κερδίζουµε τη χαµένη µας αυτοπεποίθηση.
Το κόστος, βέβαια, για την ελληνική κοινωνία από τη στιγµή
που η χώρα οδηγήθηκε, πριν από τέσσερα χρόνια, στην υπογραφή του πρώτου µνηµονίου, είναι τεράστιο. Οι πολίτες βιώνουν τη βαθιά και παρατεταµένη ύφεση και την υψηλή ανεργία.

11752

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Σήµερα, όµως, µετά από τα πολύ δύσκολα χρόνια, η χώρα βρίσκεται σε θέση µε σαφώς καλύτερες προσδοκίες και προοπτικές.
Όπως, όµως, η κρίση ξεκίνησε από τους αριθµούς και µεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δηµόσια οικονοµικά και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην
πραγµατική οικονοµία και στην κοινωνία. Είµαστε, ήδη, στην
αρχή αυτής της µετάβασης.
Αυτή ακριβώς η στιγµή, όµως, επιβάλλει σε όλους µας συγκλίσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά, µακριά από διαγκωνισµούς,
κυρίως των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µιζέριας και λαϊκισµού, από αφορισµούς και ισοπεδωτικούς χαρακτηρισµούς, από
ιδεοληψίες, δογµατισµούς, προκαταλήψεις, σκοπιµότητες, από
πολιτικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας.
Φυσικά, η δηµιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται µε εξαναγκασµούς. Εµείς, όµως, είµαστε αποφασισµένοι να οικοδοµήσουµε
πάνω στη σταθερότητα που µε τόσο κόπο και κόστος η χώρα πέ
τυχε. Ήδη το κάνουµε: Με µεθοδικότητα, σοβαρότητα, διορατικότητα, βήµα - βήµα βγάζουµε την Ελλάδα από το τέλµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Και, βέβαια, τα περίπου δύο λεπτά που υπερβήκατε το χρόνο
σας, θα τα κρατήσω από τη δευτερολογία σας, για να το ξέρετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµενίτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς θέλετε τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για να κάνετε τη πρωτολογία
σας; Θέλετε να πάρετε τα δώδεκα λεπτά σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία. Αύριο βέβαια θα µιλήσουν αρκετοί πολιτικοί Αρχηγοί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά τον Υπουργό παίρνουν τον
λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τώρα θα µιλήσετε όλοι;
Ωραία, τα δικαιούστε και θα τα έχετε τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το διευκρινίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έκανα τη διευκρίνιση
αυτή για καλό σας, αλλά αφού δεν τη δεχτήκατε, ανεβείτε όλοι
στο Βήµα τώρα να πάµε καλά!
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης αυτήν την περίοδο µου θυµίζει από πολλές απόψεις
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας,
όταν άρχισαν να χτυπούν κάποια τύµπανα και δεν άκουγε -είχε
βαρηκοΐα- το 2007. Στη θέση σας τότε ήταν ο κ. Αλογοσκούφης,
ο οποίος στον προϋπολογισµό του 2007 προέβλεπε λαγούς και
πετραχήλια για τα επόµενα χρόνια.
Όταν κάποιοι εδώ που ζούσαν σε άλλες εποχές, άνθρωποι των
σπηλαίων, του έλεγαν από αυτό το Βήµα, µε τη συγχορδία τότε
του ΠΑΣΟΚ: πού πάτε, κύριε Αλογοσκούφη, πού πάτε, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν βλέπετε την κρίση που έρχεται;
Τότε κάποιοι είχαµε προβλέψει ότι το 2008 θα ήταν η πρώτη
χρονιά ύφεσης για την Ελλάδα, όταν ο προϋπολογισµός προέβλεπε τότε 4,8% ανάπτυξη, κύριοι. Και το 2008 ήταν η πρώτη
χρονιά ύφεσης. Στραβισµός, κλειστά τα αυτιά, απέραντη βαρηκοΐα, ενθουσιασµός!
Η Ελλάδα τότε, κύριε Σταϊκούρα, ήταν στις αγορές, δεν ήταν
εκτός αγορών. Το 2007 η Ελλάδα ήταν στις αγορές. Οι αγορές
τρέχανε και τυραννούσαν. Τότε η Ελλάδα έπλεε όπως ο «Τιτανικός». Ωραία, τα όργανα, µέσα, χοροί, δεν έβλεπαν το παγόβουνο.
Έφτασε το σηµείο να ακούµε τον κ. Σαµαρά, να λέει το αµίµητο
-δεν το έχω ξανακούσει αυτό και οι πιο ακραίοι νεοφιλελεύθεροι,
οι άνθρωποι στον πιο σκληρό πυρήνα των αγορών δεν θα το έλεγαν ποτέ- ότι οι µόνες που λένε αλήθεια σε αυτόν τον πλανήτη,
σε αυτόν τον κόσµο είναι οι αγορές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταλαβαίνετε ότι δεν είσαστε Κυβέρνηση, είσαστε υπηρεσία
των αγορών. Έτσι, όµως, δεν πάνε µπροστά οι χώρες. Δεν πάνε
µπροστά οι οικονοµίες. Τώρα τα ίδια λέτε. Δεν βλέπετε µπροστά
σας. Έχετε αρχίσει µια θεωρία που λέει ότι ξεπερνάµε την κρίση,
όλα είναι εύκολα για το µέλλον, µπορεί να υπάρχουν βεβαίως κάποιες δυσκολίες, αλλά και αλλά και αλλά.
Όλα είναι «αλλά». Δεν βλέπετε ότι δεν έχετε κάνει απολύτως
τίποτα -µία τρύπα στο νερό- και ότι τα πράγµατα επιδεινώνονται.
Δεν το βλέπετε αυτό. Δεν βλέπετε ότι τα ουσιαστικά, θεµελιώδη
δεδοµένα, τα οποία κατευθύνουν µια οικονοµία -και µέσα σε
αυτά πρώτος παράγοντας είναι ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο εργαζόµενος άνθρωπος- πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
Και, όµως, εσείς προβλέπετε επιτυχίες µε δύο στοιχεία: το ότι
βγήκαµε στις αγορές και έχουµε και πρωτογενές πλεόνασµα.
Κύριε Σταϊκούρα, πηγαίνετε έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών, στην πόρτα του να δείτε το πρωτογενές σας πλεόνασµα.
Αυτήν την ώρα στην πόρτα του Υπουργείου Οικονοµικών κάνουν
καθιστική διαµαρτυρία επί εικοσιτετραώρου βάσεως απολυµένες
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών που ήταν σε διαθεσιµότητα επί µήνες. Στο Υπουργείο σας είναι. Ήταν σε διαθεσιµότητα όλους αυτούς τους µήνες και από 18 Μαΐου απολύονται.
Αυτό είναι το πρωτογενές σας πλεόνασµα, το οποίο είναι πάνω
στις απολυµένες καθαρίστριες, πάνω σε χιλιάδες απολυµένους
στο δηµόσιο, πάνω σε εκατοµµύρια ανέργους και υποαπασχολούµενους και πάνω σε µια εργασιακή ζούγκλα. Το πρωτογενές
σας πλεόνασµα είναι πάνω σε εκατοµµύρια φτωχούς και εξαθλιωµένους και σε µια οικονοµία σε ύφεση. Αυτό είναι πρωτογενές πλεόνασµα;
Γιατί απολύσατε τις καθαρίστριες; Τις απολύσατε για να έχετε
πρωτογενές πλεόνασµα; Δεν θα έχετε πρωτογενές πλεόνασµα
µε καθαρίστριες απολυµένες και µε απολύσεις, διότι θα αναγκαστείτε να πάρετε –για να δείτε ποιοι έχουν ιδεοληψίες και ποιοι
έχουν ιδεολογικό δογµατισµό- συνεργεία ιδιωτικά. Κατά τεκµήριο, αυτά στοιχίζουν περισσότερο για να καθαρίζουν τα Υπουργεία σας, µάλιστα µε πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας για το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Εποµένως τι κάνατε; Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ιδεολογικό δογµατισµό; Ποιοι είναι αυτοί που δεν βλέπουν τίποτε άλλο
παρά τις αγορές και τα ιδιωτικά συµφέροντα και νοµίζουν ότι µε
τον τρόπο αυτόν ανοίγουν θετικούς δρόµους για τη χώρα; Εσείς,
λοιπόν, είστε που βλέπετε το µέλλον;
Αυτό είναι το πρωτογενές σας πλεόνασµα. Είναι πάνω στην
εξαθλίωση των ανθρώπων και πάνω σε µια οικονοµία σε ύφεση.
Μα, είναι δυνατόν -θέατρο του παραλόγου ζούµε- όταν η οικονοµία είναι σε ύφεση και όταν αυξάνονται οι άνεργοι να λέτε ότι
επιτυγχάνουµε πρωτογενές πλεόνασµα; Υπάρχει χειρότερος
δογµατισµός; Υπάρχει χειρότερη θρησκοληψία του χειρότερου
καπιταλιστικού τύπου από αυτήν την οποία εξαγγέλλετε ως
δόγµα για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας; Προφανώς δεν
υπάρχει.
Φεύγουµε, λέτε, από τα µνηµόνια και από τη µνηµονιακή επιτήρηση. Πού το βλέπετε αυτό; Λόγια του αέρα λέτε; Το µνηµόνιο,
το πρόγραµµα είναι µέχρι το 2016. Κλείνει την πόρτα του δανεισµού, αν πάνε όλα φυσιολογικά, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
στις αρχές Μάρτη του 2016. Πώς βγαίνετε, λοιπόν, από το πρόγραµµα;
Πέραν όµως αυτού, πείτε ότι από το 2016 θα φύγετε από το
πρόγραµµα. Πού µπαίνετε µετά; Ξέρετε πού µπαίνετε, αν δεν
υπάρξει και τυπικά νέο µνηµόνιο για χίλιους δύο παράγοντες που
µπορώ να πω παρακάτω; Πού θα µπείτε; Θα µπείτε σε µια υπερµνηµονιακή, σκληρότατη επιτήρηση µιας αθλιότατης πολιτικής
που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη γερµανική
ηγεσία- ηγεµονία, η οποία λέει ότι µέχρι το 2052 τον προϋπολογισµό ουσιαστικά θα τον καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι
µέχρι τότε προβλέπεται να έχουµε εξοφλήσει το 75% των τροϊκανών δανείων. Αυτό είναι το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε καταθέσει ήδη και θα θέσετε σε συζήτηση και ψηφοφορία –ελπίζω όχι
κατεπείγον κι αυτό- µετά τις εκλογές.
Αυτά προβλέπει. Δηλαδή στην ουσία και να φύγουµε τυπικά
από το νεοαποικιακό µνηµόνιο, θα µπούµε σε µία άλλη νεοαποικία και επιτήρηση, η οποία θα είναι και πολύ σκληρότερη, γιατί
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αυτή προβλέπει µηδενικά ελλείµµατα στους προϋπολογισµούς
και πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς. Άκουσον-άκουσον πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς, σε µία Ευρωζώνη, της οποίας
η δοµή είναι άκρως νεοφιλελεύθερη και µονεταριστική, σε µία
Ευρωζώνη όπου κυριαρχούν οι αποκλίσεις, οι ανισότητες και τα
άνισα επίπεδα παραγωγικότητας και προοπτικών των οικονοµιών.
Πιστεύετε, µπορεί να σταθεί τίποτα µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο;
Από ποια µνηµόνια φεύγουµε, λοιπόν; Παρεµβάσεις κάνετε. Οι
παρεµβάσεις µε βάση το πρόγραµµα που µας καταθέσατε από
το 2013 έως το 2018 είναι 14 δισεκατοµµύρια, 10,3 δισεκατοµµύρια στις δαπάνες, 3,7 δισεκατοµµύρια στα έσοδα.
Οι περισσότερες εξ αυτών είναι στο 2013. Στο 2014, φέτος,
προβλέπετε παρεµβάσεις 2,5 δισεκατοµµύρια στις δαπάνες και
2,3 στα έσοδα. Ποιος θα επιβιώσει µετά από τέτοια λεηλασία στο
2013 και τις νέες παρεµβάσεις αυτού του τύπου το 2014;
Ξέρετε κάτι; Μπορεί να µην προβλέπονται -θεωρητικά βεβαίως- παρεµβάσεις ουσιαστικές για τα επόµενα χρόνια, αλλά
αυτές εδώ οι παρεµβάσεις τις οποίες κάνατε -για το 2013 περίπου 9 δισεκατοµµύρια και τώρα άλλα 4,8 για το 2014- θα πληρώνονται όλα τα επόµενα χρόνια. Εγώ παίρνω την καλυτέρα
περίπτωση από το πρόγραµµά σας, ότι θα σταθεί και θα εφαρµοστεί. Μία είναι η συνταγή: άγρια λιτότητα, άγρια εξοντωτική
λιτότητα στους µισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές δαπάνες. Αυτό είναι το πρόγραµµα που µας καταθέτετε και αυτό το
πρόγραµµα είναι αδιέξοδο, διότι πάνω σ’ αυτό το πρόγραµµα
εσείς προβλέπετε ανάπτυξη, την οποία φτάνει σε τρία και βάλε,
στο τέλος του ’18 και προβλέπετε και συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα πάνω από τους αναπτυξιακούς ρυθµούς.
Είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτά τα πράγµατα µε αυτήν την
εξοντωτική λιτότητα και όταν δεν προβλέπετε έναν δυναµισµό
επενδυτικό, νέες επενδύσεις; Ξέρετε, η αερολογία έχει και όρια
και εδώ οι καταθέσεις είναι αερολογικές. Διότι έτσι λέγατε, ότι
το πρόγραµµα αυτό που λέτε τώρα αρχίζει και πετυχαίνει. Ξέρετε, η επιτυχία του θα έπρεπε να ήταν το δεύτερο χρόνο. Ο δεύτερος χρόνος του µνηµονίου προέβλεπε έξοδο στις αγορές. Μη
µου πείτε ότι εφαρµόζετε άλλο πρόγραµµα εσείς. Το πρόγραµµα
των µνηµονίων εφαρµόζετε. Εσείς δεν εφαρµόζετε πρόγραµµα.
Ακολουθείτε τις τροϊκανές, µνηµονιακές υποδείξεις. Αυτά γίνονται. Απέτυχε και κάνετε αερολογία και λέτε: «Δεν πειράζει, πέτα
ανάπτυξη, λέγε και για πρωτογενή πλεονάσµατα».
Πού τα στηρίζετε αυτά; Πού είναι µία µελέτη; Διότι αυτό που
έπρεπε παρουσιάσετε ως µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, αντί γι’
αυτήν την αναποδογυρισµένη λογική που βλέπουµε να εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να το λένε «µεσοπρόθεσµα
προγράµµατα», θα έπρεπε να είναι ένα πρόγραµµα συγκρότησης
των κλάδων της οικονοµίας, διαµόρφωσης των όρων παραγωγικότητάς τους, επενδύσεων, προοπτικής τους, τόσο στο επίπεδο
της καθαυτό παραγωγής όσο και των υπηρεσιών, ώστε να βλέπαµε τι γίνεται, να µας φέρνατε πρόγραµµα τι θα γίνει στον πρωτογενή τοµέα.
Αυτό είναι το πρόγραµµα: Ποιες επενδύσεις, ποια η παραγωγικότητά του, ποια θα ήταν τα εισοδήµατα, ποια είναι τα προϊόντα, πού µπορούσαµε να έχουµε εξαγωγές, πού µπορούσαµε
να υποκαταστήσουµε τις εισαγωγές µε προϊόντα δικά µας, πώς
θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε όλη την απόδοση του πρωτογενούς τοµέα. Αυτό θα το έλεγα πρόγραµµα. Τίποτα από αυτά
δεν µας λέτε.
Δεν µας λέτε για τη µεταποίηση, για συγκεκριµένους κλάδους,
για το πού θα δοθεί βάρος, πού θα έχουµε πρωτοποριακά δεδοµένα, πού µπορεί να έχουµε ανάπτυξη, ώστε να καταλάβω από
πού θα προκύπτει µια επίδοση για την ελληνική οικονοµία. Αυτά
όλα δεν υπάρχουν.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικότερα από τότε που τα νεοφιλελεύθερα δόγµατα κυριαρχούν, αυτά έχουν υποκατασταθεί
όλα από µια δηµοσιονοµιολογία -αν είναι δόκιµος ο όρος- η
οποία δεν λέει απολύτως τίποτα και δεν έχει καµµιά προοπτική.
Κλείνω λέγοντας -δεν προλαβαίνω να µιλήσω για όλα, γιατί
είναι και άλλα πολλά πράγµατα που θέλω να πω- ότι για να διασφαλίσουµε µια προοπτική για τη χώρα χρειάζονται επενδύσεις.
Δεν υπάρχει περίπτωση διεξόδου χωρίς επενδύσεις. Δεν υπάρχει!
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επενδύσεις σηµαίνει ένα µεγάλο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, µάλιστα εγώ θα έλεγα διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό
που υπάρχει, και ρευστότητα στην ιδιωτική οικονοµία και πρώτα
απ’ όλα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα; Έχετε απόλυτη στασιµότητα στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ενώ προβλέπετε και αύξηση
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, που δεν φαίνεται να έχει
προοπτική. Τροµακτική στασιµότητα και ρευστότητα ανύπαρκτη,
παρά το ότι έχετε κάνει του κόσµου τις δωρεές στους τραπεζίτες
και στις τράπεζες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με αυτό ολοκληρώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν δείτε την πιστωτική επέκταση,
συνεχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι καταθέσεις είναι
στάσιµες. Από πού θα προκύψει ρευστότητα; Αυτόν τον παράγοντα τον αγνοείτε, που είναι ο κύριος, ο καθοριστικός.
Δεν φτάνει, βέβαια, µόνο αυτός. Διότι χρειάζεται και υποδοµή,
παιδεία, εκπαίδευση, πρωτοποριακές καινοτοµίες στην οικονοµία. Τα αφήνω όλα αυτά. Αυτό, όµως, που είναι βασικό, που είναι
το κεντρικό, το κύριο ζήτηµα, δεν υφίσταται στο πρόγραµµά σας.
Μάλιστα, φτάνετε στο σηµείο να λέτε ότι θα φτάσετε σε ανάπτυξη 3% και πάνω και σε πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης
του 5% και πάνω. Πώς θα προκύψουν όλα αυτά τα µαγικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα κρατήσω τον χρόνο
από τη δευτερολογία και την τριτολογία σας. Μην πιέζεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προφανώς πάµε για νέα µνηµόνια. Προφανώς πάµε για πολύ πιο σκληρή λιτότητα. Προφανώς,
έρχονται νέα µέτρα και αυτός είναι ο φαύλος κύκλος στον οποίο
έχει µπει η Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ ένα λεπτό επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πέντε λεπτά πήρατε.
Θα τα κρατήσω εγώ. Μη στενοχωριέστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, την οποία θεωρούµε πολύ βασική και η οποία
αναφέρεται σε ένα θέµα που σας αφορά, κύριε Σταϊκούρα,
καθώς είναι της αρµοδιότητάς σας.
Δεν είναι δυνατόν να δούµε κόµµατα να µετασχηµατίζονται
µόνο και µόνο για να απαλλαγούν από τις δανειακές τους υποχρεώσεις και από τις υποχρεώσεις στους εργαζόµενους και στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Κύριε Σταϊκούρα, αυτό -και απευθύνοµαι όχι προσωπικά, αλλά
ως Κυβέρνηση- πρέπει να το διασφαλίσετε, ότι δεν θα έχουµε
µετεκλογικά τέτοια φαινόµενα από οποιοδήποτε κόµµα. Δεν αναφέροµαι συγκεκριµένα, δεν θέλω να αναφερθώ, δεν έχει νόηµα,
αλλά όλοι καταλαβαίνουµε σε αυτήν την Αίθουσα. Πρέπει να το
διασφαλίσετε και αυτό κάνει η τροπολογία που καταθέσαµε.
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την τροπολογία και να την ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι, να την στηρίξουν. Δεν είναι µια υπόθεση κοµµατική, είναι θέµα αξιοπιστίας της ίδιας της
δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή σας βλέπω που
αδηµονείτε, προειδοποιώ όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, όπως προειδοποίησα και τον Υπουργό. Εγώ έχω γράψει
ότι «Υπουργός: δεκαεννέα λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα»,
«κ. Λαφαζάνης: δεκαεπτά λεπτά τριάντα επτά δευτερόλεπτα». Ο
χρόνος θα κρατηθεί και για εσάς που έπεσε από τις δευτερολογίες και τις τριτολογίες σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει µία συνεπή θέση
και µε αυτήν την έννοια µάς αποσαφηνίζει τουλάχιστον τις δικές
του προθέσεις. Είναι, όµως, σηµαντικό να δούµε κατά πόσο είναι
συνολικές προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι πέραν των γνωστών ζητηµάτων, είπε και το εξής εξαιρετικά ενδιαφέρον το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί. Είπε
ο κ. Λαφαζάνης: το µνηµόνιο τελειώνει το 2016. Ας υποθέσουµε,
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λέει -δεν το πιστεύει, ενώ εµείς το πιστεύουµε- ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει νέο µνηµόνιο και νέα προσφυγή στον χρηµατοδοτικό
αυτόν µηχανισµό. Εποµένως ολοκληρώνεται. Άρα τελειώνει αυτή
η επιτήρηση. Τι έρχεται όµως, λέει ο κ. Λαφαζάνης; Έρχεται
πράγµατι µία επιτήρηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι αλήθεια- η οποία υπάρχει για όλες τις χώρες οι οποίες
βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικών ελλειµµάτων ή υπερβολικών χρεών. Αυτή η επιτήρηση, αλήθεια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, έχουν περάσει αυτά…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι όπως αυτά, κύριε Λαφαζάνη,
διαµορφώνονται στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής ενοποιήσεως
και στο πλαίσιο αυτής της γενικής κατεύθυνσης.
Πράγµατι, έτσι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουµε,
λοιπόν, ένα πολύ απλό ερώτηµα µετά ταύτα. Εκτός από την
έξοδο από την Ευρωζώνη, έχουµε και έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση; Αυτή είναι τώρα η θέση σας; Γιατί µέχρι τώρα είχαµε το
θέµα των µνηµονίων. Τώρα, απ’ ό,τι βλέπω, γενικεύεται η συζήτηση. Έχετε νέα θέση; Η θέση σας σήµερα µετά ταύτα, εν όψει
πράγµατι της ορατής αυτής προοπτικής, είναι ότι, επειδή δεν θέλετε την ευρωπαϊκή επιτήρηση, παίρνετε θέση εναντίον; Μη µου
προσφύγετε στο γνωστό επιχείρηµα των συσχετισµών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είστε υπέρ της επιτήρησης;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, είµαστε υπέρ της δηµοσιονοµικής ενοποιήσεως. Το έχουµε πει. Γίνεται δηµοσιονοµική ενοποίηση χωρίς να υπάρχουν κανόνες; Γίνεται αυτό; Υπάρχει
ενοποίηση χωρίς κανόνες;
Και προσέξτε, εσείς τα λέτε αυτά που την ίδια ώρα υποστηρίζετε την αµοιβαιοποίηση του χρέους. Αυτό είναι επίσης καταπληκτικό. Αµοιβαιοποίηση του χρέους, να χρωστάνε οι άλλοι για τα
δικά µας, όχι όµως δηµοσιονοµική ενοποίηση, ώστε να µπορούµε
εµείς να φτιάχνουµε και νέο χρέος, άµα θέλουµε. Αυτά πού
υπάρχει περίπτωση να ακουστούν και να τα ακούσει κάποιος λογικός άνθρωπος στον κόσµο και να πει «ναι»;
Αφήστε, όµως, τώρα αυτό. Θέλετε να πείτε τα δικά σας. Μπορείτε να µας πείτε αυτό το συγκεκριµένο; Είναι καινούργια θέση
σας αυτή; Παίρνετε θέση εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου συνολικά
πια;
Ακούστε τι απαντάνε: «Θα διαµορφώσουµε συσχετισµούς. Δίνουµε αγώνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαµορφώσουµε συσχετισµούς». Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση αυτή
έχει δύο ζητηµατάκια, ελάχιστα και ασήµαντα, είµαι βέβαιος για
τη µεγαλοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο ζήτηµα είναι: Μέχρι τη διαµόρφωση των συσχετισµών, τι ακριβώς κάνετε; Μπορεί να µην
είναι και αύριο το πρωί η διαµόρφωση των συσχετισµών. Άρα
µέχρι τότε υπάγεστε στους κανόνες ή όχι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και έχετε και ένα δεύτερο ζητηµατάκι. Είστε στο 4% σε επίπεδο συσχετισµών, 5% για να µην αδικώ
τον κ. Στρατούλη που µε διόρθωσε. Έχετε γραµµένο 5% σε επίπεδο συσχετισµών. Άµα δεν σας βολεύουν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και πριν από δύο χρόνια 5% ήµασταν, αλλά βλέπετε ότι τώρα προοδεύσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολλά γελάκια βλέπω…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καλώς, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
επειδή δεν είναι στο ορατό µέλλον προβλέψιµο αυτό, κύριε Λαφαζάνη, µπορείτε να πείτε στους Έλληνες πολίτες που σας
ακούνε να τα λέτε αυτά τι πρόκειται να κάνετε; Θα τους πείτε
«θα περιµένουµε πότε θα γίνουµε 50% για τους συσχετισµούς
στην Ευρώπη»; Γιατί αυτό θέλετε. Γιατί όλοι οι συσχετισµοί και
οι σοσιαλδηµοκρατικοί είναι αντίθετοι µε αυτά που λέτε. Άρα,
λοιπόν, δεν έχετε συσχετισµούς.
Εποµένως, µέχρι τότε µπορείτε να πείτε στους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς θα κάνετε; Μάλιστα!
Και συνεχίζω. Κυρίες και κύριοι, πριν από δύο χρόνια σε αυτή
την Αίθουσα εκείνο το οποίο συζητάγαµε στην πραγµατικότητα
είναι αν θα αποφύγουµε να πεταχτούµε εκτός Ευρωζώνης, εάν
θα έχουµε δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως της οικονοµίας, εάν
θα µπορούµε να συνεχίσουµε να έχουµε µια οµαλή χρηµατοδοτική ροή, εάν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα ή όχι –σας
θυµίζω τις συζητήσεις µας- εάν τελικώς έχουµε χρήµατα για να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλύψουµε τις ανάγκες λειτουργίας του δηµοσίου και από πού
θα τα βρούµε αυτά. Αυτή ήταν η συζήτηση πριν από δύο χρόνια.
Σε αυτήν τη συζήτηση υπήρξε µία απάντηση της κοινωνίας.
Δεν µιλώ µόνο για την πολιτική απάντηση που έδωσε στις εκλογές. Γιατί, εκεί η κοινωνία τοποθετήθηκε, έφτιαξε έναν συγκεκριµένο πολιτικό συσχετισµό, αυτόν που εκφράστηκε µε τη
δηµιουργία της Κυβέρνησης συνεργασίας. Κυρίως, όµως, η κοινωνία έδωσε µια οικονοµική απάντηση. Και δεν την έδωσαν οι
πλούσιοι. Την έδωσαν κυρίως αυτά τα µεγάλα, πολυπληθή µεσαία στρώµατα που συγκροτούν την ελληνική κοινωνία.
Εν όψει του ότι συζητάγαµε όλα αυτά, οι πολίτες πήγαν στις
τράπεζες και πήραν 70 δισεκατοµµύρια. Γιατί, το έκαναν αυτό;
Διότι, ανησυχούσαν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, ανησυχούσαν
για τις συνέπειες που µπορεί να έχει αυτό, ανησυχούσαν για τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και για το αν θα έβρισκαν τις καταθέσεις τους την επόµενη µέρα το πρωί. Αυτά συζητάγαµε πριν από δύο χρόνια.
Σε αυτά τα δύο χρόνια εφαρµόστηκε ένα επίπονο πρόγραµµα
προσαρµογής. Και σήµερα µετά από µία πολύ σκληρή προσπάθεια, βρισκόµαστε στο εξής σηµείο. Προφανώς η συζήτηση για το
ευρώ-δραχµή έχει κλείσει. Η συζήτηση για το αν θα παραµείνουµε
στην Ευρωζώνη έχει κλείσει, δεν υπάρχει η παραµικρή ανησυχία
για το τραπεζικό µας σύστηµα το οποίο είναι πλήρως σταθεροποιηµένο, έχουµε αντιµετωπίσει το βασικό ελάττωµα της ελληνικής
οικονοµίας στην κατεύθυνση ανασυγκρότησής της -που ήταν τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα- δηµιουργώντας πρωτογενή κατ’
αρχάς πλεονάσµατα, έχουµε αντιµετωπίσει τις βασικές ελλείψεις
σε ένα πρώτο επίπεδο –αν και εκεί χρειάζεται πολύ δουλειά
ακόµα- της χαµηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και αυτό απεικονίζεται στο πλεονασµατικό πλέον εµπορικό
µας ισοζύγιο. Αυτά έχουν γίνει µέσα σε αυτά τα δύο χρόνια.
Και ακούω την κριτική ότι αυτά τα επιτεύγµατα όµως –πράγµατι- κατέστησαν δυνατά µε ένα πολύ µεγάλο κοινωνικό κόστος.
Ένα κοινωνικό κόστος -για εσάς που µας λέτε ότι µετράµε µόνο
τους αριθµούς και δεν βλέπουµε τους ανθρώπους- το οποίο µετράνε οι ίδιοι αριθµοί, αυτό το µεγάλο κοινωνικό κόστος. Γιατί,
είναι µία σωρευτική ύφεση πολλών ετών της τάξης του 25%, γιατί
είναι µία εκτόξευση της ανεργίας στο 27% -και αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος- γιατί αυτό απεικονίζεται στη µείωση
της συνολικής κατανάλωσης, απεικονίζεται στη µείωση του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος, στους χαµηλούς ρυθµούς της οικονοµικής δραστηριότητας αυτών των τελευταίων ετών.
Αυτό ήταν το µεγάλο κοινωνικό κόστος που κατεβλήθη προκειµένου να φτάσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το
σηµείο ισορροπίας που είµαστε σήµερα για να ξεφύγουµε από
τον εφιάλτη.
Και επειδή µας κατηγόρησε ταυτοχρόνως για διάφορες αναπηρίες ο κ. Λαφαζάνης -νοµίζω στραβισµό και βαρηκοΐα- έχει µια
σηµασία να δούµε ποιος ενδεχοµένως πάσχει από αυτές τις
ασθένειες.
Πάσχει άραγε εκείνος, ο οποίος έλεγε ότι το πρωτογενές πλεόνασµα θυµίζει το «λεφτά υπάρχουν»; Υπάρχει τελικά ή δεν
υπάρχει; Τα λεφτά που υπάρχουν, δεν υπήρχαν. Το πρωτογενές
πλεόνασµα υπάρχει ή δεν υπάρχει; Γιατί, το πρωτογενές πλεόνασµα γίνεται κοινωνική µεταβίβαση και άρα προφανώς κάποιοι
το καταλαβαίνουν ως τέτοιο.
Αυτό µας το είπε στις 24-10-2013 ο Αλέξης Τσίπρας. Υποθέτω
δεν έπασχε από στραβισµό. Ή έπασχε; Ή έλεγε τότε ο Αλέξης
Τσίπρας στην «GUARDIAN» για το πρωτογενές πλεόνασµα «Είναι
πολιτικό κατασκεύασµα που βασίζεται στη βούληση της τρόικας
να βοηθήσει στη διατήρηση της Κυβέρνησης Σαµαρά στη θέση
της». Τα χρήµατα που παίρνουν σήµερα οι άνθρωποι είναι πολιτικό κατασκεύασµα και αυτά; Είναι φαντασίωση; Δεν είναι πραγµατικά;
Απεκαλύφθη, όµως, από τον διορατικό κ. Τσίπρα και το κίνητρο για όλα αυτά: Λέει στη «REAL NEWS» στις 16-3-2014, δηλαδή προσφάτως, «Υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο το οποίο έχει
εγκριθεί και από το Βερολίνο. Βάσει του σχεδίου αυτού στις 224 η EUROSTAT θα ανακοινώσει τελικά ότι υπάρχει µικρό πλεόνασµα το οποίο συµφωνήθηκε» -για ποιο λόγο;- «για να ανακόψει
την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία». Αυτό είναι µια παγ-
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κόσµια συνωµοσία καθώς πρέπει να αντιµετωπιστεί η πορεία του
ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία.
Οφθαλµαπάτη έλεγε ο εγκρατέστερος και σωφρονέστερος κ.
Τσακαλώτος το ενδεχόµενο πλεονάσµατος. «Το πρωτογενές
πλεόνασµα προκύπτει µε τη βοήθεια της δηµιουργικής λογιστικής». Βέβαια αυτό είναι παλιότερο, στις 10-9-2013. Εκεί δικαιολογείται ο κ. Τσακαλώτος, τα έλεγε λίγο πιο παλιά.
Επίσης, στραβισµός τώρα και βαρηκοΐα. Για να δούµε, ποιος
τον έχει; «Έξοδος στις αγορές. Ποιον κοροϊδεύουν; Είναι στηµένη, µια προσυµφωνηµένη αγοραπωλησία µε συγκεκριµένο
οίκο». Αλέξης Τσίπρας στις 15-3-2014: «Έγκληµα σε βάρος του
ελληνικού λαού η έξοδος στις αγορές. Η Ελλάδα βγαίνει προεκλογικά µε υψηλό επιτόκιο, επιβαρύνει το χρέος της και ταυτόχρονα αποδυναµώνει την προοπτική για νέα αναδιάρθρωση του
συσσωρευµένου όγκου του δηµοσίου χρέους» στο συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στις Βρυξέλλες, Αλέξης Τσίπρας.
Και βγαίνει αβίαστα το ερώτηµα: Τελικώς να βγούµε στις αγορές και να πάρουµε το επιτόκιο που µας δίνουν ή να παραµείνουµε στο µνηµόνιο µε χαµηλό επιτόκιο; Τι από τα δύο θέλετε;
Το τίποτα από τα δύο δεν υπάρχει. Από πού, λοιπόν, θα χρηµατοδοτηθεί; Ποιες είναι οι επιλογές σας;
Αφού, λοιπόν, έχουν γίνει όλα αυτά, βρισκόµαστε στο εξής σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο σηµείο που σήµερα προβλέπει το µεσοπρόθεσµο –αυτό ψηφίζουµε- και πηγαίνουµε σε
µια άλλη κατεύθυνση που τι λέει; Μετά από έξι χρόνια ύφεσης,
για πρώτη φορά, γυρνάµε σε θετικούς ρυθµούς, δηλαδή στην
ανάπτυξη. Το αµφισβητείτε, όπως είχατε αµφισβητήσει τους
προηγούµενους δηµοσιονοµικούς στόχους. Όπως είχατε αµφισβητήσει το πρωτογενές πλεόνασµα, όπως είχατε αµφισβητήσει
την έξοδο στις αγορές, όπως έχετε αµφισβητήσει όλα τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, τα οποία επετεύχθησαν στο ακέραιο, τώρα
αµφισβητείτε και αυτές τις προβλέψεις.
Εµείς, όµως, έχουµε ένα δείγµα γραφής. Ψηφίζαµε υφεσιακούς προϋπολογισµούς, ψηφίζαµε προϋπολογισµούς µε αύξηση
ανεργίας. Ποιος το έχει κάνει αυτό, ποια κυβέρνηση ποτέ; Εµείς
το κάναµε. Γιατί; Για να σταθούµε µε αξιοπιστία και υπευθυνότητα και για να ερχόµαστε σήµερα να πούµε ότι η ύφεση ήταν
µικρότερη απ’ αυτήν που προβλέψαµε, η αύξηση της ανεργίας
ήταν µικρότερη από αυτήν που προβλέψαµε.
Και τώρα ερχόµαστε και λέµε: Γυρνάµε στην ανάπτυξη. Αυτό
ψηφίσαµε µε τον προϋπολογισµό και αυτές τις προβλέψεις κάνουµε µε το µεσοπρόθεσµο. Αποκλιµακώνουµε την ανεργία,
φέτος λίγο, του χρόνου περισσότερο, αλλά το κάνουµε. Είµαστε,
λοιπόν, σε αυτό το σηµείο. Είµαστε στο σηµείο που αυτό αναγνωρίζεται από τον κόσµο, είµαστε στο σηµείο που αυτό αναγνωρίζεται από τις αγορές, που περιφρονεί ο κ. Λαφαζάνης, στις
οποίες, όµως, προσβλέπει για τον δανεισµό, ενώ τις περιφρονεί.
Είµαστε στο σηµείο που αρχίζουν και έρχονται επενδύσεις, που
το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων αρχίζει και λειτουργεί, όπως
ο ΟΠΑΠ, ο «Αστέρας», το Ελληνικό. Σε όλα αυτά είστε αντίθετοι.
Την ίδια ώρα που ο κ. Λαφαζάνης µας είπε πριν: «Γίνεται να
υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις;». Όχι αυτές, όµως. Δεν θέλετε αυτές. Θέλετε το τριπλάσιο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Εγώ έχω µια καλύτερη ιδέα σε αυτήν τη λογική, δηλαδή
το δεκαπλάσιο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Γιατί τριπλάσιο; Μην τα λέµε τσουρούτικα. Άµα είναι να βρίσκουµε λεφτά
στον αέρα, ας είµαστε large, να «βάζουµε πράγµα» στις επενδύσεις.
Αυτά λοιπόν, χωρίς καµµία λογική, χωρίς καµµία πραγµατικότητα, να φτιάξουµε ένα µεγάλο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Κι ενώ έχουν αρχίσει να έρχονται επενδύσεις, ποια είναι η δική
σας συµβολή σε αυτό, η δική σας συµβολή στην προσπάθεια της
χώρας; Τι λέτε; Λέτε: «Θα τις ακυρώσουµε όλες», λέτε: «Όποιος
πολιτικός προϊστάµενος τις υπογράψει θα τον στέλνουµε στα ειδικά δικαστήρια», λέτε: «Όποιος επενδυτής έρθει, είναι συνεργός
στα εγκλήµατα που κάνει ο πολιτικός προϊστάµενος». Είναι η
συµβολή σας στην προσπάθεια του ελληνικού λαού για ανάπτυξη! Αυτή είναι η συνεισφορά σας! Έτσι θα αντιµετωπίσετε
τους ψηφοφόρους.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κρατήστε και λίγο
χρόνο για τη δευτερολογία σας. Θα σας χρειαστεί αύριο, πιστέψτε µε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόµαστε σε ένα σηµείο στο οποίο πρέπει να πάρουµε αποφάσεις. Κι εδώ είναι ίσως το µόνο σηµείο στο
οποίο θα συµφωνήσω µε τον κ. Λαφαζάνη: Βεβαίως, έχουµε
µπροστά µας εκλογές και βεβαίως οι εκλογές έχουν µεγάλη σηµασία και, βεβαίως, θα βγουν συµπεράσµατα από τις εκλογές και
για να ’µαστε και όλοι απολύτως συνεννοηµένοι, βεβαίως οι εκλογές θα έχουν συνέπειες.
Γι’ αυτό όλοι πρέπει να πάρουµε αποφάσεις: Να συνεχίσουµε
τον δρόµο της σταθεροποίησης της οικονοµίας, σεβόµενοι τις
θυσίες του ελληνικού λαού, αξιοποιώντας παραγωγικά και ανασυγκροτώντας τον τόπο ή να επιστρέψουµε οικειοθελώς και
χωρίς κανέναν αντικειµενικό λόγο στη συζήτηση «ευρώ ή
δραχµή», «χρεοκοπία ή όχι», «πληρώνουµε ή δεν πληρώνουµε τα
χρέη µας», «ξανανοίγουµε τη συζήτηση για τη χρηµατοδότηση
της χώρας», να γυρίσουµε αυτήν τη φορά από µόνοι µας, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς κανέναν αντικειµενικό λόγο στον
εφιάλτη που παλέψαµε δύο χρόνια να ξεφύγουµε.
Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, να είστε σίγουροι, θα το κρίνει και είναι ξεκάθαρο ότι θα στηρίξει την προσπάθεια που κάνει
ο Αντώνης Σαµαράς και η Κυβέρνησή του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να κάνω κι ένα ευφυολόγηµα προς απάντηση του κ. Λαφαζάνη προηγουµένως, δεκαέξι και τριάντα δύο λεπτά, όχι δεκαέξι και τριάντα, αυτό έχει
γραφτεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, αν τηρήσετε τον Κανονισµό θα τα πούµε αύριο, αν θέλετε τα δεκαέξι
και τριάντα δύο ή τα δεκαεπτά, γιατί αύριο είναι άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη βιάζεστε, πάντα βιάζεστε, περιµένετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν βιάζοµαι, ξέρω τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Περιµένετε, Διάσκεψη
Προέδρων δεν έχουµε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν µπορεί να υποκαταστήσει
τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Περιµένετε, περιµένετε.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Γκόκας, σε
µια τεκµηριωµένη οµιλία του µε την εισήγηση του, δεν µίλησε
µόνο για την οπτική του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι έχει σχέση µε το σηµερινό µεσοπρόθεσµο, αλλά απέδειξε τεκµηριωµένα για ποιον
ακριβώς λόγο είµαστε στην έξοδο από την κρίση.
Πώς τεκµηριώνεται αυτός ο ισχυρισµός; Όπως και σε µια εξαιρετική οµιλία του είπε ο πάντα διορατικός συνάδελφος Μίµης
Ανδρουλάκης. Οι ιστορικοί και οι οικονοµολόγοι, Μίµη µου, νοµίζω ότι θα έχουν πολλή δουλειά τα επόµενα χρόνια για το εργαστήρι «Ελλάδα» και για το τι συνέβη εδώ, και οι ιστορικοί και
οι οικονοµολόγοι.
Η Αντιπολίτευση από τη µεριά της, όµως, µας προτείνει -δεν
την αδικώ- να στρέψουµε την προσοχή µας στις κοινωνικές συνέπειες αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι κακή ιδέα. Εµείς αποδεχόµαστε αυτήν την πρόκληση και προτείνουµε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, σε όλους τους συναδέλφους, πριν από οτιδήποτε άλλο, να υιοθετήσουν ως καλύτερη µέθοδο της πραγµατικότητας αυτή που λέει ότι είχαµε έκρηξη ανισοτήτων αυτή την
τετραετία -όντως τέσσερα χρόνια µε µνηµόνιο είχαµε έκρηξη ανισοτήτων- και η απάντηση όλων να είναι «σεβασµός στις θυσίες
του ελληνικού λαού, αντί περιγραφή, περιγραφή, περιγραφή
αυτών των θυσιών και των πραγµατικά δύσκολων καταστάσεων
που περνούν οι συµπολίτες µας».

11756

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να ακολουθήσουµε τη ρήση του
εθνικού µας ποιητή «εθνικό είναι το αληθές». Ε, λοιπόν, από την
πλευρά µου, θέλω να πω σήµερα δέκα µεγάλες αλήθειες, µε
αφορµή τη συζήτηση για το µεσοπρόθεσµο.
Αλήθεια πρώτη. Οι θυσίες πιάνουν τόπο, γιατί βγαίνουµε από
τα µνηµόνια. Αποδείξεις; Η έξοδος στις αγορές. Δεν φθάνει αυτή
η απόδειξη; Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Ακολουθεί της Εθνικής. Υποµονή να δούµε πώς θα πάει και αυτή. Θέλετε άλλη απόδειξη; Η εξέλιξη µε το οµόλογο της ΔΕΗ. Ένα
µακροπρόθεσµο οµόλογό της βγήκε στις αγορές και µειώθηκε
το επιτόκιό του κατά 0,5%. Ξέρουν πολύ καλά οι οικονοµολόγοι
τι σηµαίνει αυτό. Και άλλες µεγάλες επιχειρήσεις βρίσκουν πια
ανοιχτές αγορές σε όλη την Ευρώπη.
Αποδείξεις υπάρχουν πολλαπλές. Είναι σηµαντικό αυτό; Είναι
πολύ σηµαντικό, δεν είναι απλά σηµαντικό. Γιατί, όπως είχε πει
ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, τον Ιούνιο του
2011, όταν αναλάµβανε Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιώργου
Παπανδρέου και Υπουργός Οικονοµικών, αυτός ο πόλεµος είναι
ο πόλεµος της γενιάς µας και αυτόν τον πόλεµο οφείλουµε και
πρέπει να τον κερδίσουµε, δεν έχουµε άλλον δρόµο. Και τον πόλεµο τον κερδίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Επειδή η Αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική συµπεριφέρεται, σκέφτεται και λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια µε όρους
στρατηγικής εφόδου, και µε όρους Αγίας Λαύρας, όπου ευλογεί
τα λάβαρα για να κάνει την επανάσταση, θέλω να σας καλέσω,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επανέλθετε στην πραγµατικότητα. Η Ναυµαχία του Ναυαρίνου τελείωσε! Ο πόλεµος κερδήθηκε και ανακτούµε σταδιακά την εθνική µας κυριαρχία. Σε αυτήν
τη φάση βρισκόµαστε σήµερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η επανάσταση ξεκίνησε στην Καλαµάτα στις 23 Μαρτίου και όχι στην Αγία Λαύρα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, καλά.
Τα λάβαρα τα ευλογήσαµε µόνοι µας τον Μάη του 2010. Είναι
πικρή η αλήθεια για όλους, αλλά και για µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη µαλώνετε γι’ αυτό.
Στην Αρεόπολη ξεκίνησε, πιο νωρίς, στις 17 Μαρτίου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω µε τη δεύτερη αλήθεια.
Η κοινωνία έχει ανάγκη αισιοδοξίας για πολλούς λόγους, αλλά
πρώτα και πάνω από όλα για έναν κύριο λόγο, γιατί είναι αποκαµωµένη. Τη βρίσκει η έξοδος από την κρίση αποκαµωµένη πραγµατικά.
Με όρους πολέµου θα πω ότι ο πόλεµος κερδήθηκε, αλλά δεν
έληξε. Μένουν πολλά υψώµατα να καταλάβουµε και τα πρώτα
υψώµατα που πρέπει να καταλάβουµε, αν σεβόµαστε τις θυσίες
του ελληνικού λαού, είναι η µάχη για τη ρευστότητα και η µάχη
κατά της ανεργίας. Και έχουµε τις προϋποθέσεις σήµερα να κερδίσουµε και αυτά τα υψώµατα, να κερδίσουµε αυτές τις µάχες.
Η µάχη για τη ρευστότητα είναι η ανάσα για την πραγµατική οικονοµία, το κοµµάτι εκείνο που κατάφερε και στάθηκε όρθιο
παρά την κρίση και η µάχη κατά της ανεργίας είναι η µάχη για
την κορυφαία ανισότητα που έχει η κοινωνία µας και γιγαντώθηκε
στην κρίση.
Η τρίτη αλήθεια είναι ότι τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού
τις θωρακίζει µόνον η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, µιας και µίλησα µε
όρους πολέµου, είναι η κατάκτηση των νέων χωρών. Δεν πρόκειται για υψόµετρο, πρόκειται για νέες χώρες. Ποιο είναι το αναπτυξιακό µοντέλο που πρέπει να βάλουµε µπροστά; Δεν
αναφέροµαι µόνο στη φορολογική δικαιοσύνη, στη µείωση εργοδοτικών εισφορών και σε όλα αυτά που κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Eurogroup. Αναφέροµαι σε βαθύτερα
ζητήµατα.
Θα πω δυο παραδείγµατα, τα οποία δεν είναι απλά παραδείγµατα, αλλά έχουν σχέση µε τον πυρήνα της κρίσης που υπήρχε
πριν τα µνηµόνια –γιατί η κρίση ήταν πριν τα µνηµόνια- και όχι µε
τα µνηµόνια.
Έχω πει και άλλη φορά στη Βουλή ότι πουθενά αλλού δεν αποτυπώνεται η κρίση στην Ελλάδα όσο στην αντίστροφη πορεία
δύο δεικτών. Επί δεκαπέντε χρόνια βλέπαµε ολοένα και µεγαλύτερη υπερσυγκέντρωση πλούτου, δύναµης και ανθρώπων στο
Λεκανοπέδιο. Ανέβαινε αυτός ο δείκτης και από την άλλη είχε κα-
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θοδική πορεία ο δείκτης συµµετοχής στο ΑΕΠ του πρωτογενούς
τοµέα και ιδιαίτερα του γεωργοκτηνοτροφικού, που συνοδευόταν φυσικά από την περαιτέρω ερήµωση και εγκατάλειψη της
υπαίθρου, µε ένα δεύτερο κύµα που ακολούθησε αυτό της µεταπολεµικής Ελλάδας.
Γι’ αυτό και τα δύο παραδείγµατα τα οποία θα πω είναι κορυφαία και όχι απλά παραδείγµατα. Πρέπει να κερδίσουµε τη µάχη
του κέντρου των Αθηνών, το οποίο πρέπει να απαλλαγεί από τις
καθηµερινές διαδηλώσεις και να αποδοθεί στους κατοίκους,
στους εµπόρους και στους επισκέπτες. Την ίδια στιγµή πρέπει
να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα που αυτήν τη στιγµή βάζουν
οι νέοι άνθρωποι σε όλη την ύπαιθρο. Μια ειρηνική επανάσταση
γίνεται σε όλη την ύπαιθρο αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα.
Ο στόχος να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα στον πρωτογενή
τοµέα µε τη νέα γεωργία, την εξωστρεφή, τη µη επιδοτούµενη
γεωργία πάει χέρι-χέρι µε έναν εθνικό στόχο: το Λεκανοπέδιο
µετά από δέκα χρόνια να έχει ένα εκατοµµύριο λιγότερους κατοίκους και δέκα εκατοµµύρια περισσότερους επισκέπτες, µε
ελεύθερες λωρίδες λεωφορείων για να γυρίζουν τουρίστες,
όπως πρώτη η Βαρκελώνη έδειξε κάποτε, µε τον Δήµαρχο Μαραγκάλ, αυτόν τον δρόµο και τον ακολούθησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Έτσι θα αυξήσουµε τον εθνικό πλούτο, έτσι θα κατοχυρώσουµε πραγµατικά τις κατακτήσεις και θα θωρακίσουµε τις επιτυχίες του ελληνικού λαού που µε τόσο κόπο και ιδρώτα, αίµα
και δάκρυα, πραγµατικά, πότισε το πλεόνασµα. Δεν το λέτε
εσείς, το είπαµε πρώτοι εµείς, ότι το πλεόνασµα είναι ποτισµένο
µε αίµα και δάκρυα του ελληνικού λαού και αν σεβόµαστε αυτές
τις θυσίες, έτσι πρέπει να µιλάµε.
Η τέταρτη αλήθεια είναι πως το µεσοπρόθεσµο που σήµερα
συζητούµε, σηµατοδοτεί και συµβολίζει µε κραυγαλέο, µε τρανταχτό τρόπο ότι η Ελλάδα έχει µπει σε ενάρετο κύκλο. Δεν είµαστε καλοί σε µεσοµακροπρόθεσµους σχεδιασµούς στην Ελλάδα.
Αυτή είναι µία αλήθεια, ποιος την αρνείται σε αυτήν την Αίθουσα;
Υπάρχουν πολλαπλές και ατράνταχτες αποδείξεις από το πρόσφατο και από το απώτερο παρελθόν. Και µόνο το ότι συζητάµε
για στόχους µέχρι το 2018 από µόνο του είναι λυτρωτικό για τη
χώρα.
Η πέµπτη αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα φεύγει από την κατάσταση εκτάκτων συνθηκών και µπαίνει στον κόσµο της κανονικότητας. Αναφέροµαι, βέβαια, στο γεγονός, που λοιδορείται και
στηλιτεύεται από την Αντιπολίτευση, της επιτήρησης και του
ελέγχου. Επιτήρηση και έλεγχο έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει ότι θα έχουµε διαρκώς επιτήρηση και έλεγχο. Όµως,
ρωτάω µε παρρησία, ειλικρίνεια, αλλά και τόλµη µας χρειάζεται
ή όχι αυτό; Είµαστε ή δεν είµαστε επιρρεπείς για να λοξοδροµούµε;
Εγώ πιστεύω ότι µόνο καλό µπορεί να προκύψει από µία τέτοια
διαδικασία. Δεν έχει να φοβηθεί η Ελλάδα κανέναν ελεγκτή αν
ακολουθήσει τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει.
Έλεγα και νωρίτερα, στο τρίτο σηµείο, για το µεγάλο στοίχηµα
στην ύπαιθρο. Θα ήθελα να πω µε µεγάλη ειλικρίνεια σε όλες τις
πτέρυγες της Βουλής κάτι που φοβάµαι πολύ. Δεν ξέρω αν θα
προλάβουµε αυτό το κύµα που ονοµάζω «ειρηνική επανάσταση
της υπαίθρου» να το µετουσιώσουµε σε πράξη. Είµαστε επιρρεπείς σε εύκολα και γρήγορα προϊόντα, όπως είναι οι µετοχές που
γενικά θα πάνε καλά από ό,τι φαίνεται στο Χρηµατιστήριο. Θέλει
µεγάλο κόπο, θέλει ισχυρή πολιτική και κοινωνική συµµαχία για
να κρατήσουµε όρθιες αυτές τις ελπίδες και να µην ξαναβιώσουµε µια τέτοια κρίση. Γι’ αυτό και ο έλεγχος και η επιτήρηση
µάλλον καλό µας κάνουν και όταν κάνουµε αυτά που πρέπει να
κάνουµε χωρίς υποδείξεις αλλά µε δική µας πρωτοβουλία, µόνο
κερδισµένοι είµαστε.
Έρχοµαι στο έκτο σηµείο που λέει ότι η κρίση απέδειξε ότι η
µόνη εθνική στρατηγική είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτή
είναι η έκτη µεγάλη αλήθεια.
Τι σηµαίνει ότι παραµείναµε στην Ευρωζώνη; Επειδή έγινε µία
ατυχής και υπερβολική αναφορά στην Ουκρανία από κάποιον συνάδελφό µου, τις προηγούµενες µέρες, θα ήθελα να πω κάτι. Θα
το πω όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβουν όλοι οι Έλλη-
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νες πολίτες. Παραµονή στην Ευρωζώνη σηµαίνει ότι οι Έλληνες
και οι Ελληνίδες ανεξαρτήτως ηλικίας δεν πρόκειται να έχουν
επαγγελµατικά την τύχη των οικονοµικών µεταναστών που τη ζήσαµε επί είκοσι χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει το ότι παραµείναµε στην Ευρωζώνη. Τόσο απλά.
Η έβδοµη µεγάλη αλήθεια είναι αυτή που έχει πει ο εθνικός
ποιητής Ανδρέας Κάλβος, ότι η ελευθερία θέλει αρετή και τόλµη.
Κι αν είµαστε, λοιπόν, τολµηροί, πρέπει να απαλλαγούµε από
ιστορικούς και οικονοµικούς δογµατισµούς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Εγώ ευχαριστώ τον κ. Τσακαλώτο για την αναφορά στα
νεοκεϋνσιανά, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να µας ακολουθεί
κανένας δογµατισµός, αγαπητέ συνάδελφε. Παρακολούθησα
την οµιλία σας. Ήταν εξαιρετική. Σε πάρα πολλά σηµεία µπορεί
να συµφωνώ κι εγώ, όπως συµφωνώ και µε τον κ. Ανδρουλάκη.
Θέλω να πω όµως τούτο. Όλοι πιστεύαµε –και πρώτοι και
καλύτεροι εσείς οι οικονοµολόγοι- ότι δεν υπάρχει στα εγχειρίδια
σε ανεπτυγµένη οικονοµία ύφεση περίπου στο 30% σαν αυτή που
ζήσαµε στην Ελλάδα. Άρα αυτό σηµαίνει απόλυτη καταστροφή.
Δεν υπήρξε ακριβώς αυτό. Επαναλαµβάνω ότι µιλώ µε όρους
καθαρά οικονοµικούς και όχι κοινωνικούς. Κάτι άλλο είδαµε. Δεν
έχω καµµία ροπή στον νεοφιλελευθερισµό. Πρέπει όµως να
γίνεται αξιολόγηση.
Τα νεοκεϋνσιανά εργαλεία και τα κλασικά κεϋνσιανά εργαλεία
χρησιµοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Καραµανλή από το 20052009 κατά κόρον. Έκοβαν και ξαναέκοβαν χρήµα και η Ελλάδα
βυθίστηκε σε ύφεση από το 2008. Άρα ο δογµατισµός δεν πρέπει
να µας διέπει και την ιστορία δεν πρέπει να τη διαβάζουµε µισή.
Συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που ειπώθηκε για τη Γερµανία του
Χίτλερ και τη συµπεριφορά των συµµάχων µετά τον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο, αλλά οφείλω να προσθέσω ότι πρέπει να µας
έχει διδάξει και η ανιστόρητη στάση της Αριστεράς που ονόµαζε
τους σοσιαλδηµοκράτες «σοσιαλφασίστες».
Κάπως έτσι µας ξέφυγε και εδώ –όχι από εµάς, από εσάς- η
Χρυσή Αυγή. Επειδή δήλωνε απλά αντιµνηµονιακή και µε ευκολία
την αφήναµε να µιλάει περί δοσιλόγων και οτιδήποτε άλλο,
αναφερόµενη στο ΠΑΣΟΚ. Οι δογµατισµοί, λοιπόν, δεν είναι ό,τι
το καλύτερο στην εθνική υπόθεση και σε µία νέα ευηµερία που
πρέπει να θεµελιώσουµε για όλους και κυρίως για τη νέα γενιά.
Έρχοµαι στο όγδοο σηµείο. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει
ρότα. Συµφωνώ απόλυτα ότι οι στόχοι που µπαίνουν στο
µεσοπρόθεσµο, οι οποίοι είναι συµφωνηµένοι µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σχετικά µε τα τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα δεν
είναι ούτε φετίχ ούτε ταµπού. Αν θέλετε και τη γνώµη µου,
διαφωνώ πολιτικά και ιδεολογικά. Συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπε
ο Μίµης Ανδρουλάκης και σε ένα βαθµό µε όσα είπατε εσείς,
κύριε Τσακαλώτο, για το θέµα των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Ποια είναι η απάντηση σε αυτό; Να πω και εγώ το ίδιο από το
Βήµα, ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Ποιος µπορεί να αλλάξει
την Ευρώπη; Αλήθεια, ποιος µπορεί να την αλλάξει; Πιστεύω η
ενίσχυση των σοσιαλδηµοκρατών και η προεδρία του Μάρτιν
Σουλτς µπορούν να µετακινήσουν τον άξονα για να αρχίσουµε
σταδιακά να πηγαίνουµε σε άλλες πολιτικές.
Κι έρχοµαι στην ένατη αλήθεια που νοµίζω ότι είναι
πανθοµολογούµενη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µία
άλλη κοινωνία, σε µία άλλη χώρα. Νοµίζω το έχουµε καταλάβει
όλοι αυτό. Το ζητούµενο –όπως είπα και όπως λένε όλοι- είναι η
ανάπτυξη και βέβαια την ανάπτυξη πρέπει να την τραβήξουν
µπροστά κάποιες κοινωνικές δυνάµεις.
Ποια είναι η αυτή κοινωνική συµµαχία; Είναι η συµµαχία των
παραγωγών, αυτών που παράγουν γνώση, προϊόντα και
υπηρεσίες ανταγωνιστικά. Αυτοί θέλουν πολιτική έκφραση. Και
πολιτική έκφραση δεν θα δώσουν ούτε οι απόντες ούτε οι
λιποτάκτες σε αυτόν τον πόλεµο που κερδίσαµε. Θα τη δώσουµε
όλοι µαζί µε τους νέους πρώτα από όλα µπροστά. Πρέπει όµως
να προσπαθήσουµε να εκπροσωπήσουµε και τους παραγωγούς.
Τέλος, θέλω να πω ότι σαράντα χρόνια µετά το Σύνταγµα της
Γ’ Ελληνικής Δηµοκρατίας ο αείµνηστος Δηµήτρης Τσάτσος που
εισήγαγε ως εθνικό αγαθό και συνταγµατική αρχή την έννοια της
σταθερότητας, δικαιώνεται σήµερα. Τα δύο τελευταία χρόνια, εν
αντιθέσει µε τα δύο πρώτα χρόνια του µνηµονίου, έδωσαν µία
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ατράνταχτη απόδειξη γι’ αυτό. Η σταθερότητα είναι εθνικό
αγαθό, είναι εγγύηση για την οποιαδήποτε εθνική προσπάθεια.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά του 2010-2012 από το 2012-2014.
Αυτή την πολύ απλή αλήθεια είπαµε, µιλώντας για τις
ευρωεκλογές από τη µεριά µας και όρµηξαν όλοι να µας πουν
ότι εκβιάζουµε. Είπαµε πως είµαστε οι εγγυητές της
κυβερνητικής σταθερότητας και ο προοδευτικός πόλος της
Κυβέρνησης, δηλαδή εµείς που εγγυόµαστε να µην περνάνε
λογικές «Μπαλτάκου». Είµαστε ο προοδευτικός πόλος της
Κυβέρνησης. Χωρίς εµάς δεν υπάρχει η Κυβέρνηση. Αυτή την
απλή αλήθεια είπαµε. Υπάρχει κάτι ψευδές σε αυτό που
ξεσηκώθηκαν όλοι να µας κάνουν κριτική;
Εµείς ζητάµε στις ευρωεκλογές τη λαϊκή εντολή για να
συνεχίσουµε αυτόν τον δρόµο, για να ολοκληρωθεί η
προσπάθεια της χώρας, για να δουν γρήγορα αποτελέσµατα οι
πολίτες µε τη ρευστότητα, τα προγράµµατα για την ανεργία, για
να ανοίξει ο δρόµος για την ανάπτυξη και για να θωρακίσουµε
πραγµατικά τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού.
Δεν είµαστε παρακολούθηµα κανενός. Δεν µπορεί να ακούµε
από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δηµοκρατική Αριστερά αυτά που λένε για
την καθαρή εξήγηση που κάνουµε, γιατί σας θυµίζω, συνάδελφοι
–και ξέρετε καλά ότι µε την Αριστερά έχω βιωµατική σχέση, δεν
το λέω ανταγωνιστικά ούτε εχθρικά- ότι εµείς το Μάη του 2012
προτείναµε για τη θέση του Πρωθυπουργού και τον κ. Τσίπρα
και τον κ. Κουβέλη. Αυτό το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός.
Δεν είµαστε παρακολούθηµα κανενός. Πιστεύαµε –µόνοι µας
στην αρχή και µετά µαζί µε άλλους- στην προσπάθεια και στο
εθνικό αγαθό της κυβερνητικής σταθερότητας. Βέβαια, ο µόνος
πραγµατικός, ειλικρινής αντίλογος –και µε αυτό ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- που έχουµε σε αυτήν την καθαρή εξήγηση που
κάναµε και που ζητάµε λαϊκή εντολή κι ενισχυµένο το ψηφοδέλτιο της Ελιάς στις ευρωεκλογές –διαφορετικά δεν υπάρχει Κυβέρνηση, δεν υπάρχει σταθερότητα- είναι ο αντίλογος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, λέει «πρόκειται για ευρωεκλογές». Απαντώ: Αν πραγµατικά πρόκειται για ευρωεκλογές,
τότε θα έπρεπε να ζητάµε από τον ελληνικό λαό να µας δώσει
έντεκα Ευρωβουλευτές για να κατοχυρώσουµε κι από την Ελλάδα την εκλογή του Μάρτιν Σουλτς στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μιλήσατε δεκαοκτώ
λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα. Ο χρόνος για τη δευτερολογία
ισχύει για όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες
και εννιά εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος
Ρεθύµνου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κάθε φορά που λαµβάνω τον
λόγο αµέσως µετά τις εισηγήσεις οµιλητών, όπως τους προηγούµενους, αναρωτιέµαι σε τι είδους ακροατήριο απευθύνοµαι και
αν αυτό διαθέτει την ελάχιστη κοινή λογική, διότι ακούσαµε το
εξοργιστικό επιχείρηµα ότι η Ελλάδα αυτά τα τέσσερα χρόνια
που έχει µπει στον περίφηµο «µηχανισµό στήριξης», διεξάγει
έναν απελευθερωτικό αγώνα όµοιο µε εκείνο της Επανάστασης
του 1821!
Να προσγειώσουµε, λοιπόν, τους οµιλητές στην πραγµατικότητα και να τους υπενθυµίσουµε ότι οι τιτάνες της εθνεγερσίας
πέθαναν για ελεύθερη κι ανεξάρτητη Ελλάδα κι όχι για την Ελλάδα των µνηµονίων, τα οποία προβλέπουν εκχώρηση εθνικής
κυριαρχίας. Δεν είστε ούτε επαναστάτες ούτε άνθρωποι, οι
οποίοι µπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα έξω από την οικονο-
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µική κρίση. Είστε υπάλληλοι ξένων κέντρων εξουσίας. Είστε
υπάλληλοι των ξένων τοκογλύφων. Κι αυτό δεν είναι µόνο δική
µου πεποίθηση. Αυτή είναι η πεποίθηση ενός ολόκληρου λαού,
ο οποίος πεθαίνει από τις πολιτικές που έχετε επιλέξει.
Δυστυχώς, για ακόµη µια φορά που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
που αφορά την οικονοµία της χώρας, βλέπουµε τη δήθεν αντιµνηµονιακή Αξιωµατική Αντιπολίτευση να µαλώνει µε τη συγκυβέρνηση του µνηµονίου. Κι αυτό συµβαίνει διότι κανένας από
τους δύο δεν έχει να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις. Το ζητούµενο είναι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει αντιληφθεί την
ουσία του προβλήµατος.
Εποµένως, λοιπόν, εγώ θα πρέπει να επαναφέρω τη συζήτηση
στο ουσιώδες, στο σηµαντικό, σε αυτό που θα πρέπει να προσέξουµε, εάν θέλουµε να είµαστε συνεπείς ως προς το κοινοβουλευτικό µας έργο.
Συζητάµε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου, το µεσοπρόθεσµο. Συζητάµε ένα µεσοπρόθεσµο, το οποίο θα επηρεάσει –φρονώ- και το
χαρακτήρα των επόµενων προϋπολογισµών µέχρι το έτος 2018.
Εποµένως ό,τι µέτρα ψηφιστούν σήµερα θα επηρεάσουν την
οικονοµική πολιτική της χώρας για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µια λάθος επιλογή, µια ψήφιση µέτρων αντιλαϊκών, όπως όλα τα προηγούµενα, θα επηρεάσουν περαιτέρω τη δυσµενή κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας.
Οι συνέπειες αυτές όχι µόνο θα είναι µακροχρόνιες, αλλά θα
θεσπίσουν και νέα µέτρα. Το επιχείρηµα που έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι τελειώσαµε µε τα µνηµόνια κι ότι δεν
χρειάζεται πλέον να παίρνουµε κάθε λίγο και λιγάκι νέα µέτρα
αποδεικνύεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο ότι είναι ένα µεγάλο
ψέµα, διότι η προσαρµογή των προϋπολογισµών θα επιβάλλει
νέα φορολογικά ή άλλα µέτρα βάσει του µεσοπρόθεσµου.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος: Να µιλήσουµε για την ουσία του
νοµοσχεδίου, για τα στοιχεία που συνθέτουν το µεσοπρόθεσµο,
τα οποία για εµάς χαρακτηρίζονται µε πάρα πολύ απλά ελληνικά
ως «λογιστικές αλχηµείες». Αυτή είναι η περίφηµη «δηµιουργική
λογιστική», όπως τη χαρακτήρισε ένας Ευρωπαίος εταίρος. Είναι
αυτά που συνθέτουν ένα νοµοσχέδιο σαν το σηµερινό.
Θα επαναλάβω µερικά από τα επιχειρήµατα της συγκυβέρνησης, µε τα οποία θέλουν να πείσουν τον ελληνικό λαό που πεθαίνει ότι η ελληνική οικονοµία µε κάποιο τρόπο πήγε από το καλό
στο καλύτερο ή –από το χειρότερο σενάριο- ότι µεταπηδήσαµε
σε κάποιες ευνοϊκότερες συνθήκες.
Ένα εξ αυτών, λοιπόν, είναι το περίφηµο πλεόνασµα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος, για να καταλάβει ότι, όταν
µιλάµε για πλεόνασµα, µιλάµε για µια κατάσταση κατά την οποία
τα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα έξοδα χωρίς τους τόκους.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά για τη χώρα µας; Όταν όλα τα
έσοδα του κράτους, όλα κυριολεκτικά, προέρχονται από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών και από καµµία παραγωγική δραστηριότητα, πόσω µάλλον αυτή που προέρχεται από τον
πρωτογενή τοµέα παραγωγής, τότε δεν µιλάµε για πρωτογενές
πλεόνασµα, µιλάµε για φορολογικό πλεόνασµα, διότι γνωρίζετε
πολύ καλά ότι έχετε φορολογήσει τους τρίτεκνους, τους άνεργους, τους πολύτεκνους, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν διαθέτουν ούτε περιουσιακά στοιχεία ούτε καν εισόδηµα. Εποµένως,
όσα έσοδα έχει το κράτος, επαναλαµβάνω, προέρχονται από την
αιµατηρή φορολογική πολιτική της συγκυβέρνησης.
Εποµένως, εφόσον δεν υπάρχει φορολογική δραστηριότητα,
δεν υπάρχει πρωτογενής τοµέας παραγωγής και έχουµε καταντήσει µια χώρα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, αντιλαµβάνεστε ότι το µεσοπρόθεσµο αυτό κινείται στα ίδια ακριβώς πλαίσια
µε όλα τα προηγούµενα και ως εκ τούτου τα νέα µέτρα που θα
ψηφιστούν θα είναι το ίδιο αιµατηρά µε όλα τα προηγούµενα.
Μας είπατε ότι το πλεόνασµα είναι τόσο µεγάλο σε έκταση,
που έχουµε πλέον ως χώρα τη δυνατότητα να κατανέµουµε και
κάποιο κοινωνικό µέρισµα σε κάποιες κοινωνικές τάξεις, οι
οποίες, πράγµατι, αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα.
Μίλησε το πρωί ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής και είπε ότι το
µέρισµα αυτό κατά κύριο λόγο το λαµβάνουν λαθροµετανάστες.
Δεν θα το διαψεύσω αλλά θα επαναλάβω ότι το πλεόνασµα αυτό,
το οποίο είναι πλασµατικό –και θα αποδείξω για ποιο λόγο είναι
πλασµατικό– έχει αµφισβητηθεί όχι µόνο από έµπειρους οικονο-
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µολόγους αλλά έχει αµφισβητηθεί από αυτούς οι οποίοι σας δίνουν τις εντολές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Όλι Ρεν.
Και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος –το έχω επαναλάβει
από το Βήµα αυτό– είναι ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος για τη νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφερόµενος στο
ζήτηµα αυτό είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρωτογενές πλεόνασµα
και αυτό δεν αποδεικνύεται µόνο λογιστικά ή µε κάποια νούµερα,
αποδεικνύεται στην πραγµατική οικονοµία, αποδεικνύεται έξω
από την πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας, της ελληνικής κοινωνίας, η οποία αντιµετωπίζει πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα όχι µόνο ρευστότητας αλλά –θα συµπλήρωνα– προβλήµατα
επιβίωσης.
Στα νούµερα αυτά συµπεριλαµβάνονται, επίσης, και οι οφειλές
των επιχειρηµατιών και των ιδιωτών απέναντι στο κράτος. Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται στο πλεόνασµά σας οι οφειλές του
κράτους απέναντι στους ιδιώτες. Έτσι, λοιπόν, όταν δεν πληρώνετε τους µισθωτούς, όταν δεν πληρώνετε τους συνταξιούχους,
όταν το κράτος δεν παρέχει τα ποσά που οφείλει να παρέχει σε
οποιαδήποτε κατηγορία πολιτών, έρχεται ένα νούµερο της τάξης
του 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ και πανηγυρίζει ολόκληρη η χώρα
ότι πετύχαµε το ακατόρθωτο µέσα σε δυσµενείς οικονοµικές
συνθήκες.
Αλλά εγώ θα πάω λίγο παραπέρα τη σκέψη µου. Ας δεχτώ τη
λογική σας και ας δεχτώ το επιχείρηµα αυτό ευσταθεί. Είπε ο Σαµαράς πριν λίγες ηµέρες ότι σε λίγο καιρό βγαίνουµε από την
κρίση. Το «σε λίγο καιρό» ξέρετε σε ποιο έτος αναφέρεται; Στο
2020.
Για τα επόµενα έξι χρόνια, λοιπόν, θα πρέπει ο Έλληνας φορολογούµενος, ο Έλληνας πολίτης να κάνει τιτάνια υποµονή, για
να αντεπεξέλθει σε συνθήκες, οι οποίες είναι κυριολεκτικά απάνθρωπες, συνθήκες οι οποίες την έχουν οδηγήσει στην αυτοκτονία, στα χρέη, στην απόγνωση, στη µελαγχολία και στην
κατάθλιψη. Μέχρι το 2020 η χώρα µας θα ψηφίζει κάθε χρόνο
όλο και περισσότερα αιµατηρά µέτρα.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα, για το οποίο λίγα άκουσα σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα και προκαλεί εντύπωση, το θέµα της ανεργίας.
Πανηγυρίζει η συγκυβέρνηση ότι σταθεροποιήσαµε τα ποσοστά
της ανεργίας. Θα πω µε πάρα πολύ απλά λόγια για ποιο λόγο
συµβαίνει αυτό, η σταθεροποίηση εννοώ.
Ασφαλώς είναι λογικό ότι από ένα σηµείο και µετά, όταν µιλάµε για επίσηµο ποσοστό ανεργίας 30% ή 35%, δεν µπορεί να
αυξάνεται το ποσοστό αυτό µε τους ίδιους ρυθµούς. Άλλο να
πας από το 5% στο 10% και άλλο να πας από το 30% στο 40%.
Και είναι αυτονόητο ότι σε µια οικονοµία, όπως και η ελληνική,
κάπως κάποτε θα υπάρχει µια στοιχειώδης οικονοµική δραστηριότητα.
Αλλά το να πανηγυρίζουµε για το γεγονός ότι έχουµε ενάµισι
εκατοµµύριο ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά και ότι
περίπου ένας στους τρεις Έλληνες ζει κάτι από το όριο της φτώχειας, ναι, πράγµατι είναι ένα επίτευγµα το οποίο θα το χρεώσουµε αποκλειστικά και µόνο στη µνηµονιακή συγκυβέρνηση, η
οποία κατάφερε µέσα σε τέσσερα χρόνια να διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
Επιπλέον, η ανεργία σταθεροποιείται ή, αν θέλετε, παραµένει
στάσιµη για τον απλούστατον λόγο ότι το συντριπτικό µέρος της
πλειονότητας των νέων φεύγει από την Ελλάδα, φεύγει σε χώρες
του εξωτερικού, για να βρει µια καλύτερη τύχη για τον ίδιο ή για
την οικογένειά του. Είναι λογικό, δηλαδή, τα ποσοστά αυτά να
παραµένουν στάσιµα, διότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, συνοµήλικοί µου, τελειώνοντας από το πανεπιστήµιο, φεύγουν στη Γερµανία, φεύγουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης για να
αναζητήσουν µια καλύτερη τύχη.
Δυστυχώς, µιλάµε για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και αντί να έχουν τα κίνητρα να µείνουν στην
πατρίδα τους για να προσφέρουν στο κοινό καλό, πηγαίνουν σε
χώρες, οι οποίες αργότερα έρχονται µε τα µέτρα τους να τσακίσουν την ελληνική κοινωνία.
Οι παθογένειες, λοιπόν, της οικονοµίας, τις οποίες αυτές θα
πρέπει να κοιτάξουµε πρώτα για να λύσουµε όλα τα ζητήµατα,
είναι συγκεκριµένες και έχουµε πει πάρα πολλές φορές ως
Χρυσή Αυγή ότι σκόπιµα δεν τίθενται υπό εξέταση από την πα-
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ρούσα Κυβέρνηση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά συµφέροντα.
Αναφέρω ενδεικτικά τον υπέρµετρο δανεισµό και την εξάρτηση
από τους ξένους τοκογλύφους.
Η ελληνική οικονοµία, όπως είπα προηγουµένως, επειδή δεν
στηρίζεται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, επειδή δεν στηρίζεται στον Έλληνα εργαζόµενο, στηρίζεται στα λογιστικά κεφάλαια, στα κεφάλαια, τα οποία µε κάποιες µεταβολές των
αριθµών παρουσιάζουν το χρέος ως τζίρο και το αντίστροφο, καταντήσαµε να δανειζόµαστε πληρώνοντας τόκους, πανωτόκια,
υποθηκεύοντας έτσι τη χώρα µας σε µια κατάσταση, η οποία,
πραγµατικά, είναι άνευ προηγουµένου.
Όµως, υπάρχουν και άλλα θέµατα, τα οποία έχουµε αναφέρει
εδώ πέρα πολλές φορές, τα οποία ουδέποτε τέθηκαν υπό συζήτηση. Διότι αν κλείναµε, για παράδειγµα, ένα ζήτηµα, όπως αυτό
της φοροδιαφυγής, φοροδιαφυγή, η οποία είναι καταγεγραµµένη µε ονοµατεπώνυµα και συγκεκριµένα ποσά, τότε, πράγµατι,
ένα µέρος του ελληνικού προβλήµατος και της οικονοµίας µας
θα είχε λυθεί.
Δεν αναφέροµαι µόνο στην περίφηµη λίστα Λαγκάρντ και στα
δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία ληστεύθηκαν από τον ελληνικό
λαό. Αναφέροµαι σε καθηµερινές πρακτικές, σε πρακτικές, οι
οποίες περνούν µέσα από το τραπεζικό κατεστηµένο, το χρεοκοπηµένο τραπεζικό κατεστηµένο, οι οποίες ποτέ δεν γίνονταν
αντικείµενο έρευνας από τις δικαστικές αρχές για να δούµε ποιοί
έκλεψαν τα χρήµατα του ελληνικού λαού. Αντ’ αυτού, µιλάµε γενικώς και αορίστως για κάποιες µεθοδεύσεις, οι οποίες θα µας
οδηγήσουν έξω από την οικονοµική δίνη.
Θα σας πω, λοιπόν, αυτά που προτείνει η Χρυσή Αυγή, διότι
πάρα πολλές φορές λέγεται ότι δεν έχουµε θέσεις. Θα ανοίξω
µια παρένθεση, για να κάνω και τη δουλειά σας ευκολότερη. Αν
πρόγραµµα είναι να διαλύσει σε τρία χρόνια έναν ολόκληρο λαό,
να καταστρέψει την οικονοµία, να διαλύσει την ελληνική κοινωνία, να καταστρέψει τη νεολαία, τότε, πράγµατι, δεν θέλουµε να
έχουµε τέτοιο πρόγραµµα.
Αν, όµως, λέγοντας πρόγραµµα εννοούµε να δούµε µε ρεαλισµό όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το ελληνικό πρόβληµα,
τότε η Χρυσή Αυγή, όχι µόνο έχει λύσεις αλλά έχει ριζοσπαστικές
προτάσεις, στις οποίες επιµένει.
Αναφέρω ενδεικτικά την άµεση διενέργεια λογιστικού ελέγχου.
Μας έχετε φορτώσει ένα χρέος, για το οποίο δεν µας εξηγήσατε
ούτε από πού προέρχεται, ούτε γιατί θα πρέπει να το πληρώσουµε και σε τι βάθος χρόνου θα πρέπει να το αποπληρώνουµε.
Ξαφνικά, από το 2010 και µετά υιοθετήθηκε η άποψη ότι η Ελλάδα χρωστάει κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, χωρίς ποτέ να µας πείτε ότι λόγω της κακοδιαχείρισης
από µέρους του πολιτικού συστήµατος, λόγω της κακοδιαχείρισης από αυτούς, οι οποίοι διετέλεσαν Υπουργοί Οικονοµικών,
από ανθρώπους, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στα δηµόσια ταµεία,
οδηγηθήκαµε σε τέτοια χρέη.
Επιπλέον, µπορούµε να κηρύξουµε στάση πληρωµών στους
τοκογλύφους, διότι αντιλαµβάνεστε ότι όταν ένα κράτος δεν
µπορεί να αποπληρώσει τα βασικά απέναντι στους πολίτες, τους
οποίους έχει υποχρέωση πάνω απ’ όλα να εξυπηρετήσει, δεν
υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να ξοδέψει έστω και 1
ευρώ στους τοκογλύφους, οι οποίοι µέσα από τις τράπεζες,
µέσα από τα κεφάλαια, διαλύουν και καταλύουν κάθε έννοια
αξιοπρέπειας και νοµιµότητας σ’ αυτήν εδώ τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, αυτό που είναι για εµάς το ζητούµενο είναι ότι θα πρέπει για να επιτευχθούν όλα αυτά να επανέλθει µία εθνική ηγεσία.
Ακούω µετά λύπης µου πολλούς οµιλητές, οι οποίοι επιχειρηµατολογούν λέγοντας ότι εφόσον ευηµερούν οι αριθµοί, ευηµερούν και οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Για
εµάς είναι πάρα πολύ συγκεκριµένο το πρόβληµα, ότι δυστυχούν
οι Έλληνες πολίτες, για να ευηµερούν οι αριθµοί των τοκογλύφων.
Δεν µας ενδιαφέρουν καθόλου τα πλεονάσµατά σας. Δεν µας
ενδιαφέρουν καθόλου οι λογιστικές αλχηµείες σας. Δεν µας ενδιαφέρουν καθόλου τα νούµερα, τα οποία είναι πλασµατικά και
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αποδεικνύουν µια θετικότερη κατεύθυνση. Μας ενδιαφέρει ότι
έξω στην ελληνική κοινωνία επικρατεί µια δυστυχία, επικρατεί µια
κατάθλιψη, διότι η ελληνική οικονοµία πάει από το κακό στο χειρότερο.
Όσο, λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι οδηγούνται
στην καταστροφή, όσο κι αν ευηµερούν αυτοί οι αριθµοί, είναι
µια πολιτική που δεν µας εκφράζει.
Αυτό που προτείνουµε είναι να έλθει µια εθνική ηγεσία ανεξάρτητη, που δεν είναι δεσµευµένη απέναντι σε ξένους τοκογλύφους και να πει: «Φτάνει, ώς εδώ». Πρέπει, για εµένα, πάνω απ’
όλα να εξυπηρετηθεί το εθνικό συµφέρον και ύστερα, αν υπάρχει
δυνατότητα, να δούµε µε ποιες οικονοµικές προϋποθέσεις θα
συνεργαστούµε µε τους Ευρωπαίους εταίρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε πολύ καλά -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι κυνηγώντας το ευρωπαϊκό όνειρο διαλύσαµε την Ελλάδα, κυνηγώντας το ευρωπαϊκό όνειρο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην Ευρωζώνη καταστρέψαµε την πατρίδα µας. Αυτό, λοιπόν, θα το αντιστρέψει η Χρυσή Αυγή, όταν έλθει στα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η κ. Έλενα
Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, για το οποίο συζητάµε, η
Κυβέρνηση αναφέρει ότι ο βασικός άξονας είναι η σύζευξη της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της επανεκκίνησης της πραγµατικής οικονοµίας, ώστε η χώρα να ξεφύγει από το φαύλο
κύκλο των ελλειµµάτων και της ύφεσης.
Ευθύς εξαρχής φάσκετε και αντιφάσκετε, διότι αυτό που
εσείς, η τρόικα και κατά καιρούς η κ. Μέρκελ, ο κ. Σόιµπλε, ο κ.
Ντάισελµπλουµ και οι άλλοι αποκαλείτε δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά µόνο µια εγκληµατική πολιτική λιτότητας, η οποία έχει καταστρέψει τη µεσαία
τάξη και τη µικρή και µεσαία επιχείρηση και έχει οδηγήσει τη
χώρα και τους πολίτες όλο και πιο βαθειά στην ύφεση, στη φτώχεια, στην ανεργία και στην εξαθλίωση.
Τι κάνετε συστηµατικά; Εφαρµόζετε µια συνταγή συνεχώς
ανακυκλούµενης και κοινωνικής καταστροφής. Με ποιούς τρόπους γίνεται αυτό; Πρώτον, εµφανίζετε ταµειακά πλεονάσµατα,
εισπράττοντας από το λαό φόρους και χαράτσια, ενώ ταυτόχρονα κόβετε κάθε κοινωνική παροχή. Στραγγίζετε τα τελευταία
αποθέµατα χρηµάτων του Έλληνα, ενώ την ίδια στιγµή γκρεµίζετε το κράτος πρόνοιας.
Παίρνετε τα πάντα από τους πάντες, αφήνετε φυσικά στο απυρόβλητο τους γνωστούς προνοµιούχους και ηµετέρους και δεν
δίνετε σε κανέναν πολίτη τίποτα. Ούτε στους συνταξιούχους τις
συντάξεις που περιµένουν ούτε στους ιδιώτες τα χρήµατα που
τους χρωστάει το κράτος ούτε στα νοσοκοµεία ούτε στα πανεπιστήµια όλα τα απαιτούµενα κονδύλια, για να λειτουργήσουν.
Δεν µιλάω γι’ αυτό που αποκαλείτε «κοινωνικό µέρισµα», διότι
στην καλύτερη για εσάς περίπτωση αξιολογείται ως µια χειρονοµία ελεηµοσύνης προς τον φτωχοποιηµένο ήδη λαό, ενώ στη
χειρότερη, ως εµπαιγµός προσβολή και υφαρπαγή ψήφου. Μετατρέπετε το νοικοκύρη σε επαίτη και µετά του δίνετε ένα φιλοδώρηµα. Ντροπή!
Θεωρείτε επιτυχία αυτό το οποίο παρουσιάζετε ως πρωτογενές πλεόνασµα; Αποτελεί απόδειξη νοικοκυρεµένης διαχείρισης;
Αξιολογείται ως δηµοσιονοµική ανόρθωση ή εξυγίανση; Σε καµµία περίπτωση. Εάν έχει αξία ή νόηµα αυτή η λογική, τότε να
πάψει ο οικογενειάρχης, ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας να σας
καταβάλει φόρους και χαράτσια. Να σταµατήσουν να πληρώνουν
τόκους και πανωτόκια στις τράπεζες και να εµφανίσουν και εκείνοι πρωτογενές πλεόνασµα στο σπιτικό τους ή στο µαγαζί τους!
Αλλά, δεν µπορούν, διότι τους απειλείτε µε πρόστιµα, κατασχέσεις, φυλάκιση και διασυρµό.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι βεβαίως, κύριοι, µπορείτε να παρουσιάσετε ένα πλεόνασµα που προέρχεται από ύφεση, µόνο εφόσον
κάνετε στάση πληρωµών. Μην ξεχνάµε τις πεντακόσιες χιλιάδες
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συνταξιούχους οι οποίοι περιµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους,
την επιστροφή φόρων που δεν έχετε κάνει, τον ΦΠΑ που δεν
έχετε επιστρέψει, τα δισεκατοµµύρια που χρωστάτε στους ιδιώτες.
Δεύτερον, η συνολική ονοµαστική µείωση µισθών και συντάξεων που έχετε επιβάλει, εάν συνδυαστεί µε την άγρια φορολογία αλλά και τις περικοπές στις κοινωνικές παροχές του κράτους
πρόνοιας, όλα αυτά µαζί και αθροιστικά έχουν ως αποτέλεσµα
τη µείωση του εισοδήµατος της µέσης ελληνικής οικογένειας σε
ποσοστό 60%.
Επιπλέον, υπάρχουν και οι άνεργοι, οι οποίοι φυσικά δεν είναι
1,5 εκατοµµύριο, είναι πάνω από 2 εκατοµµύρια, εάν συνυπολογίσουµε την αδήλωτη, µη καταγεγραµµένη ανεργία και τους επιχειρηµατίες, τους καταστηµατάρχες, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, δηλαδή όλους αυτούς τους πρώην νοικοκύρηδες, που καταστράφηκαν.
Επιπλέον, υπάρχουν και οι απλήρωτοι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στο ένα εκατοµµύριο. Υπάρχουν και όλοι αυτοί από τον δηµόσιο τοµέα, όπως
παραδείγµατος χάριν οι εργαζόµενοι στο ΚΕΠΥΟ, που περιµένουν να πληρωθούν, ή οι εργαζόµενοι σε άλλους οργανισµούς,
που περιµένουν τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και τους παρακρατάτε τα χρήµατα, µε αποτέλεσµα να
είναι οκτώ µήνες απλήρωτοι, µε προβλήµατα υγείας, ενώ προσφέρουν εργασία.
Υπάρχουν, λοιπόν, εκατοµµύρια Έλληνες σε απόλυτη οικονοµική αδυναµία. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Ο κόσµος δεν έχει
καθόλου χρήµατα στο πορτοφόλι του, δεν έχει 1 ευρώ να ξοδέψει. Το αποτέλεσµα είναι η απόλυτη καταναλωτική στασιµότητα,
ακόµα και στα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Έχει καθίσει η
αγορά. Βλέπουµε λουκέτα, τα οποία πολλαπλασιάζονται.
Υποψήφιοί µας περιφερειακοί σύµβουλοι και Ευρωβουλευτές,
που περιοδεύουν σε όλη την επικράτεια, αποτυπώνουν αυτήν την
τραγική εικόνα. Υπάρχουν γειτονιές και συνοικίες, όπου βλέπει
κανείς πέντε, έξι, επτά λουκέτα ή ρολά κατεβασµένα στη σειρά,
καταστήµατα τα οποία κλείνουν το ένα µετά το άλλο.
Την ίδια στιγµή µε αυτήν τη ληστρική, βίαιη, φοροµπηχτική και
αντιαναπτυξιακή πολιτική σας, σκοτώνετε οτιδήποτε έχει αποµείνει από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι τράπεζες, τις
οποίες συνεχώς χρηµατοδοτείτε, έχουν σταµατήσει τη στρόφιγγα οποιασδήποτε δανειοδότησης-ρευστότητας σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.
Πού οδηγούν αυτά; Η πραγµατική οικονοµία έχει καταστεί
κρανίου τόπος και η ανεργία εκτοξεύεται ακόµη περισσότερο.
Μιλάµε για ένα καταστροφικό ντόµινο, για µια δολοφονική χιονοστιβάδα, η οποία όσο κατρακυλά, τόσο διογκώνεται και τόσο
καταπλακώνει την κοινωνία.
Πρόκειται για το φαινόµενο του φαύλου κύκλου της αυτοτροφοδοτούµενης ύφεσης και ανεργίας. Είναι η λάθος συνταγή και
το λάθος φάρµακο, που σκοτώνει τον ασθενή, αντί να τον αναστήσει, όπως έλεγε κάποτε ο νυν Πρωθυπουργός αλλά και όπως
περιέγραψε πρόσφατα ο Φιλίπ Λεγκρέν, πρώην σύµβουλος του
Προέδρου της Κοµισιόν.
Ας µην ξεχνάµε επίσης τον επιστηµονικό επικεφαλής του ΔΝΤ,
τον Ολιβιέ Μπλανσάρ, που αποκάλυψε ότι ήταν από νωρίς γνωστό ότι η ελληνική οικονοµία καταστρεφόταν και δεν θα µπορούσε να διασωθεί, λόγω λάθους στον πολλαπλασιαστή που
υπολόγιζε τις συνέπειες της φορολόγησης και των περικοπών
στο κοινωνικό κράτος πάνω στο δίπτυχο ύφεση-ανεργία.
Και ο Ευρωβουλευτής, όµως, Αλεχάντρο Σερκάς παρουσιάζοντας την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από την τρόικα και τη
συγκυβέρνηση, είχε πει ότι η χώρα µας δεν έχει τοποθετηθεί
πάνω σε ένα κρεβάτι χειρουργού, αλλά πάνω στον πάγκο ενός
χασάπη.
Γι’ αυτό ακριβώς µιλάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το
σφαγιασµό της πατρίδας µας και των συµπατριωτών µας. Το
λένε φωναχτά πλέον οι Ευρωπαίοι, το διαλαλούν οι ξένοι και έρχεστε εσείς εδώ σήµερα να µας πείτε ότι µε αυτό εδώ το νέο µεσοπρόθεσµο θα σώσετε ακόµα παραπάνω την Ελλάδα και τους
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Έλληνες. Όχι, ευχαριστούµε, δεν θέλουµε να σωθούµε από
εσάς. Δεν θέλουµε τέτοια διάσωση.
Σας θυµίζω ότι το πρακτορείο «BLOOMBERG» έχει γράψει ότι
από την εποχή της µεγάλης ύφεσης καµµία άλλη χώρα σε καιρό
ειρήνης δεν έχει περάσει τα δεινά που έχει περάσει η Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε σπρώξει την Ελλάδα στον γκρεµό µιας κρίσης όχι κοινωνικής και οικονοµικής
αλλά πλέον ανθρωπιστικής.
Και, όπως θα σας πω τώρα αµέσως, τα στοιχεία είναι τραγικά
και συγχρόνως αµείλικτα. Στους πίνακες της EUROSTAT για τη
φτώχεια στην Ευρωζώνη η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Το 34,6% του πληθυσµού µας, δηλαδή παραπάνω από ένας
στους τρεις Έλληνες, βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Στην
πραγµατικότητα βέβαια το ποσοστό και η αναλογία είναι πολύ
παραπάνω.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεστε να παρατείνετε µε το νέο µεσοπρόθεσµο το περίφηµο success story. Να σκεφτείτε όµως ότι το 20%
των ελληνικών νοικοκυριών στερείται σήµερα τα βασικά είδη διαβίωσης, όπως παραδείγµατος χάριν τη θέρµανση το χειµώνα –
µε τα ατυχήµατα που είχαµε, τους θανάτους, τους ανθρώπους
που θρηνήσαµε, που στοιχείο από τη EUROSTAT είναι και αυτό–
, και ότι σπίτια µε συνταξιούχους και µικρά παιδιά φτάνουν να
κάνουν επιλογή ανάµεσα στο εάν θα ζεσταθούν ή εάν θα φάνε.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σκηνές από ασπρόµαυρες ελληνικές ταινίες του 1960. Δεν αφορούν σύγχρονη
χώρα ούτε µέλος της Ευρωζώνης. Τότε, όµως, το 1960, η Ελλάδα ήταν µια χώρα που προσπαθούσε να ανακάµψει µετά από
πόλεµο.
Σήµερα, λοιπόν, νιώθουµε ότι είµαστε και εµείς υπό κατοχή.
Σκεφτείτε ότι εκατόν πενήντα χιλιάδες µαθητές έχουν ανάγκη σίτισης. Δεν έχουν κολατσιό. Οι γονείς κλαίνε, γιατί δεν έχουν να
τους προσφέρουν µια τυρόπιτα, ένα κουλούρι.
Σκεφτείτε, επίσης, ότι σε µια χώρα στην οποία το λεγόµενο κεραµίδι ήταν πάντοτε ιερό, υπάρχουν µόνο εντός της πρωτεύουσας, της Αθήνας, πάνω από είκοσι χιλιάδες καταγεγραµµένοι
άστεγοι. Θα τους εξασφαλίσετε, λέτε, κοιτώνες προσωρινής φιλοξενίας. Ακολουθείτε απ’ ό,τι βλέπουµε κατά γράµµα τις οδηγίες των τροϊκανών -οι οποίες είχαν διαρρεύσει και στον Τύπο-,
σύµφωνα µε τις οποίες σας έλεγαν αντί να ανακουφίσετε τα
φτωχά και υπερχρεωµένα νοικοκυριά, να φροντίσετε να φτιάξετε
ξενώνες για άστεγους, για να το πλασάρετε δήθεν ως κοινωνική
πολιτική.
Σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχουν άνεργοι και ανασφάλιστοι που
έχουν καρκίνο και άλλες βαριές ασθένειες και πεθαίνουν δίχως
βοήθεια, καθώς το γεγονός ότι κατέχουν ένα σπίτι, τους στερεί
το δικαίωµα για βιβλιάριο απόρου. Σας αναφέρω εδώ ότι πριν
από λίγο καιρό είχε επισκεφτεί την Ελλάδα οµάδα οκτώ εθελοντών γιατρών από τη Γερµανία και η άποψη που διαµόρφωσαν
είναι ότι η κατάσταση της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα θυµίζει
εµπόλεµη ζώνη, περίπου όπως στο Ιράκ και στη Συρία. Αυτό φυσικά λόγω των πολιτικών του µνηµονίου.
Τέλος, σας καλώ να σκεφτείτε ότι πάνω στην απόγνωσή τους
περισσότεροι από έξι χιλιάδες συµπατριώτες µας έδωσαν τέλος
στη ζωή τους. Να ξέρετε όλοι ότι αυτός ο αριθµός είναι µονάχα
ο επίσηµος, καθώς πολλές αυτοκτονίες δεν δηλώνονται για κοινωνικούς και θρησκευτικούς λόγους ή πρόκειται για ανθρώπους
που έχουν καταλήξει τελικά µετά από καιρό στα νοσοκοµεία.
Στο τι έχετε καταφέρει µε το πρόγραµµα της δήθεν προσαρµογής και δήθεν διάσωσης της ελληνικής οικονοµίας, δεν θα
σταθώ περισσότερο. Αρκεί το γεγονός ότι η ειδική αγορήτρια
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έκανε στον Υφυπουργό Οικονοµικών
συγκεκριµένα ερωτήµατα µε συγκεκριµένα µεγέθη και εκείνος,
αντί να δίνει συγκεκριµένες απαντήσεις, απαντούσε µε δικές του
ερωτήσεις, παίζοντας την κολοκυθιά. Ξεκάθαρο σηµάδι αδυναµίας υποστήριξης των κυβερνητικών θέσεων και ισχυρισµών!
Η ουσία είναι µία. Όσο και εάν υπολογίζετε τη µαύρη δηµοσιονοµική τρύπα, θα επιχειρήσετε να την καλύψετε µε νέα σκληρά
αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία θα φέρετε µετά τις εκλογές. Δεν σας
πιστεύουµε ότι θα τα βρείτε µετά από εξορθολογισµό των εξόδων του κράτους, διότι ακόµη και αυτό σηµαίνει νέες περικοπές
σε κοινωνικές παροχές και νέες απολύσεις. Φυσικά, µιλάµε για
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τον εξορθολογισµό του παραλόγου, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα να απολύετε φτωχές καθαρίστριες, για να προσλάβετε
ιδιωτικά συνεργεία για τα ίδια και παραπάνω τελικά χρήµατα.
Όσο για τη χρηµατοδοτική «τρύπα», η συνταγή για εσάς είναι
γνωστή. Νέα δάνεια και µνηµόνια, όπως έχουν κατ’ επανάληψη
παραδεχθεί πλήθος ντόπιων και ξένων επισήµων παραγόντων,
τα οποία παρατείνουν τη σκλαβιά της Ελλάδας στους δανειστές
και την εξαθλίωση της κοινωνίας µας ή ξεπούληµα ολόκληρης
της δηµόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής, υπό όρους πολιτικής αδιαφάνειας.
Την ίδια ώρα, έχετε µετακυλίσει το χρέος µας από ιδιώτες σε
κράτη υπό αγγλικό δίκαιο µε ενέχυρο ό,τι υπάρχει επάνω στην
ελληνική επικράτεια. Το δεύτερο κατόρθωµά σας είναι το ότι
έχετε δώσει πακέτα στήριξης και ανακεφαλαιοποίησης στις τράπεζες, επιτρέποντάς τους να ενθυλακώσουν τα παλιά κέρδη τους
και να «κοινωνικοποιήσουν» την όποια χασούρα επιβαρύνοντας
ακόµη περισσότερο το εθνικό µας χρέος, εµάς και τα παιδιά µας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µηνύµατα που έχουµε
λάβει εµείς από τα κλιµάκια στελεχών µας που περιοδεύουν ανά
την ελληνική επικράτεια, είναι τελείως διαφορετικά από το success story που εσείς θέλετε να µας παρουσιάσετε.
Σύντοµα η γκρίζα αυτή παρένθεση της διακυβέρνησής σας, µε
ασκούµενη πολιτική τα µνηµόνια της λιτότητας, της ύφεσης, της
φτώχειας, της ανεργίας και της εξαθλίωσης, θα κλείσει οριστικά,
ώστε η πατρίδα και η κοινωνία µας να πάρουν ανάσα ελπίδας και
ζωής.
Σ’ αυτό το νέο ξεκίνηµα για µία αναπτυξιακή, φιλολαϊκή, κοινωνικά δίκαιη, εθνικά ανεξάρτητη και υπερήφανη πολιτική προς
τα εµπρός και προς το µέλλον, εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
θα είµαστε πρωταγωνιστές και συνάµα θεµατοφύλακες. Η δική
σας πολιτική, αυτή η εγκληµατική πολιτική, χρειάζεται αλλαγή.
Γι’ αυτό και καταψηφίζουµε αυτό το µεσοπρόθεσµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε και για τη συνέπεια του χρόνου.
Όπως είναι γνωστό, κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο έχει
ένα άρθρο. Στο σύνολο έχουν εγγραφεί εξήντα έξι οµιλητές και
έχουν µιλήσει επτά. Αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει πρόβληµα.
Προτάθηκε και έγινε δεκτό στη Διάσκεψη των Προέδρων σήµερα να σταµατήσουµε γύρω στις 20.00’ µε τον κατάλογο των
οµιλητών. Αύριο να δευτερολογήσουν οι ειδικοί αγορητές και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µαζί µε τους Αρχηγούς των κοµµάτων που θα µιλήσουν και να συνεχίσουµε τον κατάλογο από
το σηµείο που θα έχουµε σταµατήσει και γύρω στις 17.00’µε
17.30’ να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα αποδέχθηκε
την πρόταση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Τσούκαλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
ενάµιση χρόνο περίπου, η Δηµοκρατική Αριστερά ως µέλος τότε
της τρικοµµατικής κυβέρνησης εκλήθη να αξιολογήσει και να τοποθετηθεί επί ενός άλλου µεσοπροθέσµου πλαισίου, έχοντας βέβαια ως βασική αρχή και θέση ότι η πολιτική των µνηµονίων,
όπως εφαρµόστηκε στη χώρα από το 2010 µέχρι και αυτήν τη
στιγµήν, είναι µία λάθος συνταγή.
Γιατί είχαµε τοποθετηθεί επί των θέσεων εκείνου του µεσοπρόθεσµου, στο οποίο δηλώσαµε «παρών» για άλλους λόγους, τους
οποίους γνωρίζετε; Γιατί θεωρούσαµε ως βασική προϋπόθεση
ότι η διαπραγµατευτική θέση της χώρας ήταν δεδοµένο ότι θα
αναβαθµιστεί και ότι µέσω ενός δικού µας αναπτυξιακού σχεδίου, ενός εθνικού σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας,
θα µπορούσαµε να πείσουµε ότι εµείς ως χώρα, ως πολιτικό σύστηµα, ως ελληνικός λαός, µπορούµε πράγµατι να προτείνουµε
µια εναλλακτική λύση, η οποία θα είναι διάφορη των µνηµονίων.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα να ψηφίσουµε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Σε αυτό εδώ το κείµενο, σε αυτό εδώ το σχέδιο ενυπάρχει –υποτίθεται ότι θα
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έπρεπε να υπάρχει- εν είδει οράµατος η χώρα την οποία θέλουµε
να οικοδοµήσουµε στην πορεία του ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου της Ευρώπης.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι, κύριε Υπουργέ: Αυτό εδώ το σχέδιο,
εξετάζοντάς το αυτόνοµα, ουδέτερα και έξω από τη συγκυρία,
θα µπορούσαµε να πούµε ότι περιέχει στόχους επιθυµητούς από
όλους. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει πολιτική δύναµη και Κοινοβουλευτική Οµάδα αυτήν τη στιγµή, που να µη θέλει η Ελλάδα να πετύχει αυτούς τους στόχους.
Όµως η συζήτηση η οποία κάνουµε είναι ατελής και ανακόλουθη. Γι’ αυτό δεν ευθύνεστε εσείς. Ευθύνεται η Κυβέρνηση συνολικά. Να πω προκαταβολικά ότι η δουλειά που κάνετε είναι
επαρκέστατη. Καταρτίσατε αυτό. Αυτό όµως περιγράφει στόχους. Η επίτευξη των στόχων είναι µία άλλη διαδικασία. Το πώς
θα φτάσουµε σε αυτούς τους στόχους, είναι η περιγραφή της
διαδροµής και ο προσδιορισµός του οδικού χάρτη. Η περιγραφή
του τρόπου για να φτάσουµε σε αυτούς τους στόχους είναι η πολιτική.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι πολιτική σήµερα δεν υπήρξε
σε αυτήν την Αίθουσα, όχι µόνον από εσάς και την Κυβέρνηση
αλλά δυστυχώς ούτε από την άλλη πλευρά, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δηλαδή το πώς οι επιθυµητοί από όλους στόχοι
µπορούν να επιτευχθούν µε συγκεκριµένους τρόπους.
Πρέπει, λοιπόν, σε αυτήν τη διαδροµή, να προσδιοριστεί µε
σαφήνεια η διαδικασία και κυρίως όσον αφορά την πολιτική
πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε και να προσδιορίσουµε ότι σε
όλη αυτήν τη διαδροµή δεν θα έχουµε θύµατα –αυτή είναι πολιτική- και δεύτερον, να προσδιορίσουµε και ιδεολογικοπολιτικά
το µοντέλο ανάπτυξης που θέλουµε γι’ αυτήν εδώ τη χώρα. Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Πριν από ένα µήνα η Πορτογαλία εξήλθε του µνηµονίου. Εισήλθε στο µνηµόνιο ένα χρόνο µετά από εµάς. Έκανε όλη αυτήν
τη διαδροµή, έχοντας, αν θέλετε, ως συµπτώµατα ή, αν θέλετε,
ως επιπτώσεις µείωση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος,
σωρευτική, 3,5%. Εµείς είχαµε 23%. Έφτασε «ταβάνι» στην ανεργία 17%. Χθες ανακοινώθηκε µία µικρή κάµψη περίπου στο 27%.
Εξήλθε από το µνηµόνιο και αυτήν τη στιγµή τα spreads µε τα
οποία δανείζεται η Πορτογαλία το δεκαετές οµόλογο είναι 3,75.
Εµείς γνωρίζετε µε ποιον τρόπο το κάνουµε. Με 480 ευρώ κατώτερο µισθό η Πορτογαλία έχει αγοραστική δύναµη 25% περισσότερη από όση έχει ο Έλληνας. Και βεβαίως εξήλθε µε 25%
αύξηση των επενδύσεων.
Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τα αντίστοιχα στοιχεία για την
Ιρλανδία, όπου εκεί βεβαίως δεν είχαµε περιορισµό του ΑΕΠ,
αλλά αύξηση 1,5% σε όλη αυτήν τη διαδροµή. Θα µου πείτε ότι
Πορτογαλία και Ιρλανδία είναι διαφορετικές περιπτώσεις από τη
χώρα µας. Προφανώς. Αυτές είχαν τραπεζικό πρόβληµα, πρόβληµα τραπεζών, κι εµείς αντιµετωπίζαµε µία δοµική, µία συνολική κρίση και κρίση του πολιτικού συστήµατος.
Και εδώ ακριβώς ήταν το µεγάλο πρόβληµα άσκησης της πολιτικής εκ µέρους της ελληνικής Κυβέρνησης, ότι δηλαδή εφάρµοσε µε επιµονή ένα πρόγραµµα, το οποίο δεν αντιστοιχούσε
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας.
Μέχρι ένα ορισµένο σηµείο και η Νέα Δηµοκρατία έλεγε ότι
αυτό το πρόγραµµα είναι αποτυχηµένο.
Φθάσαµε, όµως, σε ένα σηµείο, κύριε Υπουργέ, το οποίο είναι
τραγικό για τη χώρα. Στο πλαίσιο των καλών σχέσεων µε τις ισχυρές δυνάµεις της Ευρώπης, ουσιαστικά έχετε αποδεχθεί αυτό το
πρόγραµµα ως τη µόνη λύση. Έτσι, λοιπόν, για να γίνω πιο κατανοητός, θα πω ότι αυτήν τη στιγµή, συζητάµε µε τεράστια κενά
ένα θέµα, το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει όχι µόνο τη Βουλή
αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα, µέσα από διαρκή και βαθύτατη συζήτηση και προβληµατισµό.
Γιατί είναι ατελής η συζήτηση αυτού του προγράµµατος; Είναι
ατελής, διότι δεν περιγράφετε τον τρόπο υλοποίησης των συγκεκριµένων στόχων. Θα έπρεπε σήµερα αυτή η συζήτηση να συνοδεύεται από δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η
κατάθεση –ή η συµπαρουσίαση ή η επισύναψη- του αναπτυξιακού σχεδίου «Ελλάδα 2021», το οποίο, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε
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ότι ήταν πολυαναµενόµενο, ότι καθυστέρησε και ότι ζητούσαµε
εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα να το παρουσιάσετε για να γίνει µία
ολοκληρωµένη συζήτηση και να δούµε συγκεκριµένες διαδικασίες και συγκεκριµένους τρόπους, προκειµένου να υλοποιηθούν
αυτοί οι µεγαλεπήβολοι στόχοι.
Αυτό το πρόγραµµα όχι µόνο δεν εµφανίστηκε αλλά ο κ.
Στουρνάρας περιφέρεται ανά την υφήλιο και το παρουσιάζει σε
οποιονδήποτε µπορείτε να φανταστείτε, εκτός από την Εθνική
Αντιπροσωπεία. Το παρουσίασε στο Eurogroup. Εχθές έµαθα ότι
το παρουσίασε στον ΟΟΣΑ. Τι παρουσίασε ο κ. Στουρνάρας από
το πολυαναµενόµενο, αυτό το κρίσιµο που λέµε «εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης της χώρας»; Κάτι που δεν το ξέρουµε εµείς.
Βεβαίως, εδώ απευθύνοµαι και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί και το
ΠΑΣΟΚ συµµετείχε στη συνδιαµόρφωση αυτού του σχεδίου.
Ρωτώ, λοιπόν, το εξής. Είναι δυνατόν να συζητάµε σοβαρά για
επίτευξη αυτών των στόχων µε πολιτικούς όρους, χωρίς να γνωρίζουµε το σχέδιο αυτό;
Η δεύτερη παράλειψη είναι η εξής. Κατατέθηκε στο Eurogroup
και το σχέδιο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού πλαισίου, του ΣΕΣ. Το πήραµε από το διαδίκτυο. Προσπαθήσαµε να το αξιολογήσουµε αλλά δεν έγινε µία συντονισµένη
συζήτηση. Αναφερόµαστε στη µοναδική χρηµατοδοτική προοπτική που έχουµε ως χώρα.
Αυτό που λείπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς και µας
οδηγεί στη θέση να καταψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο όχι ως µη
επιθυµητό αλλά ως ένα σχέδιο το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε
περαιτέρω επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης, είναι ακριβώς η απουσία οποιουδήποτε διαλόγου και οποιασδήποτε παρουσίασης της διαδικασίας υλοποίησης αυτών των στόχων.
Παρακολούθησα την τοποθέτησή σας µε πολύ µεγάλη προσοχή και άκουσα τους δέκα βασικούς στόχους που επιδιώκει η
Κυβέρνηση µέσω αυτής της διαδικασίας. Κανένας δεν θα διαφωνούσε για τους στόχους. Ο τρόπος υλοποίησης αυτών των στόχων είναι το ζητούµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, θέλω να κάνω µία επισήµανση. Μου έκανε εντύπωση
ότι ως ένατο στους στόχους έχετε τη µείωση του χρέους. Κατά
την εκτίµησή µας, η µείωση του χρέους έπρεπε να είναι το
πρώτο, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η νέα διαχείριση του
χρέους, έτσι όπως ακριβώς την προτείνουµε κι εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά και άλλες δυνάµεις, είναι βέβαιο ότι θα άλλαζε
και την ιεράρχηση των συγκεκριµένων στόχων.
Το στόχο, λοιπόν, της µείωσης του χρέους τον έχετε ένατο,
κάτι το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, η Δηµοκρατική Αριστερά εύχεται να επιτευχθούν οι στόχοι. Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι οι στόχοι
αυτοί δεν µπορούν να επιτευχθούν µε τη συγκεκριµένη πολιτική
µε την οποία υλοποιούνται. Επειδή βρισκόµαστε και εν όψει ευρωεκλογών και κάθε πολιτική δύναµη πρέπει να τοποθετείται µε
σαφήνεια, γιατί επιζητούµε, εκτός των άλλων, και την ψήφο των
πολιτών, θα ήθελα να πω ότι αυτό το πρόγραµµα το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα είναι στον αντίποδα του προγράµµατος και
της εναλλακτικής πρότασης που προτείνει η προοδευτική Ευρώπη. Υπάρχει σαφές ιδεολογικοπολιτικό στίγµα και διαχωριστική γραµµή. Το πρόγραµµα αυτό που συµπυκνώνεται σε αυτό
το µεσοπρόθεσµο, το οποίο παρουσιάσατε, είναι το γερµανικό
δόγµα, όπως περιεγράφη πριν λίγες ηµέρες από τον κ. Σόιµπλε.
Το είπα και σε προηγούµενη συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρησιµοποιήσω µέρος της
δευτερολογίας µου.
Ποιο είναι αυτό το δόγµα; Αυτό το δόγµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι ότι όποιος θεωρεί ότι µπορεί η σταθεροποίηση
να κινείται παράλληλα µε την ανάπτυξη, είναι ανόητος. Πρώτα η
σταθεροποίηση και µετά η ανάπτυξη. Αυτή ακριβώς είναι η διαδροµή και ο «οδικός χάρτης» που λέµε εµείς ως Δηµοκρατική
Αριστερά, ως µέλος της µεγάλης προοδευτικής συµµαχίας της
Ευρώπης, ότι δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε καµµία, µα καµµία,
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περίπτωση, κι ότι εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη, εάν δεν προσδιοριστούν επακριβώς οι χρηµατοδοτικές πηγές που χρειάζεται η
χώρα, προκειµένου να προκληθεί µια επενδυτική έκρηξη, η σταθεροποίηση της οικονοµίας, δυστυχώς θα συµβαδίζει και µε την
παραλυτική, καταστροφική σταθερότητα και στους κοινωνικούς
δείκτες. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στους κοινωνικούς δείκτες, αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι.
Όταν, λοιπόν, εσείς λέτε ότι πετύχατε τη σταθερότητα της
χώρας, θα πρέπει να έχετε στο µυαλό σας ότι µαζί µε τη σταθεροποίηση στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο έχει επέλθει και µια παραλυτική στασιµότητα σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες. Και το
ζητούµενο για ένα πολιτικό κόµµα και εκεί που πρέπει να διαφοροποιούµαστε εδώ µέσα, είναι κυρίως όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες. Γιατί δεν πρέπει να φεύγει από το µυαλό µας -και
απευθύνοµαι και σε εσάς ως εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίαςότι η οικονοµία λειτουργεί χάριν του κοινωνικού συνόλου και των
ανθρώπων.
Όταν, λοιπόν, επαίρεστε κάποιοι ότι «πετύχαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους», πρέπει µε πολύ σαφή τρόπο να περιγράφετε
και τον τρόπο που αυτή η µακροοικονοµική επιτυχία διοχετεύεται
στην καθηµερινότητα του πολίτη. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και,
ξέρετε, εάν στην πορεία υλοποίησης του στόχου ή του οράµατος
του δικού σας δεν συµπαρασύρετε σύµπασα την κοινωνία και τον
πολίτη, δυστυχώς τα αποτελέσµατα θα είναι πάρα πολύ άσχηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τσούκαλη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σταµενίτης για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται οι στόχοι της δηµοσιονοµικής
στρατηγικής της Κυβέρνησης σε ορίζοντα τετραετίας, παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά όρια και δίνονται οι κύριες, οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.
Κύριε Τσούκαλη, πάντως στο µεσοπρόθεσµο, προβλέπονται
σίγουρα δύο πράγµατα. Δεν προβλέπονται νέα δηµοσιονοµικά
µέτρα, απαντώντας για µια ακόµα φορά µε τον καλύτερο τρόπο
σε όσους επενδύουν στην καταστροφή και στην πολιτική της µιζέριας, διαψεύδοντας έτσι τον κ. Τσίπρα όπου από το Ηράκλειο
στις 24 Απριλίου του 2014 έλεγε ότι η Κυβέρνηση ετοιµάζει
ακόµα πιο σκληρά µέτρα µετά τον Μάιο. Διαψεύστηκε. Θα ζητήσει συγγνώµη; Μάλλον όχι.
Και δεύτερον, µε το σηµερινό µεσοπρόθεσµο πλαίσιο, η Κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία που είχε επιλέξει από την αρχή της
θητείας της, αυτήν της σταθερότητας, του σχεδιασµού, που µας
οδηγεί µε σταθερά βήµατα στην έξοδο από την κρίση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου,
ακούστηκαν και θα ακουστούν πάρα πολλά. Όµως, αυτό που έχει
πολύ µεγάλη αξία είναι πριν κρίνουµε, να συγκρίνουµε. Και στην
παρούσα περίπτωση, αυτό που πρέπει να αναλογιστούµε και να
συγκρίνουµε, είναι σε ποια κατάσταση βρισκόταν η χώρα ακριβώς πριν από δύο χρόνια και σε ποια θέση βρίσκεται σήµερα. Και
θα ήθελα, πραγµατικά ,να το θυµίσω επιγραµµατικά, γιατί πολλοί
µάλλον εδώ µέσα ανήκουν στη φυλή των λωτοφάγων και ξεχνούν
απ’ ό,τι φαίνεται πάρα πολύ εύκολα.
Κυρίες και κύριοι, το Μάιο του 2012, η χώρα οδηγήθηκε σε
εκλογές µέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές πολιτικά και οικονοµικά
περιβάλλον. Η απειλή εξόδου της χώρας από το ευρώ και της
άτακτης χρεοκοπίας, µε όλα τα συνακόλουθα που είδαµε σε
χώρες, όπως ήταν η Αργεντινή, η αποµόνωση, δηλαδή, από τους
εταίρους, ο αποκλεισµός από τις διεθνείς αγορές, η συνεχής καθοδική πορεία της κοινωνίας µε σταδιακές µειώσεις µισθών και
συντάξεων, το σταµάτηµα οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας και το πάγωµα κάθε επενδυτικής δραστηριότητας,
ήταν ορισµένα από τα βασικά στοιχεία που συνέθεταν τότε την
πραγµατικότητα. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα των Ελλήνων
τότε, το Μάη του 2012.
Τώρα, δύο χρόνια µετά, η εικόνα της χώρας µας όχι µόνο έχει
αλλάξει αλλά είµαστε σε θέση να πούµε µε βεβαιότητα ότι η οριστική έξοδος από την κρίση βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Η Κυ-
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βέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, κατάφεραν
µέσα σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν επιτευχθεί επί δεκαετίες. Έκαναν τα αυτονόητα αλλά έφτασαν και στα ακατόρθωτα µε σχέδιο,
προγραµµατισµό, µε συνέπεια και µε σκληρή δουλειά µακριά
από λαϊκισµούς και χάιδεµα αυτιών.
Ας δούµε ποια ήταν αυτά τα τελευταία επιτεύγµατα των τελευταίων χρόνων. Πρώτα απ’ όλα, η παραµονή της χώρας και η ισχυροποίησή µας στην οικονοµική Ζώνη του ευρώ, κάτι που ήταν
βασική προϋπόθεση για την οµαλή πορεία της χώρας τόσο οικονοµικά, όσο κοινωνικά και πολιτικά. Δεύτερον, η επανάκτηση της
αξιοπιστίας µας απέναντι στους εταίρους µας αλλά και η οριστική και ολοκληρωτική αποµάκρυνση κάθε σεναρίου ολοκληρωτικής οικονοµικής καταστροφής. Τρίτον, η προώθηση
µεταρρυθµίσεων και οι δοµικές αλλαγές στη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα. Τέταρτον, η δηµιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς
και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, επιτεύγµατα τα οποία
ανέκοψαν τον κατήφορο της οικονοµίας και συνέβαλαν στη διάσωση της χώρας.
Και τέλος, όσον αφορά στο οικονοµικό κοµµάτι, έχουµε θετική
εκτέλεση του προϋπολογισµού το 2013 και τους µήνες του 2014,
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος πολύ νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις και πολύ µεγαλύτερο από τις προβλέψεις
όλων, επιστροφή µερίδας αυτού πίσω στην κοινωνία και σ’ αυτούς που έχουν πραγµατική ανάγκη και όχι θεωρητικά αλλά
πραγµατικά. Και αυτό, γιατί αύριο στους λογαριασµούς διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα νοικοκυριών θα µπουν
647 ευρώ ανά νοικοκυριό περίπου, ενώ θα µπουν επίσης χρήµατα και σε εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ
ένστολους. Το πλεόνασµα δεν είναι θεωρητικό αλλά πραγµατικό
και θα το δουν οι Έλληνες πολίτες αύριο το πρωί.
Και τέλος, λίγο πριν είχαµε την πετυχηµένη έξοδο στις αγορές,
την πρώτη µετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, η οποία έγινε µε
επιτόκιο µικρότερο του 5% και µε πενταπλάσια ζήτηση, η οποία
οδήγησε σε µειωµένο κόστος δανεισµού, καθώς η τελευταία δηµοπρασία των εντόκων γραµµατίων έγινε µε επιτόκιο 2,7% από
3,1% που ήταν πριν.
Δεν νοµίζετε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι έφτασε η ώρα να
αναγνωρίσετε έστω και στο ελάχιστο τις επιτυχίες της Κυβέρνησης, τις επιτυχίες της χώρας, τις επιτυχίες όλων των Ελλήνων;
Μήπως ήρθε ο καιρός να αφήσετε την καταστροφολογία και τον
άκρατο λαϊκισµό στην άκρη και να µας πείτε τι έχετε κάνει όλοι
εσείς όλο αυτό το διάστηµα; Έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό, πέρα από την πρότασή σας για επιστροφή σε εκείνα που
µας δηµιούργησαν προβλήµατα και µας οδήγησαν στην κρίση;
Και σας θυµίζω ποια είναι αυτά. Η κοµµατοκρατία, η διαφθορά,
οι σπατάλες, το διογκωµένο δηµόσιο, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Προφανώς δεν έχετε κάτι και, δυστυχώς, για τη χώρα δεν
µπορείτε να πείτε κάτι διαφορετικό. Επιµένετε στις θολές απόψεις, στην ισοπεδωτική λογική και στη µιζέρια, στην αποθέωση
δηλαδή του πιο κακού µας εαυτού. Το µόνο που έχετε κάνει είναι
άστοχες προβλέψεις, όπως ότι δεν θα βγει ο προϋπολογισµός
του 2013. Δυστυχώς, όµως, για σας βγήκε και µάλιστα επί τα βελτίω ήταν πάρα πολλά στοιχεία αυτού. Μας είχατε πει το Δεκέµβριο ότι ο προϋπολογισµός του 2014 θα αναθεωρηθεί το Μάρτιο
του 2014. Αυτό, επίσης δεν έγινε.
Μας λέγατε ότι δεν θα πετύχουµε ποτέ πρωτογενές πλεόνασµα και ότι εάν το επιτύχουµε, δεν θα αναγνωριστεί και εάν αναγνωριστεί, θα είναι πάρα πολύ µικρό. Έπειτα, ποντάρατε στην
αποτυχία εξόδου της χώρας στις αγορές. Και όταν είδατε ότι
αυτό δεν σας βγήκε, τότε κάνατε το µεγαλύτερο άλµα, αποθεώνοντας όσους µέχρι σήµερα αποκαλούσατε τοκογλύφους, κερδοσκόπους. Λέγατε. Μας δανείζουν µε πολύ χαµηλότερο
επιτόκιο. Γιατί να πάµε στις αγορές;
Είπε ο κ. Παπαδηµούλης ότι δανειζόµαστε µε 5% αντί για το
1,5%, που υπάρχει σήµερα, αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος. Ξαφνικά το µνηµόνιο έγινε καλό.
Όµως, σας λέµε το εξής. Όσο χάνετε χρόνο για να αποφασίσετε µεταξύ ευρώ και δραχµής, µέσα - έξω από την Ευρώπη, εάν
το Σκόπια έχουν ή δεν έχουν δικαίωµα να ονοµάζονται Μακεδονία, εµείς, µε σύµµαχο την εµπιστοσύνη των πολιτών, οδηγούµε
την Ελλάδα µε σταθερά βήµατα µπροστά.

11763

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από µια πολύ επίπονη
και εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλους µας, η Ελλάδα ανακάµπτει και εισέρχεται σε µια νέα εποχή. Βασικό παράδειγµα
είναι ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε ρυθµούς ανάπτυξης µε αύξηση
του ΑΕΠ κατά 0,6% φέτος για πρώτη φορά µετά το 2008 και 3,5%
για τα επόµενα χρόνια, γεγονός που µας οδηγεί στη ρεαλιστική
και αντικειµενική προσδοκία ότι η ανάπτυξη θα φέρει και πτώση
της ανεργίας στο 16% το 2018, αξιοποιώντας πάνω από 300 δισεκατοµµύρια πόρους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ιδιωτικές επενδύσεις. Σαφώς αυτά είναι πολύ µεγαλύτερα απ’ αυτά
που δίνουµε για την αξιοποίηση και την εξυπηρέτηση του χρέους.
Εδώ, επειδή είχαµε µια συνοµιλία µε τον κ. Τσακαλώτο, θα
ήθελα να αναφέρω το εξής, για να καταγραφεί κιόλας. Η σηµερινή Κυβέρνηση -και η προηγούµενη- µείωσε το χρέος κατά 140
δισεκατοµµύρια, χωρίς άτακτη χρεοκοπία, η µεγαλύτερη µείωση
χρέους που έγινε ποτέ στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι.
Επίσης, µειώθηκαν τα επιτόκια και ρυθµίστηκε ο χρόνος αποπληρωµής. Τι έγινε µε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ολοκληρώνω.
Μειώθηκε η εξυπηρέτηση από 12 στα 6 δισεκατοµµύρια. Τι
όφελος έχει αυτό; Μας δίνει τη δυνατότητα και στην επόµενη
ρύθµιση του χρέους να έχουµε µικρότερη εξυπηρέτηση, που
µπορεί να µας οδηγήσει σε µικρότερους φόρους, άρα σε µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εποµένως σε επενδύσεις. Διότι
εµείς, πραγµατικά, πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη και η µείωση της
ανεργίας θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κονδύλια που θα χρησιµοποιήσουµε και από τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η συνεχής προσπάθεια των Βουλευτών που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, της Κυβέρνησης
και του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, είναι η µοναδική εγγύηση για τη σταθερότητα της χώρας, την ισχυροποίηση της οικονοµίας και την εξασφάλιση πολιτικής οµαλότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται σήµερα
µε την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου. Και αυτή η προσπάθεια θα
επιβραβευθεί από τον ελληνικό λαό στις επόµενες ευρωεκλογές,
όπου θα αποφασίσει σταθερότητα, πολιτική οµαλότητα, ανάπτυξη και θα ψηφίσει Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ιακωβίδου για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018, αποτελεί ουσιαστικά τον οικονοµικό χάρτη απεικόνισης της δηµοσιονοµικής
στρατηγικής της γενικής κυβέρνησης. Ουσιαστικά περιλαµβάνει
τις προτεραιότητες, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση µέσα από την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική τα επόµενα χρόνια, για να µπορέσουµε να πετύχουµε ένα βιώσιµο
οικονοµικό µοντέλο, όπως επίσης και τη διατήρηση πρωτογενών
πλεονασµάτων.
Με τη µέχρι τώρα εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής ουσιαστικά η Κυβέρνηση αποκαθιστά τα λάθη του παρελθόντος. Καλό
θα ήταν σε αυτό το σηµείο να θυµηθούµε ποια ήταν αυτά.
Άκρατος δανεισµός. Διόγκωση του δηµοσίου χρέους. Υπερβολικά ελλείµµατα. Αντιπαραγωγικές οικονοµικές δοµές και πολιτικές
πελατειακές
σχέσεις.
Ένας
ανεξέλεγκτος
χρηµατοπιστωτικός τοµέας. Άρνηση διακοµµατικής συνεννόησης για έγκαιρη λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Κρατική σπατάλη που κυριάρχησε µετά τη Μεταπολίτευση και,
βεβαίως, οδήγησε σε διόγκωση του δηµοσίου τοµέα. Μια οργιώδης γραφειοκρατία, όπως επίσης και διαφθορά.
Όλα αυτά, που ουσιαστικά σηµατοδότησαν όλη τη Μεταπολίτευση, όπως επίσης και η διεθνής κρίση που ξεκίνησε το 2008,
αναπότρεπτα και αναπόφευκτα οδήγησαν τη χώρα σε µία πρωτοφανή κατάσταση.
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Η Κυβέρνηση, όµως, τα αντιµετωπίζει όλα αυτά κι εδώ και δύο
χρόνια φροντίζει, ούτως ώστε να µπορέσουµε πραγµατικά να
µπούµε σε συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο.
Μετά από τέσσερα βαριά χρόνια θυσιών και δοκιµασιών για
τον ελληνικό λαό σύµφωνα µε τις επίσηµες διεθνείς εκτιµήσεις,
δηλαδή τόσο των Ευρωπαίων εταίρων, όσο και των διεθνών αγορών, η Ελλάδα έχει πετύχει τις πιο σηµαντικές δηµοσιονοµικές
επιδόσεις µε πρωτογενές πλεόνασµα το 2013. Και δεν έχει πετύχει µόνο αυτό. Θα συµπληρώσουµε ότι όσον αφορά το πρώτο
τρίµηνο του 2014 σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που έχουν
δηµοσιοποιηθεί µέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πετύχαµε δυόµισι δισεκατοµµύρια, δηλαδή είναι υπερτριπλάσιο σε
σχέση µε το περσινό.
Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ψεύτικο,
δεν είναι πλασµατικό. Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν είναι κάτι
που δηµιουργήθηκε, όπως λαϊκίστικα αναφέρει κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από το πουθενά µε έναν τρόπο που παραπέµπει µόνο σε µια αλχηµεία και σε τίποτα ουσιαστικό.
Στην προκειµένη περίπτωση, το πρωτογενές πλεόνασµα ήταν
η συµφωνηµένη προϋπόθεση, που υποχρεώνει τους εταίρους
αλλά και τους δανειστές µας να αποδεχθούν µεγάλες διευθετήσεις στο δηµόσιο χρέος της Ελλάδος. Αυτό, αντιλαµβανόµαστε
όλοι, τι σηµαίνει για την πορεία αυτής της χώρας.
Παρά τις λαϊκίστικες κραυγές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο, η οποία προτείνει διαγραφή του χρέους που αν δεν γίνει αποδεκτή από τους δανειστές, σύµφωνα µε τη φράση του κ. Δραγασάκη –για να τη
θυµόµαστε- «θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για ρήξη ακόµη και
για έξοδο από το ευρώ», η ελληνική Κυβέρνηση προχωράει σε
µια διαπραγµάτευση για το θέµα του δηµοσίου χρέους. Η διαπραγµάτευση αυτή, µπορεί να οδηγήσει και σε παράταση αποπληρωµής οµολόγων τουλάχιστον για πενήντα χρόνια, µπορεί να
µας οδηγήσει σε επιτόκιο, το οποίο δεν θα είναι κυµαινόµενο,
όπως είναι τώρα, αλλά σταθερό, όπως επίσης µπορεί να οδηγήσει και σε µείωση των επιτοκίων του πρώτου µνηµονίου σε περίοδο χάριτος κ.ο.κ..
Τί σηµαίνουν, όµως, όλα αυτά πρακτικά; Αυτό σηµαίνει, κυρίες
και κύριοι αξιότιµοι συνάδελφοι, ότι θα έχουµε είκοσι έξι δισεκατοµµύρια µείωση συνολικά του χρέους. Μήπως, λοιπόν, οι κύριοι
και οι κυρίες της Αντιπολίτευσης, δεν θέλουν κάτι τέτοιο; Μήπως
δεν θέλουν να πάµε τελικά σε αυτήν τη µείωση του δηµοσίου
χρέους;
Αυτό το οποίο κάνει η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, είναι
να δροµολογεί µε πολλές και µε σκληρές θυσίες από πλευράς
του ελληνικού λαού όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις. Αυτό το
οποίο αποµένει τώρα, είναι να προχωρήσουµε µε κύριο άξονα
την κοινωνική αλληλεγγύη και την αποκατάσταση των αδικιών.
Αυτό το κάνουµε και φαίνεται από τον τρόπο µε τον οποίο έχει
µοιραστεί µέχρι στιγµή το κοινωνικό µέρισµα του πλεονάσµατος.
Θα ήθελα να θυµίσω µια χαρακτηριστική έκφραση που χρησιµοποίησαν οι κύριοι και οι κυρίες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστηµα και ο ίδιος ο Αρχηγός της, ότι τα
λεφτά υπάρχουν.
Λεφτά υπάρχουν, όσον αφορά το πλεόνασµα, το οποίο δίνεται
σε ανθρώπους που υποφέρουν και οι οποίοι είχαν αδικηθεί όλο
το προηγούµενο διάστηµα. Φαίνεται ότι δεν το θέλετε πραγµατικά. Την ίδια στιγµή, βεβαίως, υπόσχεστε φως, νερό, τηλέφωνο
και θυµίζετε µια γνωστή ελληνική ταινία της δεκαετίας του ’60.
Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Καµµία επένδυση δεν πρόκειται να γίνει, εάν η ευρωπαϊκή κατεύθυνση και η θέση της Ελλάδος στο στενό πυρήνα της Ευρώπης και στη Ζώνη του ευρώ
δεν είναι απολύτως βέβαιη.
Κάθε φωνή µέσα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπέρ της πολιτικής της δραχµής κάνει κακό στη χώρα, είναι εγκληµατική. Οι
απειλές της κατά των επενδυτών υπονοµεύουν το µέλλον της Ελλάδος.
Οι επενδύσεις, χρειάζονται και συνθήκες βεβαίως ελεύθερου
κι ανόθευτου ανταγωνισµού, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
από τις οποίες υποφέρει η κάθε επιχείρηση. Αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Υπάρχει πολυπλοκότητα των φορολογικών διατάξεων. Αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σηµαίνει ότι µέσα από το µεσοπρόθεσµο, θα µπορέσουµε να καλύψουµε µέσα από βαθιές ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές όλη
αυτήν την πολυπλοκότητα, να κάνουµε ευέλικτο το φορολογικό
σύστηµα της χώρα, για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να προχωρήσουµε µπροστά και να βοηθήσουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Η ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς χρηµατική ρευστότητα.
Από τεχνικής πλευράς, η κρίση προκαλείται από την έλλειψη
χρηµάτων, όπως είχε διακηρύξει ο Περικλής µε το «δει δη χρηµάτων άνδρες Αθηναίοι και άνευ αυτών ουδέν δύναται γενέσθαι
των δεόντων», ο οποίος γνώριζε ότι από την κυκλική κυκλοφορία
του χρήµατος δηµιουργείται πλούτος. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται.
Η στέρηση της ρευστότητας σηµαίνει ότι οδηγείται σε ασφυξία
η ελληνική αγορά.
Σε αυτήν όµως τη συγκυρία, ο ρόλος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι θεµελιώδης. Η αναµενόµενη νοµισµατική
χαλάρωση και επέκταση µετά τις Ευρωεκλογές, θα ευνοήσει την
αναπτυξιακή διαδικασία στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα και θα
φέρει ρευστότητα. Επίσης, θα φέρει ρευστότητα και η σωστή
αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ειδικό ταµείο, το οποίο έχει ήδη συσταθεί και βρίσκεται προ των πυλών.
Απαραίτητο είναι να συνεχιστούν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις
και στην κοινωνική πολιτική, ούτως ώστε να ενισχυθεί -στρατηγικά τουλάχιστον- ο τοµέας της πρόνοιας. Όλοι οι άστεγοι θα
πρέπει να στεγαστούν, όπως είναι η βασική επιδίωξη αυτής της
Κυβέρνησης. Άλλωστε, προχωράµε µε γνώµονα αυτό, διότι είµαστε ανθρωποκεντρικοί, γιατί στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά µιλάµε µε στοιχεία. Και τα
στοιχεία αντιστοιχούν σε µία συγκεκριµένη πραγµατικότητα.
Είναι ρεαλιστικά και απώτερος στόχος είναι να µπορέσουµε να
βγάλουµε τη χώρα από τη λάσπη, ουσιαστικά, που δηµιούργησε
ένα αρρωστηµένο πολιτικό σύστηµα του παρελθόντος, το οποίο
κι εσείς εκφράζετε και εκπροσωπείτε µε τις θέσεις σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλετε να µας γυρίσετε στο χθες, θέλετε να µας γυρίσετε σε
άλλες δεκαετίες, µε ένα τεράστιο δηµόσιο, µε τις επιχειρήσεις
να είναι στο περιθώριο, µε τις αποκρατικοποιήσεις να µη γίνονται.
Αυτό, λοιπόν, εµείς δεν θα το αφήσουµε. Αυτό εµείς σκοπεύουµε να το πατάξουµε. Αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι να
µπορέσουµε να ενισχύσουµε τη ρευστότητα, τις επιχειρήσεις,
τον µικροµεσαίο, όσους υποφέρουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Ιακωβίδου.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πετράκος για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα µπορούσα να πω στον απόντα
κύριο Υπουργό ότι το µεσοπρόθεσµο, το οποίο έφερε, δεν έχει
πλέον καµµία αξία, γιατί δεν πρόκειται να εφαρµοσθεί. Μετά την
τεράστια συγκέντρωση χτες το βράδυ στην Καλαµάτα µε οµιλητή τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι µεγάλη στις επόµενες εκλογές. Αλλά επειδή πρέπει να είναι πάρα
πολύ µεγάλη, γι’ αυτό θα πρέπει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πετράκο, ο κύριος Υπουργός είναι εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ήρθε ο κύριος Υπουργός. Βεβαίως.
…να υπενθυµίσουµε στον ελληνικό λαό τι τον περιµένει και µε
αυτά που έχουν ψηφιστεί και µε το νέο µεσοπρόθεσµο.
Τι περιµένει, λοιπόν, τον ελληνικό λαό.
Πρώτον, όσοι παίρνουν σύνταξη, νέα µείωση στις επικουρικές
συντάξεις.
Δεύτερον, στον αιώνα τον άπαντα θα συνεχίζεται ο έκτακτος
φόρος που ονοµάζεται «εισφορά αλληλεγγύης».
Τρίτον, από τον Ιούνιο ξεκινά το νέο χαράτσι, ο ΕΝΦΙΑ όπως
λέµε, αλλά και τα χαράτσια στους αγρότες, στα χωράφια, φορολογία στους αγρότες και στους επαγγελµατίες από το πρώτο
ευρώ και ουκ έστιν αριθµός.
Κυρίως, όµως, η Κυβέρνηση µε την κατάθεση του µεσοπροθέ-
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σµου παραδέχεται ότι δεν βγήκαµε από τα µνηµόνια και δεν πρόκειται να βγούµε µέχρι το 2018. Κι αν συνυπολογίσουµε, βέβαια,
και το νέο νοµοσχέδιο που κατέθεσε: «Αρχές Δηµοσιονοµικής
Διαχείρισης και Εποπτεία Δηµόσιων Λογιστικών», θα έχουµε
µέχρι το 2052 την πολιτική της λιτότητας για την οποία επαίρεται
ο κ. Βορίδης ότι αυτή η Ευρώπη του αρέσει.
Επειδή σε εµάς δεν αρέσει αυτή η Ευρώπη, γι’ αυτό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, είναι υποψήφιος για την
Προεδρία της Κοµισιόν, για να αλλάξουµε αυτήν την Ευρώπη.
Το µεσοπρόθεσµο, λοιπόν, δεν είναι η κατάργηση των µνηµονίων αλλά έρχεται να προσθέσει σε όλα αυτά τα οποία υφίσταται
ο ελληνικός λαός µία άνευ προηγουµένου περιστολή δαπανών
στο δηµόσιο και µία φοροεπιδροµή άνευ προηγουµένου. Τα µνηµόνια, δηλαδή, δεν τελειώνουν. Συνεχίζονται, όπως προείπα,
µέχρι το 2052.
Με το µεσοπρόθεσµο που φέρνετε σήµερα, περικόπτετε επιπλέον τις δηµόσιες και κοινωνικές δαπάνες και την κρατική χρηµατοδότηση για τις συντάξεις, αυξάνετε φόρους, προγραµµατίζετε ιδιωτικοποιήσεις, ανάµεσα σε αυτές και της ΔΕΗ. Και
όλα αυτά ο κ. Βορίδης µας είπε ότι είναι επενδύσεις.
Πρέπει, λοιπόν, να µιλήσουµε και για την ετυµολογία της λέξης
«επένδυση» και να του πούµε ότι η επένδυση δεν είναι το ξεπούληµα των δηµόσιων επιχειρήσεων και µάλιστα µπιρ παρά.
Σωρευτικά στην επόµενη τετραετία, τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετους φόρους 18,6 δισεκατοµµύρια, τα 9,3 δισεκατοµµύρια από έµµεσους και τα άλλα από άµεσους φόρους.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει µία βάναυση επίθεση σε ό,τι έχει αποµείνει από το κοινωνικό κράτος, µε περικοπές κοινωνικών δαπανών που θα ανέλθουν σε 17 δισεκατοµµύρια.
Άρα το µεσοπρόθεσµο, έρχεται να προστεθεί στην υπερφορολόγηση και στα όσα έχουν υποστεί τα νοικοκυριά, στην υποβάθµιση του κοινωνικού κράτους που µέχρι τώρα συµβαίνει. Οι
προϋπολογισµοί µιας σειράς κρίσιµων Υπουργείων που έχουν
σχέση µε κοινωνικές δαπάνες, είναι κουτσουρεµένοι το 2018 σε
σχέση µε το 2014.
Διαλαλείτε αριστερά και δεξιά ότι µοιράζετε 525 εκατοµµύρια
ευρώ στον ελληνικό λαό.
Ξεχνάτε, όµως, να πείτε στον ελληνικό λαό ότι µε τα διαδοχικά
µνηµόνια έχετε αφαιρέσει 63 δισεκατοµµύρια από την προηγούµενη περίοδο. Εν τω µεταξύ, τα 525 εκατοµµύρια ευρώ που δίνετε ως κοινωνικό µέρισµα τα παίρνετε αµέσως µετά τις εκλογές,
όπως προείπα, µε τη µείωση των επικουρικών συντάξεων κατά
464 εκατοµµύρια και την κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων, ασθένειας, OEAΔ, κατά 76 εκατοµµύρια ευρώ. Αν τα προσθέσετε, κάνουν παραπάνω από τα 525 εκατοµµύρια ευρώ.
Ξέρετε, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό θυµίζει τη γνωστή ιστορία του Χότζα µε τον πολύτεκνο χωρικό, ο οποίος δεν χωρούσε
στο σπίτι του, γιατί είχε πέντε παιδιά και του είπε να βάλει όσα
ζώα είχε µέσα, για να χωρέσει. Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος διαµαρτυρήθηκε, του είπε να βγάλει το σκύλο. Την άλλη µέρα πήγε
και τον ρώτησε: «Δεν είσαι καλύτερα από χθες το βράδυ;».
Αυτό θυµίζει η επιχειρηµατολογία σας. Διότι, όταν λέτε ότι τα
µνηµόνια πέτυχαν το σκοπό τους και πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για το µεσοπρόθεσµο, πρέπει να πούµε ότι η επιτυχία
σας, σηµαίνει 25% απώλεια του ΑΕΠ και πλήρη εκτροχιασµό του
δηµοσίου χρέους, παρά τα όσα διαλαλείτε για το κούρεµα. Το
2014, το χρέος θα είναι 316 δισεκατοµµύρια ή 173% του ΑΕΠ.
Να σας θυµίσω ότι το χρέος το 2009 ήταν 120% του ΑΕΠ; Το ξέρετε αλλά να το υπενθυµίσουµε για να το ακούει ο ελληνικός
λαός.
Έχουµε, λοιπόν, επί σειρά ετών µία βάρβαρη λιτότητα για τους
Έλληνες, µία σειρά µέτρων σε βάρος του ελληνικού λαού και
αποτέλεσµα δεν υπάρχει. Το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται
στα 32,3%, τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά
400% και όσα δεν εξυπηρετούνται πλησιάζουν πια κοντά στο
30%. Οι απώλειες των µισθών ανέρχονται στο 40%, των συντάξεων στο 45% και η αύξηση των φόρων στο 35%. Όλα αυτά είχαν
ως αποτέλεσµα τη µείωση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών περίπου κατά 50%, τη µείωση της αγοραστικής δύναµης κατά 40%,
τη µείωση των καταθέσεων κατά 30%. Η ανεργία συνολικά ανέρχεται στο 30% και στους νέους 60%.
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Είστε, λοιπόν, ευχαριστηµένοι επειδή θέλετε να σταµατήσετε
την ανεργία στο 30%; Αυτές είναι οι «επιτυχίες» της Κυβέρνησης
των µνηµονίων. Αυτό θέλετε να συνεχίσετε; Η επιχειρηµατολογίας σας δεν πιάνει ούτε σε αυτούς που διορίζει η Κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος του Γραφείου του Προϋπολογισµού της Βουλής,
νοµίζω ο κ. Λιαγκόρβας, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και πρώην υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, σας είπε ότι το περίφηµο πρωτογενές πλεόνασµα για
το οποίο µιλάτε, δεν συνιστά κανένα τέλος της δύσκολης προσπάθειας και δεν µας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους. Αντίθετα λέει
πως «η συγκριτική ανάλυση από σχηµατική µελέτη του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου δείχνει ότι τίθεται ένα γενικότερο ζήτηµα
όσον αφορά τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασµάτων».
Συνεπώς το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, αυτό το οποίο θα καταφέρει είναι να φτωχοποιήσει και να εξαθλιώσει ακόµα περισσότερο τους Έλληνες. Στόχος και πολιτική της Κυβέρνησής σας
είναι να λέτε ότι εµφανίζετε πλεονάσµατα και από εκεί και πέρα
δεν σας ενδιαφέρει αν από αυτά ουσιαστικά βυθίζετε ακόµα περισσότερο τον ελληνικό λαό στη φτώχεια, την ανεργία και την
ανέχεια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει αυτήν την
καταστροφή και στις κάλπες του Μαΐου θα στείλει ένα περήφανο
µήνυµα ανατροπής και ελπίδας για αλλαγή σελίδας και στην Ελλάδα και στη Ευρώπη. Θα πει «όχι» στο νεοφιλελευθερισµό, «όχι»
στα µνηµόνια, «όχι» στην γερµανική Ευρώπη και σε όλους αυτούς που την εκπροσωπούν και την υπηρετούν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
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 Δηµοτικό Σχολείο Μουσούρων Σκινέ-Φουρνέ Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μητρόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ανέµενα από εσάς µεγαλύτερη γενναιότητα
-ξέρετε ότι το λέω καλοπροαίρετα γιατί έχω καλή εντύπωση για
εσάς και για τη διαχρονική σας παρουσία- από το γεγονός ότι
όταν σας ζητούσα για επτά µήνες τις γνωµοδοτήσεις του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους που εξεβίασαν οι δανειστές και παρεσχέθησαν από την Κυβέρνηση, εσείς, παρά την άρνηση των δανειστών και του Υπουργού σας, µου δώσατε τις γνωµοδοτήσεις
µε τις οποίες έχουµε παραιτηθεί της εθνικής κυριαρχίας, της διαπραγµάτευσης για το ύψος του χρέους και βεβαίως από το γεγονός ότι παραδεχόµαστε ότι µπήκαµε µόνοι µας στο αγγλικό
Δίκαιο. Άρα, περίµενα να πείτε: «Ναι, κύριοι, φέρνω µέτρα».
Πέραν του ότι µε το µεσοπρόθεσµο που εισηγείστε, κύριε
Υπουργέ, διατηρείτε όλα τα µέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και
έχουν υλοποιηθεί, εισηγείστε άµεσους φόρους.
Στη σελίδα 45, στα έσοδα από άµεσους φόρους -και παρακαλώ τους συναδέλφους από όλα τα κόµµατα να το δούνε-γράφει ότι µπαίνουµε το 2014 µε 21,801 δισεκατοµµύρια ευρώ και
βγαίνουµε το 2018 µε 23,067 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή θα
έχουµε αύξηση 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου.
Όσον αφορά τους έµµεσους φόρους, µπαίνουµε το 2014 µε
24,236 δισεκατοµµύρια ευρώ και βγαίνουµε µε 28,367 δισεκατοµµύρια ευρώ. Άρα, θα έχουµε αύξηση άµεσων-έµµεσων
φόρων 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί είναι νέοι φόροι αυτό;
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είναι αύξηση άµεσων και έµµεσων φόρων. Και σας το έθεσα στην επιτροπή. Το άκουσε ο κ.
Μαρκόπουλος και συναινέσατε.
Δεύτερον, επειδή καταργείτε τις εργοδοτικές εισφορές,
έχουµε για το 2014-2018 µείωση για τα ασφαλιστικά ταµεία 1 δισεκατοµµύριο ευρώ περίπου. Και τα κατανέµετε ανά χρόνο, δηλαδή 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Τα ταµεία χάνουν περίπου 1
δισεκατοµµύριο ευρώ. Αυτό το κάνετε, παρά το ότι οι δανειστές
στο µνηµόνιο σας λένε να µην το κάνετε, αν δεν αναπληρώσετε
τις µειώσεις των ταµείων.
Σας διαβάζω το νόµο. Ο Τόµσεν σας λέει: «Κύριε Σταϊκούρα,
µην κάνετε µείωση εργοδοτικών εισφορών πριν αναπληρώσετε».
«Οι εισφορές θα µειωθούν µόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για να καλυφθούν οι µειώσεις στα έσοδα». Άρα, 5 δισεκατοµµύρια ευρώ από άµεσους-έµµεσους φόρους, 1
δισεκατοµµύριο ευρώ από µείωση εργοδοτικών εισφορών που
δεν αναπληρώνονται και έρχεται και η µείωση για τα επικουρικά
ταµεία.
Προσέξτε τι λέτε εδώ στη σελίδα 42. Αφού έχουµε, λοιπόν, και
1 δισεκατοµµύριο µείωση εργοδοτικών εισφορών, λέτε στον πίνακα 3.7 «εφαρµογή ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος και συντελεστής βιωσιµότητας µείον µισό δισεκατοµµύριο ευρώ» για τα
επικουρικά ταµεία. Γιατί δεν λέτε µειώσεις; Τι σηµαίνει εφαρµογή
ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος; Θα χάσουν τα επικουρικά ταµεία
µισό δισεκατοµµύριο ευρώ και δεν λέτε ότι είκοσι µείον τα εκατό
θα χάσουν την τετραετία 80% τα επικουρικά ταµεία.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, λοιπόν, έχουµε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ άµεσους-έµµεσους φόρους, 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ µείωση εργοδοτικών εισφορών στα κύρια ταµεία και µισό δισεκατοµµύριο στα
επικουρικά ταµεία. Και µου λέτε ότι δεν υπάρχουν µειώσεις;
Σας δίνω πάλι τις γνωµοδοτήσεις. Τις έψαχνα επτά µήνες.
Προς τιµή σας. Τις απέκρυβαν οι δανειστές και ο κ. Στουρνάρας
πως έχουµε παραιτηθεί και από τη διαπραγµάτευση για το ύψος
του χρέους. Τις καταθέτω για συµµόρφωση των συναδέλφων,
για ενηµέρωση των αξιότιµων συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε διατεταγµένη, αναγκαστική συνταγµατοποίηση του µνηµονείου. Γνωστοποίησε ότι έχει
ανειληµµένη υποχρέωση η χώρα έναντι των δανειστών, να θεσπίσει καθεστώς συνταγµατικής προδηµοκρατίας και να ενσωµατώσει στο Σύνταγµα ολόκληρο το µνηµονιακό κοινωνικό υποπολιτισµό.
Πληροφόρησε την εµβρόντητη κοινή γνώµη για τη δέσµευση
που έχει αναλάβει η πατρίδα έναντι των δανειστών, να συµπεριλάβει όλη τη µνηµονιακή αντικοινωνική σαβούρα –έστω σε εισαγωγικά- στο ελληνικό µας Σύνταγµα, να ενσωµατώσει το
παρασύνταγµα του µνηµονίου, τους τετρακόσιους είκοσι και
πλέον εφαρµοστικούς νόµους που ισοδυναµούν θεσµικά και οικονοµικά µε τρία Μάαστριχτ. Τρία Μάαστριχτ στο Σύνταγµα της
Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Ανακοίνωσε χειροκροτούµενος, την κατάργηση όλου του
πλέγµατος των συνταγµατικά κατοχυρωµένων κοινωνικών δικαιωµάτων, όπως παραδείγµατος χάριν του δικαιώµατος για δωρεάν παιδεία, υποχρεωτική δηµόσια ασφάλιση και περίθαλψη,
κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών, πλήρη αγοραιοποίηση
της πολιτικής λειτουργίας, απαξίωση του ελληνικού Κοινοβουλίου και την παράδοση της εκτελεστικής εξουσίας στην αδηφάγο
ιδιωτική πρωτοβουλία. Να γίνουµε δηλαδή αποικία και µε συνταγµατική βούλα.
Έτσι, µε πρόσχηµα την αναρίθµηση του πολιτικού συστήµατος
και την αναδιάταξη των ισορροπιών στη θεσµική υποδοµή, οι
µνηµονιακές δυνάµεις και η τριαρχία των δανειστών, θα συνταγ-
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µατοποιήσουν το ανεπίτρεπτο της αλλαγής βασικών δοµικών
ρυθµίσεων που θα ανέτρεπαν το µνηµονιακό καθεστώς.
Το νέο Σύνταγµα υπό τις παρούσες συνθήκες και πολιτικούς
συσχετισµούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είναι δηµοσιονοµικό µε µειωµένες εγγυήσεις και ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, µε απίσχναση του συλλογικού πολιτισµού, µε αποϊδεολογικοποίηση της πολιτικής και κοµµατικής δράσης. Η προστασία
των δηµοσίων αγαθών θα συρρικνωθεί έως πλήρους κατάργησης και οι θελήσεις των αγορών θα αντικαταστήσουν πολλές εκδηλώσεις της λαϊκής κυριαρχίας µας.
Σε αυτήν την τελευταία διαδικασία εν όψει της εισόδου µας
στην περίοδο της πλήρους εφαρµογής όλων των µνηµονιακών
θεσµών -γιατί το βαθύ µνηµόνιο αρχίζει από τον Ιούλιο και πέρακαι της προϊούσας αποικιοποίησης της χώρας θα επιστρατευθούν όλες οι δυνάµεις και τα πρόσωπα που µπορούν να «βάλουν
πλάτη» σε αυτήν τη µεγάλη επιχείρηση της οικονοµικής, πολιτικής, δοµικής, ιδεολογικής και πολιτιστικής αλλοτρίωσης.
Η Αριστερά και η κοινωνία οφείλουν να επαγρυπνούν, ώστε οι
θεσµοί του µνηµονίου να µην καταστούν και τυπικώς υπερσύνταγµα της νέας συρρικνωµένης ως προς όλα τα υπαρκτά της
στοιχεία ελληνικής πολιτείας. Η συνταγµατοποίηση του µνηµονίου, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στην εθνική και κοινωνική
µας ύπαρξη. Θα αδειάσει τη χώρα από το πλέον ελπιδοφόρο και
µορφωµένο εργατικό δυναµικό, θα διαλύσει όλον τον διαχρονικό
και άυλο πλούτο που συσσώρευσαν οι Έλληνες από τη γένεση
του νεοελληνικού κράτους και µε πλήρως αλλοτριωµένο το ανθρώπινο και υλικό της πλούτο θα µεταβληθεί σε κράτος-παρία,
µονίµως εξαρτώµενο από το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και τη
νεοϊµπεριαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την επικυριαρχία της αναγεννώµενης ως παγκόσµιας δύναµης Γερµανίας.
Να γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επερχόµενες ευρωεκλογές είναι σηµείο καµπής της εθνικής, ευρωπαϊκής, πατριωτικής µας πολιτικής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητρόπουλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια τετράλεπτη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε να δείτε. Με όλο το σεβασµό στον κύριο συνάδελφο, επιβεβαιώνω πράγµατι τους αριθµούς που είπε.
Αυξάνονται τα έσοδα τέσσερα δισεκατοµµύρια. Μόνο που ο προηγούµενος οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ, µίλησε για 18 δισεκατοµµύρια
φόρους. Άρα, κάπου πρέπει να υπάρχει µια σύγχυση στους αριθµούς.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον άκουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν είναι όµως νέοι φόροι. Να το ξεκαθαρίσουµε µια κι
έξω.
Ήµουν σαφής στην επιτροπή. Θα γίνω σαφέστερος. Συγγνώµη
που θα κουράσω µε κάποιους αριθµούς, αλλά πρέπει να είµαστε
ειλικρινείς εδώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέει ο πίνακας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν υπάρχουν νέοι φόροι την περίοδο 2014-2018.
Πού οφείλεται η αύξηση των άµεσων και κυρίως των έµµεσων
φόρων; Οφείλεται στην απόδοση των µέτρων που ήδη έχουν ληφθεί και στις παραδοχές που έχουν ενσωµατωθεί στις προβλέψεις, λόγω της καλύτερης εκτίµησης για τη φορολογική
συµµόρφωση.
Θεωρούµε ότι η σταθεροποίηση φέτος και η ανάπτυξη της οικονοµίας τα επόµενα χρόνια θα επιτρέψει τους αυτόµατους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν αυξάνοντας τα δηµόσια έσοδα.
Παράλληλα θα αυξηθεί και το ποσοστό της φορολογικής συµµόρφωσης. Η προβλεπόµενη αύξηση είναι ειδικά στους έµµεσους φόρους. Θα αυξηθούν αυτοί, διότι συρρικνώθηκε
δραµατικά η κατανάλωση τα προηγούµενα χρόνια, όχι µόνο στις
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λιανικές πωλήσεις αλλά και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.
Ήµουν ακριβής.
Οι εκτιµήσεις µας για τις αποδόσεις φορολογικής συµµόρφωσης είναι οι ακόλουθες. Τετρακόσια πενήντα εκατοµµύρια το
2014, 871 εκατοµµύρια το 2015, 1,286 δισεκατοµµύριο το 2016.
Και όχι µόνο αυτό. Κάποιοι έλεγαν: «Μα, πώς θα αυξηθεί η
ιδιωτική κατανάλωση; Δεν προκύπτει από πουθενά». Πλήρης
ανάλυση για πέντε συγκεκριµένους λόγους -γι’ αυτό και οι προβλέψεις µέσα- συµφωνηµένες απολύτως και µε τους εταίρους.
Πρώτον, το διαθέσιµο εισόδηµα λόγω της εσωτερικής υποτίµησης και των µέτρων δηµοσιονοµικής πολιτικής, πράγµατι µειώθηκε δραστικά την περίοδο ’11-’13. Προβλέπεται όµως
σταδιακά να αρχίσει να βελτιώνεται. Προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο και στο µακροοικονοµικό σενάριο ότι οι κατά κεφαλήν
αµοιβές της οικονοµίας θα µειωθούν κατά 1,5% το ’14 –ήταν
7,8% το ’13- θα είναι µηδενικές το ’15 και σταδιακά θα αυξάνουν
1,5% και 2,3% το 2018. Αυτός είναι ένας λόγος.
Δεύτερον, προβλέπεται σταδιακή αύξηση της απασχόλησης
και µείωση της ανεργίας. Η απασχόληση µειώθηκε τα προηγούµενα χρόνια, τώρα φαίνεται σταθεροποίηση και βελτίωση. Αντίστροφα για την ανεργία. Έτσι, η αύξηση της απασχόλησης και η
µείωση της ανεργίας, θα έχει ως αποτέλεσµα µια θετική επίδραση στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία είναι
άµεσα συνυφασµένη µε τους έµµεσους φόρους.
Τρίτον, το γενικό επίπεδο τιµών έχει αρχίσει να µειώνεται από
το 2013. Για το ’14 προβλέπεται επίσης µείωση 0,8% και µετά
µικρή ετήσια αύξηση. Συνεπώς, οι χαµηλές τιµές σε συνδυασµό
µε τις προσφορές που κάνουν οι επιχειρήσεις, θα ενισχύσουν την
καταναλωτική ζήτηση.
Τέταρτη παρατήρηση. Η καταναλωτική πίστη, ως γνωστόν, µειώθηκε σηµαντικά, το ανέφεραν και συνάδελφοι εδώ σήµερα. Η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η δυνατότητά τους για πρόσβαση στις αγορές και η βελτίωση του κλίµατος, που είχαν ως
αποτέλεσµα τα προηγούµενα χρόνια το άσχηµο κλίµα και τη µείωση των καταθέσεων, εκτιµούµε ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση
των χορηγήσεων, άρα σε τόνωση της καταναλωτικής πίστης και
ζήτησης.
Πέµπτος παράγοντας. Οι αβεβαιότητες που ήταν ιδιαίτερες
µεγάλες τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος προσαρµογής οδήγησαν σε αναβολή καταναλωτικών σχεδίων –γνωστό αυτό- και επενδυτικών σχεδίων. Είχαν µειώσει σηµαντικά την
κατανάλωση και τώρα θεωρούµε ότι αυτό θα αναστραφεί.
Άρα, σας έδωσα πέντε λόγους που θα βελτιώσουν την ιδιωτική
κατανάλωση, η οποία ενισχύει τους έµµεσους φόρους. Πουθενά,
συνεπώς, δεν υπάρχουν νέοι φόροι.
Δεύτερη παρατήρηση. Δαπάνες. Ναι, υπάρχει µείωση δαπανών
ύψους περίπου δύο δισεκατοµµυρίων µέχρι το ’18. Πουθενά δεν
προκύπτει αυτό από µείωση µισθών και συντάξεων. Εξηγούµαι.
Ναι, υπάρχει µείωση στις αποδοχές και στις παροχές περίπου ένα
δισεκατοµµύριο. Γιατί; Το είπα και στην επιτροπή. Λόγω του περιορισµού των προσλήψεων, λόγω της µείωσης του αριθµού των
εισακτέων στις παραγωγικές σχολές, λόγω των αυξηµένων αποχωρήσεων από συνταξιοδότηση και τη µη επαναλαµβανόµενη χορήγηση των αναδροµικών στους δικαστικούς. Οι συντάξεις είναι
αυξηµένες κατά 589 εκατοµµύρια ευρώ το ’18 σε σχέση µε το ’14
και αυτό οφείλεται στον αυξηµένο αριθµό συνταξιοδοτήσεων.
Τρίτον, οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία, είναι µειωµένες µόλις κατά τριάντα έξι εκατοµµύρια
ευρώ. Εκεί που πράγµατι υπάρχει σηµαντική µείωση είναι στις
καταναλωτικές δαπάνες, όπου είναι 376 εκατοµµύρια ευρώ, γιατί
θεωρούµε ότι οι πολιτικές µείωσης των δαπανών θα αποδώσουν.
Ποιες πολιτικές µείωσης των δαπανών; Μισθώµατα κτηρίων,
εφαρµογή του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών,
τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικά έξοδα, ηλεκτρική ενέργεια,
ύδρευση, θέρµανση και κοινόχρηστα.
Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία αν και εµφανίζονται µειωµένες κατά 335 εκατοµµύρια ευρώ, στην πραγµατικότητα είναι
αυξηµένες κατά 190 εκατοµµύρια το ’18, γιατί περιλαµβάνεται
εκεί και το κοινωνικό µέρισµα ύψους 525 εκατοµµυρίων ευρώ.
Μια τελευταία παρατήρηση, αν µου επιτρέπετε, επειδή το
άκουσα από δύο τρεις συναδέλφους της Αντιπολίτευσης σε
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αυτήν την Αίθουσα, δήθεν ότι «το πρωτογενές έλλειµµα» –χρησιµοποιώ την έκφραση- «είναι «µαϊµουδεµένο» ή πλαστό, διότι
µέσα δεν περιλαµβάνει τις οφειλές του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα». Το είπα και στην επιτροπή. Αυτό είναι δηµοσιονοµικά
ουδέτερο. Δεν επηρεάζει το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης,
διότι πολύ απλά, όπως έγινε µε τη δανειακή σύµβαση, πήραµε 8
δισεκατοµµύρια ευρώ προκειµένου να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυξάνουν, συνεπώς, οι δαπάνες του κράτους,
γιατί το κράτος πληρώνει τους φορείς της γενικής κυβέρνησης
για να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσµα, οι φορείς της γενικής κυβέρνησης το εµφανίζουν ως έσοδο -παίρνουν χρήµατα από το
κράτος- ταυτόχρονα πληρώνουν τους φορείς, πληρώνουν τους
ιδιώτες –άρα είναι και δαπάνη γι’ αυτούς- και µειώνεται το απόθεµα που υπήρχε απλήρωτων υποχρεώσεων.
Αν δεν ακολουθήσουν αυτήν τη µεθοδολογία και πάνε µέσα
από τους προϋπολογισµούς τους να πληρώσουν, πάλι κατ’ αντιστοιχία είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερα, διότι έχουµε αύξηση δαπάνης στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα
έχουµε µείωση του αποθέµατος.
Δεν σας ικανοποιεί το θεωρητικό επιχείρηµα; Θεωρείτε ότι δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα; Κοιτάξτε τον πίνακα που
έχει συγκεκριµένη γραµµή «χρηµατοδοτήσεις για πληρωµές ληξιπροθέσµων». Το κράτος συνεπώς φαίνεται να έχει αυξηµένες
δαπάνες 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτές ήταν και οι εκθέσεις
στα δελτία Τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Άρα, το κράτος πλήρωσε ληξιπρόθεσµες προς τους
φορείς της γενικής κυβέρνησης 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αν πάτε από κάτω και δείτε τους «φορείς γενικής κυβέρνησης»
θα δείτε ότι αυτά έχουν διοχετευτεί στον κοινωνικό προϋπολογισµό και πιο συγκεκριµένα 1,6 στα ασφαλιστικά ταµεία, 1,3 στον
ΕΟΠΥΥ, 1,3 στα νοσοκοµεία, δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Και όχι
µόνο αυτό, ειδικά στον κοινωνικό προϋπολογισµό, ειδικά για το
2013, έµεινε και ένα ταµειακό πλεόνασµα της τάξεως των 300
εκατοµµυρίων ευρώ, επειδή µέρος της έκτακτης χρηµατοδότησης που δόθηκε για εξόφληση παλαιών οφειλών δεν πρόλαβε να
εξοφληθεί προς τρίτους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, όχι.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράµπελας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, σας παρακαλώ.
Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Θα εφαρµόζουµε τον Κανονισµό.
Σας παρακαλώ. Θα έχει το χρόνο ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος να απαντήσει.
Ορίστε, κύριε Καράµπελα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινούσα µε µια φράση του παριστάµενου Υπουργού, του κ. Σταϊκούρα αλλά πρώτα από όλα θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς,
κύριοι της Αντιπολίτευσης. Μην αγχώνεστε. Έρχονται ευρωεκλογές, θα πάρετε 330%. Αυτό θα φέρει αλυσιδωτές εκρήξεις, θα
έρθουν εθνικές εκλογές, θα µπορέσετε πολύ γρήγορα να σκίσετε
πρώτα αυτό το µεσοπρόθεσµο που θα ψηφίσουµε εµείς σήµερα.
Κύριε Σταϊκούρα, είπατε στην οµιλία σας ότι δεν σχεδιάζετε
πρωτογενή πλεονάσµατα -η σηµερινή Κυβέρνηση εννοούσατεαλλά τα υλοποιείτε. Συµφωνούµε απόλυτα. Σήµερα το βράδυ,
όπως και εσείς δηλώσατε, σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες νοικοκυριά, θα πιστωθεί το επίδοµα το οποίο προέρχεται από το πρωτογενές πλεόνασµα. Έτσι, κάνουµε πράξη την αποκατάσταση
ορισµένων µεγάλων αδικιών σε πολλές οικογένειες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµαντικότερο στοιχείο του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου για την επόµενη τετραετία, είναι ότι
δεν προβλέπει νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που ακόµη και τώρα παρά το
γεγονός ότι επανειληµµένα έχουν πέσει έξω στις δυσοίωνες προβλέψεις τους, επενδύουν πολιτικά στη µιζέρια και στην καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας.
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Τώρα που δεν βλέπουν νέα µέτρα, που δεν βλέπουν νέα µνηµόνια, αναµασούν την καραµέλα της λιτότητας και των περικοπών. Τους απαντούµε µε ανάπτυξη, µε µεταρρυθµίσεις, µε
διαρθρωτικές αλλαγές, µε τόνωση της ρευστότητας και µε το
όραµά µας για τη νέα Ελλάδα, τη νέα Ελλάδα µετά την κρίση.
Τώρα που τα µνηµόνια τελειώνουν, τελειώνουν και τα ψευτοδιλήµµατα τους, αλλά και ο αναχρονιστικός πολωτικός πολιτικός
τους λόγος. Κάποιοι παραµένουν προσκολληµένοι στις ιδεοληψίες τους, εµείς στο σχεδιασµό της νέας Ελλάδας.
Η Κυβέρνηση απέναντι στις υστερίες και στις κραυγές της
πλειονότητας των αντιπολιτευόµενων αντιπαραθέτει το ρεαλισµό, τη συγκροτηµένη στρατηγική και τη συγκρατηµένη αισιοδοξία για τη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας, βασιζόµενη σε
στοιχεία και σε γενναίες πολιτικές αποφάσεις που χρειάστηκε να
παρθούν και όχι σε θεωρίες συνωµοσίας και ακατάσχετη υποσχεσεολογία. Βήµα - βήµα η οικονοµία στέκεται πάλι στα πόδια
της µε στοχευµένες παρεµβάσεις υπέρ των οικονοµικά ασθενέστερων µε την αποκατάσταση των αδικιών που προήλθαν από τα
µνηµόνια και µε οδηγό την ανάγκη για σταδιακή µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως για παράδειγµα ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Περνώντας στους αριθµούς, το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόµα
µεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασµα για το 2014 της τάξης του
2,3%, έναντι του αρχικού στόχου του µνηµονίου 1,5% του ΑΕΠ,
ενώ η τάση του πλεονάσµατος συνεχίζει να είναι αυξητική µέχρι
το 2018.
Να σκεφτεί κανείς, πως πολλοί Βουλευτές εδώ µέσα αµφισβητούσαν την ύπαρξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Για το
2013 µιλώ. Η ύπαρξη πρωτογενών πλεονασµάτων τα επόµενα
έτη, καθώς και η επιστροφή στους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης,
σηµατοδοτούν την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η Ελλάδα
επιστρέφει σε ρυθµούς ανάπτυξης µε αύξηση του ΑΕΠ κατά
0,6% για πρώτη φορά από το 2008 και µε 3,3% για τα επόµενα
χρόνια. Εποµένως, υπάρχει αντικειµενική προσδοκία ότι η ανάπτυξη θα φέρει και πτώση της ανεργίας στο 16% το 2018, σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο. Είναι µία υπεραισιόδοξη πρόβλεψη
αλλά οφείλουµε να δουλέψουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όµως έχουµε και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο το
2012 διαµορφώθηκε στο 75% του µέσου όρου της Ευρωζώνης
και µε τη χώρα να καταλαµβάνει την εικοστή θέση ανάµεσα στα
είκοσι οχτώ κράτη – µέλη της Ευρωζώνης.
Αναφορικά µε το δηµόσιο χρέος, το οποίο εκτιµάται ότι θα µειωθεί κλιµακωτά, φτάνοντας το 139% του ΑΕΠ το 2018, η Κυβέρνηση υπερκάλυψε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων. Συνεπώς, έχει φτάσει η ώρα να συζητήσουµε µε
τους εταίρους µας για εκείνες τις πολιτικές αποφάσεις που θα
καταστήσουν το χρέος βιώσιµο.
Πάντως, το πώς αντιµετωπίζουν το δηµόσιο χρέος µας οι ιδιώτες – επενδυτές, αντικατοπτρίστηκε στην πρόσφατη έξοδο της
χώρας µας στις αγορές µε την έκδοση του πενταετούς οµολόγου. Οι ιδιώτες που επένδυσαν στο ελληνικό δηµόσιο, που δεν
είναι τέσσερις – πέντε αλλά εξακόσιοι λογαριασµοί, δεν έδειξαν
να αγχώνονται και τόσο πολύ για τα χρήµατα που επένδυσαν.
Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν πίσω τα χρήµατά τους µε το αναµενόµενο κέρδος.
Σχετικά µε το δηµοσιονοµικό κενό των 2 δισεκατοµµυρίων περίπου, που θα προκύψει σύµφωνα µε την εκτίµηση για τη διετία
’15 – ’16 µε το κενό για το ’15 να υπολογίζεται στα 911 εκατοµµύρια ευρώ, η κάλυψή του εκτιµάται ότι θα προέλθει από τη δυναµική επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και θα καλυφθεί
από την προσδοκώµενη αύξηση του ΑΕΠ. Δεν πρόκειται πάντως
να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στα εισοδήµατα των πολιτών,
προκειµένου να καλυφθεί τυχόν κενό. Αυτό είναι κάτι που αναφέρει σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονοµικών και όλοι εµείς.
Φυσικά, εµείς οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, δεν υπήρχε
καµµία περίπτωση να µπούµε σε συζήτηση για µείωση µισθών
και συντάξεων. Η πορεία του µεσοπρόθεσµου πλαισίου της προηγούµενης περιόδου αποτελεί οδηγό για την επόµενη τετραετία,
µία τετραετία που ξεκινά µε πολύ διαφορετικές συνθήκες, µε τα
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σηµάδια για την ανοδική πορεία της οικονοµίας µας να είναι
άκρως ενθαρρυντικά και η διασφάλιση του ευρώ να θεωρείται
εξασφαλισµένη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βασικός άξονας της οικονοµικής
πολιτικής για το επόµενο διάστηµα, είναι η συνέχιση της ενίσχυσης της ρευστότητας. Εντός του έτους ολοκληρώνεται και η νέα
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι επιτυχηµένες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, άνοιξαν το δρόµο στο δηµόσιο για την
έξοδο στις αγορές, ενώ οι ίδιες τράπεζες είναι σε θέση πλέον να
προχωρήσουν στην έκδοση οµολόγων.
Όπως η είσοδος της χώρας στο µνηµόνιο, προκάλεσε αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στο πιστωτικό σύστηµα, έτσι και η
έξοδος της χώρας στις αγορές φέρνει µία σειρά θετικών αντιδράσεων. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έπαψαν πλέον να
οδηγούν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη χώρα µας αλλά τρέχουν
πίσω απ’ αυτές, εξ ου και η αναβάθµιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών σε σταθερές από αρνητικές µόλις της προηγούµενη εβδοµάδα.
Μελανό σηµείο της µέχρι τώρα οικονοµικής πολιτικής, αποτελεί η δυσκαµψία του κράτους στον τοµέα των αποκρατικοποιήσεων. Το µεσοπρόθεσµο προβλέπει 11,3 δισεκατοµµύρια από
τις αποκρατικοποιήσεις. Εξ αρχής πρόκειται για µία µετριοπαθή
εκτίµηση και δικαίως, αφού ακόµα και ο περσινός προϋπολογισµός έπεσε έξω στις προβλέψεις για τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τα διοικητικά εµπόδια, οι γραφειοκρατικές στρεβλώσεις αλλά
και η µικρή συµµετοχή µεγάλων επενδυτών στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων λειτουργούν δυσµενώς για τα έσοδα. Ας µη γελιόµαστε, δεν τρέχουν όλοι να επενδύσουν σε µία χώρα που
πέρασε µεγάλη οικονοµική περιπέτεια και που µέχρι σήµερα δεν
έχει καταφέρει να χτίσει ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστηµα, γιατί µπορεί να έχουν γίνει νοµοθετικά βήµατα προς τον
εκσυγχρονισµό και την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος από την παρούσα Κυβέρνηση αλλά δεν νοµίζω πως θα βρεθεί έστω κι ένας εδώ µέσα που να έχει τη δική του επιχείρηση
και να γνωρίζει τι φόρο θα πληρώσει και µε ποιον τρόπο θα φορολογηθεί σε δύο ή τρία χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
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, δεκαεννιά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντόπουλος και στη συνέχεια ο κ. Μαρκόπουλος.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε από το πρωί σήµερα
το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για τα
έτη 2015-2018.
Από την οµιλία ήδη του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσακαλώτου, έγινε εµφανές σήµερα ότι συγκρούονται ουσιαστικά δύο
σχολές δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Η µια σχολή, που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, µιλάει για δηµοσιονοµική χαλαρότητα. Τι σηµαίνει δηµοσιονοµική χαλαρότητα; Μας
το εξήγησε αλλά το γνωρίζουµε καλά και εµείς και ο ελληνικός
λαός.
Δηµοσιονοµική χαλαρότητα χαρακτήριζε την πολιτική του χθες
που οδήγησε στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας µας,
µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Είναι το χθες, το οποίο όλοι θέλουµε να ξεχάσουµε, ένα χθες όµως στο οποίο πολύ εύκολα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’ - 8 ΜΑΪΟΥ 2014

µπορούµε να ξανακατρακυλήσουµε, αν δεν προσέξουµε.
Η άλλη δηµοσιονοµική στρατηγική, είναι αυτή όπου δύο κόµµατα από διαφορετικές αφετηρίες ένωσαν τις δυνάµεις τους για
τη σωτηρία της χώρας. Ναι, η δηµοσιονοµική πολιτική τους µπορεί να είναι σφιχτή, οδηγεί όµως στη δηµοσιονοµική ενοποίηση
και κυρίως στη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας µας.
Απαίτησε θυσίες του ελληνικού λαού, από τις οποίες όµως είδαµε ορατά αποτελέσµατα, για τα οποία µιλάει θετικά πλέον
όλος ο κόσµος. Από αρνητική είδηση σε όλα τα κανάλια, σε όλα
τα διεθνή φόρουµ, η χώρα µας πλέον είναι η θετική είδηση.
Η επανάκαµψη στις αγορές και αυτά τα οποία πετύχαµε, είναι
πλέον ό,τι καλό µπορεί να βγει στα δελτία ειδήσεων όλου του κόσµου. Όλοι πλέον ξανακοιτάνε την Ελλάδα θετικά, ενδιαφέρονται
να δουν τι συµβαίνει εδώ και φυσικά οι επενδυτές ξαναέρχονται
στη χώρα µας.
Κύριοι συνάδελφοι, θα γυρίσουµε πίσω σε ένα χθες το οποίο
θέλουµε όλοι να ξεχάσουµε, από το οποίο οι µόνοι που ωφελούνται είναι οι επιχειρηµατίες εκείνοι οι οποίοι αφού οδήγησαν τις
επιχειρήσεις τους σε πτώχευση, πλούτισαν οι ίδιοι; Εκεί θέλετε
να φτάσουµε;
Από την πλευρά του φυσικά, πάλι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε
ότι δήθεν εµείς ενδιαφερόµαστε µόνο για τους πλούσιους της
χώρας, όταν εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι πολεµάµε για την κοινωνική συνοχή, είµαστε εµείς οι οποίοι ουσιαστικά το πρωτογενές πλεόνασµα το µετατρέπουµε σε κοινωνικό µέρισµα και το
δίνουµε σε αυτούς στους οποίους ξέρουµε ότι χρωστάµε, σε αυτούς που αδικήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε όλους αυτούς οι
οποίοι έβαλαν πλάτη για τη µεγάλη προσπάθεια επανάκαµψης
που έκανε η χώρα µας. Ξέρουµε πολύ καλά σε ποιους χρωστάµε.
Αυτούς κοιτάµε στα µάτια, µε αυτούς ενώνουµε τις δυνάµεις µας
και προχωράµε.
Ακούστηκαν όµως και διάφορα άλλα, κυρίως σε µια προσπάθεια να αµφισβητήσουν. Ειρωνεύτηκαν και τις νεοκεϋνσιανές
προσαρµογές και παρεµβάσεις που έγιναν σε ένα φιλελεύθερο
πρόγραµµα, σε µια προσπάθεια ενοποίησης δυνάµεων µεταξύ
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ποτέ δεν κρυφτήκαµε πίσω από το δάχτυλό µας. Κυβερνάµε
µαζί µε το ΠΑΣΟΚ. Μας χώριζαν πολλά χθες. Μας ενώνει, όµως,
η σωτηρία της χώρας. Και αυτές οι παρεµβάσεις έγιναν, για να
πετύχουµε τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές µε στοχευµένα νοµοσχέδια στον τουρισµό, και στην επιχειρηµατικότητα, για να
βελτιώσουµε το επιχειρηµατικό κλίµα της χώρας, για να βελτιώσουµε το τουριστικό προϊόν της χώρας, για να ξαναέρθουν οι
επενδύσεις και σε αυτόν τον τοµέα.
Επιχειρήσατε, επίσης, µε βάση το γεγονός ότι το Μάρτιο οι
εξαγωγές έπεσαν κατά 2,2%, να δείτε µόνο αυτό το ποσοτικό µέγεθος, να το αποµονώσετε και να προσπαθήσετε να το καρπωθείτε πολιτικά, χωρίς να θέλετε να δείτε –µπορούσατε να δείτετα ποιοτικά στοιχεία των εξαγωγών. Είδατε, όµως, µόνο τα ποσοτικά.
Δεν είδατε για ποιο λόγο έπεσαν το Μάρτιο οι εξαγωγές στα
πετρελαιοειδή, στις παράλληλες εξαγωγές φαρµάκων και σε
προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στη χώρα µας αλλά περνάνε
transit από τη χώρα µας.
Και επίσης, δεν είδατε τον χάρτη, τι συµβαίνει στον περίγυρό
µας, τι συνέβη στην Κύπρο που είναι από τους βασικούς µας
εταίρους στις εξαγωγές, τι συνέβη στην Αίγυπτο και στις άλλες
χώρες της Βόρειας Αφρικής. Και δεν είδατε επίσης ότι οι εξαγωγές του πρωτογενούς τοµέα- παρ’ όλα τα προβλήµατα που
υπάρχουν στη γειτονιά µας-, συνεχίζουν να έχουν αυξητική τροχιά. Οι εξαγωγές οι οποίες βασίζονται στα αγροτικά προϊόντα
που δίνουν προστιθέµενη αξία στη χώρα µας, συνεχίζουν να
έχουν αύξηση σε όλες τις δυναµικές αγορές.
Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί υλοποιήθηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, και του Υπουργείου Οικονοµικών, γιατί πετύχαµε τους στόχους µας, γιατί
είµαστε πραγµατικά εκεί που χρειάζεται να είµαστε. Και αυτό το
ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται µε τον πρωτογενή
τοµέα και τις εξαγωγές.
Στις δράσεις του Υπουργείου Υγείας, οφείλω να πω ότι γίνεται
µια τεράστια προσπάθεια και κύριοι στόχοι των διαρθρωτικών
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µεταρρυθµίσεων, που εφαρµόζονται από το Υπουργείο Υγείας
κατά τη τελευταία διετία, είναι ο εξορθολογισµός της οικονοµικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, καθώς και η περαιτέρω µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. στόχοι που φαίνονται να επιτυγχάνονται µέχρι το τέλος
του 2018.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν επετεύχθη µε µαγικό ραβδί η µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης. Μήπως, δεν συµφωνείτε µε τον επανασχεδιασµό των
συσκευασιών των φαρµάκων, µε το πώς θα αντιστοιχίζονται µε
τη διάρκεια της θεραπείας; Δεν συµφωνείτε µε την εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων ώστε να ξέρουµε σύµφωνα µε τη διεθνή κατάταξη του ICD-10 τι φάρµακα δίνουµε, σε τι παθήσεις
δίνονται, όπως σε όλον τον κόσµο; Δεν συµφωνείτε µε τα διαγνωστικά πρωτόκολλα τα οποία εισάγονται πλέον µε το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα ώστε να ξέρουµε τι εξετάσεις πρέπει να
γίνονται για κάθε πάθηση και να µην γίνεται κατάχρηση διαγνωστικών εξετάσεων; Μπορεί να διαφωνήσει κανένας µε αυτά;
Επίσης, είχατε χύσει πολλή δάκρυ για τη µη εφαρµογή του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος στη χώρα µας. Είχατε καταθέσει και πρόταση νόµου. Σήµερα, ναι, προχωράµε στην πιλοτική εφαρµογή σε τέσσερις νοµούς της χώρας του ελαχίστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, για να έχουµε ένα κοινωνικό δίχτυ
προστασίας και να επιτύχουµε τα ελάχιστα όρια αξιοπρεπούς
διαβίωσης για αυτές τις κοινωνικές οµάδες που ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας, και το οποίο θα εφαρµοστεί ουσιαστικά
για όλη την πατρίδα µας το 2015. Μήπως και για αυτό διαφωνείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κωνσταντόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε λίγους µήνες δεν θα υπάρχουν
µνηµόνια. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Και φυσικά αναρωτιέστε
απλά ποιος θα είναι ο λόγος ύπαρξής σας χωρίς αυτά τα µνηµόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Μαρκόπουλος και να ετοιµάζεται ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι αν η συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα έχει
µπει στη σωστή βάση µερικές φορές. Και το αναρωτιέµαι αυτό
γιατί το αντικείµενο της κουβέντας είναι το τριετές Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης της χώρας.
Ασφαλώς έχουµε δικαίωµα να συζητήσουµε τα πάντα, τι έγινε
στο παρελθόν και πώς βλέπουµε το µέλλον. Έχουµε, όµως, υποχρέωση σε αυτήν την Αίθουσα, οι πολιτικές δυνάµεις και ο καθένας ξεχωριστά απ’ όλους τους συναδέλφους και αναφέροµαι
κυρίως στην Αντιπολίτευση ασφαλώς, να πει αν συµφωνεί ή αν
διαφωνεί µε αυτό το µεσοπρόθεσµο και αν διαφωνεί να τοποθετήσει στη θέση του µια άλλη προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Και δίπλα σε αυτήν να βάλει µια άλλη προοπτική για την
ευρωπαϊκή οικονοµία και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην οικονοµία, αφού θέλει µια άλλη Ευρώπη.
Κοντολογίς θέλω να σας πω ή αποδεχόµαστε αυτό που όλη η
Ευρώπη προσπαθεί να κάνει, δηλαδή ελλείµµατα κάτω από το
3% και χρέη των χωρών κάτω από το 60%, για να µπορέσουµε
να ενισχύσουµε το κοινό νόµισµα ή δεν το δεχόµαστε. Αν κανείς
το δέχεται αυτό, οφείλει να προσπαθήσει και να στηρίξει την
οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει απέναντί του –τη συγκεκριµένη κυβέρνηση, λέω εγώ- να το πετύχει. Αν διαφωνεί, πρέπει να το πει.
Πρέπει να πει, δηλαδή, ότι εµείς δεν το ψηφίζουµε γιατί δεν πιστεύουµε σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο, άρα είµαστε
κάπου αλλού σε µια άλλη Ευρώπη.
Και επειδή αναφέροµαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτή η άλλη Ευρώπη
αφορά την Ευρώπη της ευρωπαϊκής Αριστεράς, παρακαλώ να
µας πείτε αν αυτά τα λένε τα άλλα κόµµατα, µε κυρίαρχο το Die
Linke της Γερµανίας, το οποίο το αποδέχεται. Να µας πει, παραδείγµατος χάριν, στη διαφωνία που έχουµε για τη διαχείριση του
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χρέους, γιατί στην ευρωπαϊκή Αριστερά –µέσω της οποίας διεκδικεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Τσίπρας, µέσα
απ’ αυτό το µικρό κόµµα, πλην όµως µπορεί να έχει τις δικές του
ελπίδες ότι µπορεί να το κατακτήσει- δεν έφερε αντίρρηση όταν
το σύνολο των άλλων αριστερών κοµµάτων, των ισχυρότερων
µέσα στην ενωµένη Αριστερά, έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις για την κοινή ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική; Να γιατί δεν
πήγε στο debate ο κ. Τσίπρας. Πολύ απλά διότι θα αποκαλυφθεί
στους συµµάχους του –όχι στους αντιπάλους του, αλλά στους
συµµάχους του- γι’ αυτό δεν πήγε.
Τον καλώ, λοιπόν, όταν θα πάει –διότι υποσχέθηκε ότι θα πάει
σε ένα- να τα πει και να πει εκεί µπροστά στους άλλους υποψήφιους Προέδρους αυτά που λέει εδώ για το «Μέρκελ ή ΣΥΡΙΖΑ».
Να δούµε, δηλαδή, αν ένας αρχηγός έχει τη δύναµη και την ψυχή
µέσα στην Ευρώπη να λέει αυτά που λέει στη χώρα του.
Μιλήσατε για καθρεφτάκια. Ακούστε, καθρεφτάκια στην πολιτική είναι τα επιδόµατα ανεργίας που µοίρασε στην Κέρκυρα. Καθρεφτάκια στην πολιτική είναι οι αυξήσεις των µισθών χωρίς να
πει από πού θα τα βρει. Καθρεφτάκια στην πολιτική είναι οι επαναπροσλήψεις και η αύξηση του δηµόσιου τοµέα χωρίς να βρει
τους πόρους, εκτός αν οι πόροι είναι έξω από το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθρεφτάκια στην πολιτική δεν µπορεί να
είναι η σταθεροποίηση. Καθρεφτάκια στην πολιτική δεν µπορεί
να είναι αυτό το σχέδιο, το οποίο βασίζεται στο δυσµενέστερο
σενάριο και του οποίου τους αριθµούς –εκτιµώ προσωπικά- ότι
θα αναγκαστείτε να τους αλλάξετε, κύριε Υπουργέ, όταν θα
έρθει η αποµείωση του χρέους µετά τη διαπραγµάτευση µέχρι
το τέλος του χρόνου, δηλαδή βελτίωση ουσιαστικά των αριθµών
και όχι χειροτέρευση.
Καθρεφτάκια στην πολιτική είναι αυτοί οι οποίοι τζογάρουν και
στοιχηµατίζουν στην αποτυχία ενός προγράµµατος, δηλαδή
στην αποτυχία µιας χώρας, αυτοί οι οποίοι στην πραγµατικότητα
στηρίζονται σε προβλέψεις οι οποίες µέχρι τώρα από την Αντιπολίτευση έπεσαν έξω. Προβλέψεις για τους προϋπολογισµούς,
για το προηγούµενο κούρεµα, για το πρωτογενές πλεόνασµα,
όλα έπεσαν έξω. Τζογάρετε µόνο και στοχεύετε σε προβλέψεις
που ξεχνάτε µετά να ζητήσετε συγγνώµη διότι έπεσαν έξω.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αυτή είναι µια πολιτική του τζόγου και
κόµµατα του πολιτικού τζόγου δεν µπορεί να έχουν ελπίδα σε
µια χώρα που θέλει να πιστέψει και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση
ότι θα προχωρήσει.
Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση θεωρώ ότι στο τρίπτυχο
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, χθεσινή εξαγγελία αναθεώρησης του συνταγµατικού χάρτη, δηλαδή πλήρης
«νεαροποίηση» και επικαιροποίηση και εκσυγχρονισµός των θεσµών της δηµοκρατίας που εκ των πραγµάτων θα φέρει σοβαρές
αλλαγές στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και το αναπτυξιακό πρόγραµµα, το οποίο θα γίνει γνωστό την επόµενη
εβδοµάδα είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο καλούνται όλες οι
δυνάµεις να πάρουν θέσεις, όχι αντιθέσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες τι δεν θέλω στην πολιτική. Το έχουµε κάνει πάρα
πολλά χρόνια και καταντήσαµε να αποτύχουµε στους αριθµούς
και στην κοινωνική µας συνοχή µερικές φορές.
Σηµασία στην πολιτική έχει να έχεις θέση. Είναι πολύ εύκολο
να λες τι δεν θέλεις, πρέπει όµως στη θέση του να πεις τι θέλεις
και εδώ, σε αυτήν την αναµέτρηση που έρχεται –το λέω στηρίζοντας το µεσοπρόθεσµο και αισθανόµενος ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πάρα πολύ σωστή τροχιά- έχει πολύ µεγάλη σηµασία
να καταθέσουµε απόψεις εν όψει αναµέτρησης και για την τοπική
αυτοδιοίκηση και για τις ευρωεκλογές και για την πατρίδα και για
την Ευρώπη. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να πούµε στους πολίτες
αν πράγµατι πιστεύουµε σε αυτήν την περπατησιά, έχει πολύ µεγάλη σηµασία οι πολιτικές δυνάµεις να συναινέσουν στο ελάχιστο σε αυτήν την Αίθουσα, αν θέλουν µία Ελλάδα ισότιµη
πραγµατικά µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Και η λέξη «αποικία» ζητώ να φύγει από το λεξιλόγιο των Ελλήνων πολιτικών. Αποικία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα
κράτη που χρωστούν και τα δανείζουν οι ισχυρές δυνάµεις για
να τα ελέγχουν. Αποικία δεν είναι τα κράτη που δεν χρωστούν,
αποικία δεν είναι τα κράτη που παλεύουν να έχουν οικονοµική
αυτοδυναµία, αποικία δεν είναι τα κράτη που φεύγουν απ’ τα
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µνηµόνια όταν αισθάνονται έτοιµες τις δυνάµεις τους, τον όρο
αποικία ικανοποιούν µόνο εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις που στηρίζονται στην ύπαρξη των µνηµονίων. Κι εδώ µιλάµε για την
έξοδο των µνηµονίων, µιλάµε για το τέλος των µνηµονίων και µιλάµε για την αρχή µιας αυτοδυναµίας µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την οποία θέλουµε.
Εδώ καλείστε, όσοι έχετε αντίρρηση σε αυτό το µεσοπρόθεσµο και σε αυτόν τον σχεδιασµό της ανάπτυξης, του αναπτυξιακού προγράµµατος, του νέου συνταγµατικού χάρτη της χώρας,
µε βάση αυτό το µεσοπρόθεσµο να πάρετε θέση. Αν συµφωνείτε
ότι θέλουµε να µείνουµε σε αυτήν την ενωµένη Ευρώπη, χωρίς
νοµίσµατα, ευρώ, φετίχ και άλλες παρόµοιες παραδοξολογίες
και τζογαρίσµατα πολιτικά, να πείτε την αλήθεια ή να πείτε το
άλλο σενάριο –που δεν έχετε.
Η Κυβέρνηση έχει σενάριο, έχει σενάριο βατό, έχει σενάριο
σταθερό, ειλικρινές, σενάριο συντηρητικό, χωρίς εξαλλοσύνες
και πάνω απ’ όλα απευθύνεται σε µια µεγάλη µάζα πολιτών, πολλοί από τους οποίους είναι απελπισµένοι, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά ο απελπισµένος πολίτης θέλει να πιαστεί απ’ τη χειροπιαστή ελπίδα, κι όχι απ’ τα λόγια τα ωραία, τα µεγάλα, τα παλιά,
που ακούγαµε κι έφεραν τη χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία
σε αυτήν την κατάσταση.
Αισιοδοξώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είµαστε στον
καλό τον δρόµο. Ψηφίζω, στηρίζω και ελπίζω ότι αυτό το σχέδιο
θα πετύχει και πιστεύω επίσης ότι µαζί µε αυτό θα ηττηθεί ο λαϊκισµός, ο πολιτικός τζόγος και οι πολιτικές µπουρµπουλήθρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαρκόπουλε.
Ο κ. Βεσυρόπουλος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την περίοδο 2015-2018, που συζητάµε σήµερα, είναι η απεικόνιση του οδικού χάρτη για την
επόµενη τετραετία σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό σκέλος. Η
Ελλάδα, το πρώτο εξάµηνο του 2012, βρισκόταν στην πλέον
δεινή θέση. Αυτή την εικόνα την έχουµε αφήσει πίσω µας.
Αντιλαµβάνοµαι την απογοήτευση όσων είχαν επενδύσει στη
χρεοκοπία της χώρας και στη συνέχιση της πολιτικής των µνηµονίων. Χτίστηκαν πολιτικές καριέρες, ακόµη και κόµµατα, πάνω
στη δικαιολογηµένη οργή, στην απογοήτευση και τον πόνο των
πολιτών. Ορισµένοι είχαν προεξοφλήσει την αποτυχία της προσπάθειας που κατέβαλε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς. Αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η προσπάθεια
αυτή είχε και θα έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Όσο διαψεύδονται
τόσο συνεχίζουν στον ίδιο ολισθηρό δρόµο. Προεξοφλούν κάθε
φορά ότι η χώρα δεν θα πάρει τα χρήµατα που απορρέουν από
τη δανειακή σύµβαση και πάντα διαψεύδονται. Προαναγγέλλουν
νέα µέτρα, το είδαµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, και πάλι
διαψεύστηκαν. Το µεσοπρόθεσµο που συζητάµε σήµερα, δεν περιέχει κανένα µέτρο.
Η διάψευση αυτή ερµηνεύεται από κάποιους ως πρόθεση των
Ευρωπαίων να στηρίξουν την Κυβέρνηση, µία ακόµη απόδειξη
ότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι
θέλει να κυβερνήσει, δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά και το διεθνές πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα
συµµαχιών, δεν γνωρίζει ότι µία από τις δοµικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη όµως προϋποθέτει τη συνεργασία, την τήρηση κανόνων και υποχρεώσεων
που ισχύει για όλους.
Είναι δεδοµένος ο σκεπτικισµός αλλά και η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
πολλά χρόνια για το στενό στελεχιακό δυναµικό της Αριστεράς
η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δαιµονοποιηθεί. Εµείς,
όµως, είµαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραµανλή, η παράταξη που πιστεύει στην ευρωπαϊκή ιδέα και εµείς είµαστε πάλι
αυτοί που θα επανατοποθετήσουµε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µε όρους ισοτιµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεσοπρόθεσµο, παρά τις
Κασσάνδρες, δεν περιλαµβάνει κανένα µέτρο. Αντίθετα, αποδει-
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κνύει ότι η χώρα έχει µπει σε µια περίοδο σταθερότητας και µετά
απ’ αυτήν την περίοδο ακολουθεί η περίοδος της ανάπτυξης,
αφού πλέον υπάρχει δηµοσιονοµική ασφάλεια και σταθερότητα.
Πετύχαµε και πετυχαίνουµε τους στόχους που έχουν τεθεί. Καταφέραµε να υπερβούµε τους στόχους που τέθηκαν την τελευταία διετία και να πετύχουµε ένα πρωτογενές πλεόνασµα
µεγαλύτερο των αρχικών εκτιµήσεων που υπήρχαν. Και µέρος
αυτού του πρωτογενούς πλεονάσµατος µετατρέπεται σε κοινωνικό µέρισµα. Αποκαθίστανται αδικίες που έγιναν. Και έγιναν αδικίες, γιατί κάθε περικοπή σε βάρος χαµηλόµισθων και
συνταξιούχων είναι αδικία.
Πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα στο 0,8% του ΑΕΠ για το
2013, που δεν προβλεπόταν και 2,3% του ΑΕΠ για το 2014, ενώ
η αρχική πρόβλεψη ήταν 1,5%. Για το 2015 υπολογίζουµε πλεόνασµα 2,5% του ΑΕΠ σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο. Πλεόνασµα
3,5% για το 2016, 4,6% για το 2017 και 5,8% για το 2018.
Μην αποτολµήσετε πάλι προβλέψεις. Διαψεύδεστε συνέχεια.
Οι στόχοι θα επιτευχθούν και όπως δείχνει και η µέχρι τώρα πορεία µπορεί να είναι και οι καλύτεροι του αναµενόµενου. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι κάποιοι εκµεταλλεύονται την οργή και
τον πόνο και κάποιοι ακολουθούν το δύσκολο δρόµο. Προσπαθούν να κάνουν την οργή ελπίδα και την ελπίδα πίστη για ένα καλύτερο αύριο, µε τη χώρα να στέκεται ξανά γερά στα πόδια της,
να µη χρειάζεται δανεικά για να καλύπτει τις ανάγκες και τις λειτουργίες του κράτους, αλλά να παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα µε τα οποία θα καλύπτει τις υποχρεώσεις και θα
χρηµατοδοτεί τις ανάγκες της, ενώ παράλληλα θα µπορεί να
αποκαθιστά σταδιακά τις αδικίες.
Πετύχαµε για πρώτη φορά µετά από τέσσερα χρόνια να
βγούµε στις αγορές και να αντλήσουµε χρήµατα. Και εδώ δεν
επιβεβαιωθήκατε. Η επιτυχηµένη έξοδος στις αγορές συνιστά
µια επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης για την Ελλάδα. Είναι η δεύτερη επιβεβαίωση µετά τις επιτυχηµένες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στις οποίες επενδυτές από τη διεθνή
αγορά επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και εµπιστοσύνη. Έγιναν
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που βραχυπρόθεσµα αποβαίνουν
προς όφελος των πολιτών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας µας. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό.
Οι δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις που είναι αναγκαίες για την
επόµενη τετραετία, όπως προβλέπει το µεσοπρόθεσµο, είναι 14
δισεκατοµµύρια ευρώ. Απ’ αυτά τα 14 δισεκατοµµύρια, τα 9 δισεκατοµµύρια ολοκληρώθηκαν το 2013. Τα υπόλοιπα δεν συνιστούν νέα φορολογικά µέτρα ή περικοπές, αλλά διαρθρωτικά
µέτρα που έχουν ήδη ψηφισθεί, µέτρα µείωσης του κόστους του
κράτους. Σταµατήστε, λοιπόν, να παραπληροφορείτε τους πολίτες και να αναλώνεστε στην κινδυνολογία.
Κάτι ακόµα. Βλέπετε ότι τίποτα δεν σας βγαίνει. Το 2014, σύµφωνα µε προηγούµενο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής προβλέπονταν περικοπές µισθών και συντάξεων
των ενστόλων, αλλά και εισφορά 2 ‰ του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ ΟΑΕ. Τα µέτρα αυτά δεν θα ληφθούν, γιατί η κατάσταση της οικονοµίας έχει βελτιωθεί, όπως έχουν βελτιωθεί και
τα δηµοσιονοµικά µεγέθη. Η επίτευξη των στόχων αποµακρύνει
τα µέτρα.
Επιπλέον, η σταθερότητα της οικονοµίας και η ανάπτυξη θα
βοηθήσουν στο να πάµε µε µεγαλύτερη ταχύτητα στη σταδιακή
µείωση των φορολογικών συντελεστών. Απλά και κατανοητά
πράγµατα, όπως απλή είναι και η λειτουργία των κανόνων της οικονοµίας. Η ύφεση φτάνει στο τέλος της. Οι δείκτες της ύφεσης
µηδενίζονται για πρώτη φορά µετά από τέσσερα και πλέον χρόνια και προβλέπεται µέσος όρος ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 3,3% την περίοδο 2015-2018. Δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι το πιο µεγάλο πρόβληµα είναι η ανεργία. Το φρένο
στο ρυθµό αύξησής της δεν αρκεί. Ο στόχος να µειωθεί η ανεργία στο 15,9% το 2018 είναι ρεαλιστικός έτσι όπως αποτυπώνεται
στο µεσοπρόθεσµο.
Το µεγάλο, όµως, ζητούµενο είναι να υπερβούµε αυτόν το
στόχο. Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κράτους.
Το 2012 ήταν 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, µειώθηκαν στα 4,7 δισεκατοµµύρια και το µεσοπρόθεσµο για την επόµενη τετραετία
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υπολογίζει ότι θα υπάρξει δυνατότητα εξόφλησης άλλων 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ταυτόχρονα ξεκινάει η αποκλιµάκωση του δηµοσίου χρέους.
Από το 175% του ΑΕΠ το 2013, θα µειωθεί στο 139% το 2018 κι
αυτό χωρίς να συνυπολογίζουµε πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από τους εταίρους και δανειστές µας και θα οδηγήσουν
σε περαιτέρω αποκλιµάκωση, πρωτοβουλίες που δεν θα υπαγορευτούν από τους λεονταρισµούς του κ. Τσίπρα και τη µονοµερή
στάση πληρωµών, αλλά από την Ελλάδα της ευθύνης και της Ευρώπης, την Ελλάδα που τηρεί τις δεσµεύσεις της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την επόµενη τετραετία καταδεικνύει ότι η Ελλάδα άφησε πίσω της το χθες. Κάποιοι δεν
συµβιβάζονται µε αυτήν την ιδέα, γιατί µαζί µε το χθες η Ελλάδα
αφήνει πίσω και τους ίδιους.
Η χώρα, όµως, πέρασε πολλά. Η χώρα πρέπει να αλλάξει –κι
αλλάζει- για να µην ξαναπεράσουµε αυτά που έφεραν πόνο,
οργή, απογοήτευση και για να επιστρέψει το χαµόγελο, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση. Τίποτα δεν µας χαρίστηκε. Τίποτα δεν
το πετύχαµε µόνοι µας. Ό,τι πέτυχε η χώρα δεν το πέτυχε µόνο
η Κυβέρνηση, αλλά πιστώνεται σε όσους «έβαλαν πλάτη». Το
οφείλουµε στους πολίτες που υποβλήθηκαν σε θυσίες, αλλά δεν
υπέκυψαν στη ρήση του λαϊκισµού και του τυχοδιωκτισµού.
Θα ψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο και θα συνεχίσουµε την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµιτζάκης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι
έχουν συνειδητοποιήσει στη Νέα Δηµοκρατία ότι µετά τις 25 Μάη
θα είναι Αντιπολίτευση κι εξασκούνται στο νέο τους αυτό ρόλο.
Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι η εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας –κι όχι µόνο η εισηγήτρια, αλλά σχεδόν όλοι
οι οµιλητές από την Κυβέρνηση- στο µεγαλύτερο µέρος της εισήγησής της ασχολήθηκε κάνοντας κριτική κι επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ λιγότερο παρουσιάζοντας το νέο µεσοπρόθεσµο.
Η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας φόρτωσε τεράστιες ευθύνες για τα δεινά της χώρας στο ΣΥΡΙΖΑ και λησµόνησε ότι ήταν
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβερνώντας από τη Μεταπολίτευση και µετά χρέωσαν τη χώρα, διοχετεύοντας αυτά τα
χρήµατα στην κατανάλωση, στις εισαγωγές κι άρα ξανά πίσω
στους δανειστές. Διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό κι ερηµοποίησαν την ύπαιθρο. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησαν το σάπιο πελατειακό σύστηµα, το σύστηµα των
διαπλεκόµενων και της διαφθοράς και µε τα µνηµόνια, τη λιτότητα, τη βάρβαρη επιβολή της νεοφιλελεύθερης αντίληψης έφεραν τους Έλληνες σε αυτόν τον εφιάλτη που όµοιό του δεν
έχουν ξαναβιώσει.
Αλήθεια, πόσο σαθρό ακούγεται το επιχείρηµα για την επιτυχία
της Κυβέρνησης σας, το οποίο επικαλείστε; Επικαλεστήκατε
όλοι, ακόµη κι οι έχοντες µεγάλη ρητορική ικανότητα, ότι µοιράζετε προεκλογικά ένα ελάχιστο βοήθηµα για να ξεγελάσετε το
λαό, λες κι απευθύνεστε σε ιθαγενείς µοιράζοντας χάντρες, λες
και ξέχασαν οι πολίτες ότι επί τέσσερα χρόνια τους έχετε υποβάλει σε απίστευτες θυσίες και δοκιµασίες κι ότι καταστράφηκαν
ζωές και όνειρα ανθρώπων.
Λίγες µέρες πριν τις εκλογές κορυφώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια της Κυβέρνησης να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό. Ο νέος
τίτλος στο τελευταίο επεισόδιο, στο απίστευτο φανταστικό σενάριο που παρουσιάζετε τα τελευταία χρόνια είναι «τα µνηµόνια
τελείωσαν». Είχαν προηγηθεί «το success story», «το πρωτογενές
πλεόνασµα», «η έξοδος στις αγορές», «η ανάπτυξη», «η ανάκαµψη» και φτάσαµε λίγο πριν το τέλος. «Τα µνηµόνια τελείωσαν,
η χώρα µπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης». Φόρεσαν οι κυβερνητικοί
ιθύνοντες τα ψεύτικα λαµπερά χαµόγελα της πλαστής αισιοδοξίας.
Ματαιοπονείτε. Ο ελληνικός λαός βιώνει µια τροµερή τραγωδία, την οποία εσείς δηµιουργήσατε, µια σκληρή πραγµατικότητα
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που είναι αδύνατον να τον ξεγελάσετε, ούτε µε τις προεκλογικές
εικόνες που πλασάρετε ούτε µε την έξοδο στις αγορές για τις
προεκλογικές ανάγκες τις δικές σας και της κυρίας Μέρκελ. Όλα
αυτά τα ψεύτικα, τα πλασµατικά δεν έχουν καµµία θετική επίδραση για τη βελτίωση της ζωής του.
Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και το παρόν µεσοπρόθεσµο πλαίσιο. Αποκρύβετε επιµελώς την πραγµατικότητα. Διότι κι αν ακόµη
δεχθούµε ότι θα επιτευχθούν οι υπεραισιόδοξοι στόχοι που βάζει
–ότι δηλαδή θα έχουµε πλεονάσµατα 2,5% του ΑΕΠ και 5,3% του
ΑΕΠ ή σε ευρώ µεταφραζόµενα σε 4,7 δισεκατοµµύρια και 11,6
δισεκατοµµύρια- δεν υπάρχει οικονοµική θεωρία που να αποδεικνύει ότι θα συνοδεύεται από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Διότι τα χρήµατα αυτά για να επιτευχθούν, τα πλεονάσµατα
αφαιρούνται από την οικονοµία, προέρχονται από τις θυσίες του
λαού µας και πηγαίνουν στο µεγαλύτερό τους µέρος στην αποπληρωµή του χρέους.
Με τη συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική και λαµβάνοντας υπ’
όψιν ότι θα υπάρχει µείωση εσόδων –γιατί η φοροδοτική ικανότητα των µικροµεσαίων λαϊκών στρωµάτων έχει εξαντληθεί- θα
δηµιουργηθούν µεγάλα δηµοσιονοµικά κενά κι άρα νέες ανάγκες
για χρηµατοδότηση για νέα δάνεια, για νέες δεσµεύσεις της
χώρας και νέα δυσβάσταχτα µέτρα για το λαό µας.
Με δεδοµένο ότι δεν έχετε τη συναίνεση της κοινωνίας, που
είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία κάθε οικονοµικού προγράµµατος, για να καλύψετε τα κενά, θα κάνετε αυτό που γνωρίζετε πολύ καλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια: νέα µέτρα,
επίθεση σε µισθούς και συντάξεις, ισοπέδωση στα τελευταία
αποµεινάρια από τα κοινωνικά αγαθά της υγείας, της εργασίας,
της παιδείας και στη φαρµακευτική περίθαλψη, που µε διάφορα
τεχνάσµατα τη µετακυλίετε στις πλάτες των ασφαλισµένων, απελευθέρωση των µικροµεσαίων επαγγελµάτων που θυσιάζονται
για να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των πολυεθνικών, αλλά
και των ντόπιων επιχειρηµατικών κύκλων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το φάρµακο και ιδιαίτερα τα
µικρά φαρµακεία που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και επιτελούν κοινωνικό έργο. Τους οδηγείτε σε αφανισµό. Σε λίγο
απρόσωπες αλυσίδες φαρµακείων σε σούπερ µάρκετ θα τους
αντικαταστήσουν.
Ήδη µε διάφορες τεχνικές, µε τη διεύρυνση της λίστας των µη
συνταγογραφούµενων, την αρνητική λίστα, µε τα πλαφόν, την
ασφαλιστική τιµή ο ασθενής πληρώνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα
φάρµακά του. Σήµερα ακόµη και οι καρκινοπαθείς πληρώνουν
µεγάλη συµµετοχή στη δαπάνη. Και επιπλέον, εξαφανίζετε τις
επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ.
Έχετε διαλύσει όλα τα νοσοκοµεία της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα που βιώνουµε στο Νοµό Λασιθίου ο
οποίος έχει τεράστιες ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες και οδηγείτε τα νοσοκοµεία του σε κλείσιµο, αφού υπάρχουν τεράστιες
ελλείψεις σε επιστηµονικό ιατρικό προσωπικό αλλά και άλλο προσωπικό, και ελλείψεις σε βασικά υλικά που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Χθες Τετάρτη στην Ιεράπετρα, που στο νοσοκοµείο οι βασικές
κλινικές είναι κλειστές -η Μαιευτική και η Παθολογική-, έγινε µια
τεράστια κινητοποίηση του λαού. Όλες οι υπηρεσίες, όλα τα µαγαζιά έκλεισαν. Η πόλη νέκρωσε. Ήταν η πολλοστή φορά που ο
λαός της περιοχής διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωµα στην υγεία,
στην ζωή.
Δεν φτάνει που τα υπόλοιπα χρόνια διαλύσατε και αποµακρύνατε όλες τις υπηρεσίες και ερηµοποιήσατε την περιοχή, τώρα
µεθοδικά οδηγείτε το νοσοκοµείο, την καρδιά της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής σε υποβάθµιση και κλείσιµο. Και µάλιστα
στην πορεία, που συνεχίστηκε στο Ηράκλειο, και στην προσπάθεια των πολιτών να έρθουν σε διάλογο µε την ηγεσία της ΔΥΠΕ
αντιµετώπισαν τις αστυνοµικές δυνάµεις, µε αποτέλεσµα τρεις
συµπολίτες µας να µεταφερθούν στο νοσοκοµείο επειγόντως µε
καρδιολογικά προβλήµατα.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζει αυτή η Κυβέρνηση το λαό, που αγωνίζεται για το δικαίωµα στην υγεία, για
το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια.
Αλήθεια, µπορείτε να πετύχετε µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα κλείνοντας τα νοσοκοµεία, καταργώντας τη φαρµακευτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περίθαλψη –γιατί αυτός είναι ο τελικός σας στόχος- όµως οδηγείτε έναν ολόκληρο λαό σε ανθρωπιστική κρίση.
Αλήθεια, πού ζείτε; Σε εικονική πραγµατικότητα; Στο δικό σας
γυάλινο κόσµο; Δεν ακούτε τη φωνή, την οργή του λαού; Οι ανασφάλιστοι, οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αυξάνονται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς.
Μόνη σας έννοια είναι πώς θα αποκρύψετε την πραγµατικότητα. Πώς να µετατρέψετε το άσπρο σε µαύρο. Έρχονται εκλογές, είναι έκδηλος πλέον ο πανικός σας, όµως δεν κρύβεται,
όσες µάσκες και αν φορέσετε, όπως δεν κρύβονται και οι πραγµατικές σας προθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Το µεσοπρόθεσµο που φέρνετε όχι µόνο δεν αποτελεί σχέδιο
εξόδου από την κρίση αλλά µε τη µονιµοποίηση της λιτότητας,
την µείωση των δαπανών στη δηµόσια διοίκηση και την υγεία,
την παιδεία, την εργασία, µας φέρνει σε επίπεδο Βουλγαρίας και
στοχεύει στη διάλυση κάθε κοινωνικού αγαθού. Έτσι παγιώνεται
το µνηµονιακό καθεστώς επ’ αόριστον και διαιωνίζεται η εξάρτηση της χώρας από τους δανειστές, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται.
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ
σε µια οικονοµία που καταστρέψατε µε τις πολιτικές σας, µε τη
συνεχιζόµενη λιτότητα, µε συσσωρευµένη ύφεση 25%, µε ένα τεράστιο µη βιώσιµο χρέος, µε τις εξαγωγές να έχουν σηµειώσει
αρνητικό πρόσηµο, µε ένα εχθρικό τραπεζικό σύστηµα που,
παρά τη γενναία στήριξη που του παρέχετε, στέκεται απέναντι
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στον αγροτικό κόσµο, σε κάθε
επενδυτική προσπάθεια, όσο καινοτόµος και να είναι, µε τους περισσότερους πολίτες οικονοµικά εξαθλιωµένους.
Βέβαια, εσείς ονοµάσατε ανάπτυξη το ξεπούληµα του εθνικού
πλούτου στα γεράκια, που τους ονοµάζετε επενδυτές µε συµβάσεις και συµφωνίες αποικιοκρατικού τύπου –ναι, θα χρησιµοποιήσω τον όρο «αποικιοκρατικού»- τύπου, όπως κάνατε µε τις
ΒΑΠΕ, µε τα τεράστια αιολικά και ηλιακά πάρκα, που γεµίζετε
την Κρήτη και τα νησιά, υποθηκεύοντας κάθε µορφή πραγµατικής ανάπτυξης, αγροτικής ή τουριστικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Θα χρειαστώ µόνο είκοσι
δευτερόλεπτα.
Με αδιαφανείς διαδικασίες ξεπουλάτε τη ΔΕΗ, τα νερά, τα λιµάνια, τις παραλίες και τους αιγιαλούς, τις µαρίνες, τα αεροδρόµια, τα πάντα! Δεν θα προλάβετε. Σε αυτήν την εφιαλτική πορεία
στις 25 του Μάη µπαίνει οριστικά τέλος.
Ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του χαράζει τη νέα πορεία. Η
αισιοδοξία, το αληθινό χαµόγελο, η προοπτική και η ελπίδα ξαναγυρίζουν στη χώρα. Βάζουµε τέλος στην υποτέλεια, στην καθοδική πορεία, στο ρήµαγµα της χώρας. Ο Μάης των αγώνων,
των εργαζόµενων και των λαϊκών κινηµάτων σηµατοδοτεί τη νέα
ελπιδοφόρα πορεία µαζί µε την Αριστερά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τζαµτζής για επτά λεπτά και
µετά ακολουθεί ο κ. Βλαχογιάννης.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η
Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά δεν εφάρµοζε αυτήν την
οικονοµική πολιτική αυτά τα δύο χρόνια, δεν θα απέτρεπε τη
χρεοκοπία της χώρας. Δεν θα υπήρχε σήµερα πρωτογενές
πλεόνασµα. Δεν θα έµπαιναν οι βάσεις για διεκδίκηση αύριο της
ελάφρυνσης του δηµοσίου χρέους. Δεν θα έµπαιναν οι βάσεις
για ένα νέο ξεκίνηµα της Ελλάδας στο δρόµο της ανάπτυξης.
Σας άκουσα, κύριε Δερµιτζάκη, να λέτε ότι µοιράζουµε
χάντρες. Εάν έχετε –δεν αναφέροµαι σε σας προσωπικά–
εκατοντάδες χιλιάδες περιουσία, όπως πολλοί από εσάς, πολλά
στελέχη σας, σίγουρα το ενάµισι χιλιάρικο που δίνουµε ως
κοινωνικό µέρισµα σε πολύτεκνες οικογένειες, φαίνεται λίγο. Για
αυτές, όµως, τις οικογένειες σάς πληροφορώ ότι είναι πολύ
σηµαντικό αυτό το ενάµισι χιλιάρικο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το µεσοπρόθεσµο
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πρόγραµµα. Τι είναι αυτό; Είναι το πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων
και µιας σταθερής οικονοµικής πολιτικής, που οδηγεί βήµα-βήµα
την Ελλάδα έξω από την κρίση, χωρίς νέα µέτρα, χωρίς µείωση
συντάξεων ή µισθών, αλλά µε ειλικρίνεια και συνέπεια, ώστε η
Ελλάδα να αφήσει πίσω τα µνηµόνια.
Ακούσαµε και ακούµε από το πρωί αλλά και συνεχώς τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να µιλούν έχοντας µια διγλωσσία και
πέφτοντας συνεχώς σε παλινωδίες σε όλα τα θέµατα.
Για το πρωτογενές πλεόνασµα ο κ. Τσίπρας στις 7-9-2013
έλεγε ότι είναι πλεόνασµα ψεύδους και υποκρισίας. Σε
συνέντευξή του στη «GUARDIAN» µιλούσε για πολιτικό
κατασκεύασµα, λέγοντας ότι η τρόικα θέλει να διατηρήσει την
Κυβέρνηση Σαµαρά. Στην εφηµερίδα «REAL NEWS» ο κ. Τσίπρας
έλεγε ότι η EUROSTAT και το Βερολίνο θα ανακοινώσουν µικρό
πλεόνασµα απλά και µόνο για να ανακόψουν την πορεία σας
στην εξουσία. Αυτό το δήλωσε στις 16-3-2014, πρόσφατα.
Ο εισηγητής σας ο κ. Τσακαλώτος –δυστυχώς απουσιάζει
αυτήν τη στιγµή– έλεγε ότι είναι οφθαλµαπάτη το ενδεχόµενο
πλεονάσµατος. Προκύπτει –έλεγε– µε τη βοήθεια δηµιουργικής
λογιστικής. Αυτά και άλλα πολλά λέγατε για το πλεόνασµα.
Εµείς µοιράζουµε αυτήν τη στιγµή 525 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά που επιτρέπει ο προϋπολογισµός. Δεν λαϊκίζουµε. Δεν
υποσχόµαστε «λαγούς µε πετραχήλια».
Με συνέπεια και σταθερά βήµατα αποτρέψαµε τη χρεοκοπία
της χώρας και την οδηγούµε στο δρόµο της ανάπτυξης. Την
οδηγούµε µπροστά, χωρίς τυµπανοκρουσίες, αλλά µε σοβαρότητα και πάνω από όλα λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες.
Σχετικά µε την έξοδο στις αγορές, ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι είναι
στηµένη θεατρική παράσταση η έξοδος στις αγορές. Μάλιστα,
ανέφερε ότι είναι προσυµφωνηµένη η αγοραπωλησία µε
συγκεκριµένο εκδοτικό –όπως ανέφερε µάλιστα– οίκο, που θα
του αποδώσει διόλου ευκαταφρόνητα κέρδη.
Στο Συνέδριο δε της Ευρωπαϊκής Ανανεωτικής Αριστεράς στις
Βρυξέλλες πρόσφατα, στις 10 Απριλίου, έλεγε ότι είναι έγκληµα
σε βάρος όχι µόνο του ελληνικού λαού αλλά και των υπολοίπων
στην Ευρώπη η έξοδος της χώρας στις αγορές και ότι αποσκοπεί
µόνο στην εξυπηρέτηση επικοινωνιακών προεκλογικών σκοπιµοτήτων.
Συνέχιζε δε, και έλεγε ότι η Ελλάδα µε υψηλό επιτόκιο επιβαρύνει το χρέος της και αποδυναµώνει την προοπτική της για γενναία αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους.
Ο κ. Παπαδηµούλης µάλιστα µας προέτρεπε, πριν παραιτηθεί
και µπει υποψήφιος στις ευρωεκλογές, ότι είναι προτιµότερο να
παίρνουµε δάνεια µε 1,5% µέσα από το µνηµόνιο, παρά να πάρουµε από τις αγορές δάνεια µε 5%.
Είστε µνηµονιολάγνοι τελικά. Θέλετε να βγούµε πραγµατικά
από το µνηµόνιο; Δεν θέλετε την Ελλάδα έξω από τα µνηµόνια.
Ξέρετε γιατί; Γιατί θα πάψει να υπάρχει ο κακός λύκος στο παραµύθι που λέτε στους πολίτες.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Αφού θα το καταψηφίσουµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τις ίδιες παλινωδίες είχατε και σε
σχέση µε το ευρώ και τη δραχµή. Ο κ. Τσίπρας πήγε στο Όστιν
στην Αµερική, είδε το «φώς το αληθινόν» και εκεί διαπίστωσε ότι
έξω από το ευρώ είναι η καταστροφή.
Ο κ. Παπαδηµούλης έλεγε ότι σας βρίσκει αντίθετους η επιστροφή στη δραχµή. Ο συνάδελφός σας, όµως, κ. Κοντονής στις
31-3-2013 έλεγε στον «ΣΚΑΪ» ότι το κοινό νόµισµα δεν είναι φετίχ,
καµµία θυσία δεν θα κάνετε για το ευρώ. Αυτά τα λέτε και µέσα
στο πρόγραµµά σας. Τα ίδια έλεγε και ο κ. Τόλιος, ότι δεν είσαστε υπέρ της λογικής «πάση θυσία στην Ευρωζώνη».
Και σε όλα αυτά εµπλέκετε και λειτουργείτε και επικίνδυνα,
απειλώντας τους επενδυτές. Μάλιστα ο κ. Δρίτσας σε τηλεοπτική
αναφορά στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ» έλεγε ότι το λιµάνι θα επανακτηθεί από την κοινωνία και από το δηµόσιο, τονίζοντας ότι θα
φύγει η «COSCO».
Και φτάνω στο επαχθές χρέος, αυτό το οποίο είναι «τεράστιο»
και «επαχθές». Ήταν οι κουβέντες τις οποίες έλεγε ο κ. Τσίπρας
στις 13 Σεπτεµβρίου 2013 στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ερχόταν από την άλλη πλευρά ο συνάδελφός σας κ. Γιώργος Σταθάκης και έλεγε ότι µόνο το 5% του χρέους είναι επαχθές.
Την ίδια στάση είχατε και για τα µνηµόνια. Θα τα σκίζατε, θα
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τα καταργούσατε µε ένα άρθρο και βεβαίως, άλλα έλεγε ο κ.
Δραγασάκης και άλλα έλεγαν στα στελέχη σας. Μάλιστα αυτές
τις διακηρύξεις τις έχετε και στην ευρωδιακήρυξή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο βλέπουµε από το
ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει µια σύγχρονη Βαβέλ, µια διγλωσσία.
Υπόσχεστε µισθούς στα επίπεδα προ κρίσεως. Σήµερα το πρωί
το έκανε στέλεχός σας στην τηλεόραση.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Διαστρέβλωση!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σήµερα το πρωί! Σας προκαλώ:
πάρτε την κόπια από τον «ΣΚΑΪ» να δείτε το στέλεχος σας τι υπόσχεται.
Υπόσχεστε µειωµένο πετρέλαιο, υπόσχεστε µειωµένο ρεύµα.
Ακατάσχετη παροχολογία! Εµπαίζετε τους πολίτες. Για άλλη µια
φορά χρησιµοποιείτε το σύνθηµα «Λεφτά υπάρχουν» και βάζετε
και διλήµµατα: µε τη Μέρκελ ή µε την Ελλάδα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η πολιτική που προτείνετε να είστε σίγουροι ότι το µόνο
που πετυχαίνει είναι να µας κρατήσει αιχµάλωτους των δανειστών και είναι επικίνδυνη. Εµείς προχωρούµε µε θέληση και µε
δύναµη µέσα στην Ευρώπη για ένα καλύτερο αύριο.
Καλείτε τους πολίτες να µας καταψηφίσουν στις ευρωεκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το διακύβευµα αυτών
των εκλογών είναι ένα: σταθερότητα και οµαλότητα ή περιπέτειες και επικίνδυνες πολιτικές; Με την Ευρώπη αταλάντευτα και
σύντοµα έξω από την κρίση ή µε τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές
και θέσεις της σύγχρονης Βαβέλ του ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Τζαµτζή.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εµείς γυρίζουµε σελίδα. Αφήνουµε
πίσω την κρίση και οδηγούµε την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Με
σταθερά βήµατα προχωρούµε µπροστά. Η ελπίδα γεννιέται ξανά
στους πολίτες για ένα καλύτερο µέλλον, για µία καλύτερη Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τζαµτζή.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το να διαδέχοµαι έναν πολιτικό τέτοιου µεγέθους και βάρους, όπως ο φίλος ο Ιορδάνης ο Τζαµτζής, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καλά που τονίσατε
το ειδικό βάρος.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αναζητήσω και εγώ, το ειδικό
βάρος και την ποιότητα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας για
µια ακόµη φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα κυρίως τους συναδέλφους
της Μείζονος Αντιπολίτευσης, αλλά και τα µελλοντικά συνεταιράκια τους, πραγµατικά δεν γίναµε σοφότεροι.
Μας είπαν περίπου ότι έρχεται η καταστροφή, ότι πάλι έχουµε
δόλο, ότι µ’ αυτό το µεσοπρόθεσµο υποκρύπτουµε στο βάθος
νέες φορολογίες σε βάρος των πολιτών, νέα επαχθή µέτρα. Δεν
βρήκαν ούτε ένα καλό σ’ ένα πρόγραµµα πενταετές.
Όλες οι κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατήρτιζαν πενταετή προγράµµατα. Το ίδιο κάνει και αυτή η Κυβέρνηση:
ένα πρόγραµµα, το οποίο λέει που είµαστε και που πρέπει να
φθάσουµε –και θα φθάσουµε– το 2018. Τι πιο απλό, τι πιο κατανοητό;
Αν διαφωνείτε σε επιµέρους ρυθµίσεις, καλό θα ήταν να τις
ακούσουµε. Αν διαφωνείτε συνολικά γιατί καταρτίζουµε ένα πενταετές πρόγραµµα, ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, πείτε ότι
δεν πρέπει να κάνουµε κανέναν προγραµµατισµό και βαδίζουµε,
βλέποντας και κάνοντας. Αν διαφωνείτε µε τη γενικότερη ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, πείτε το ξεκάθαρα.
Δεν µπορεί, όµως, να τα θέλετε όλα δικά σας. Δεν µπορεί να
θέλετε και τη Βενεζουέλα, να θέλετε και το Μεξικό, να θέλετε και
λίγο Αργεντινή, να θέλετε και λίγο Ευρώπη και πολύ Ευρώπη.
Δεν γίνεται.
Πάρτε το απόφαση ότι τώρα δεν είστε κόµµα του 3%. Είστε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Σας έδωσε µια µεγάλη δύναµη ο ελ-
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ληνικός λαός. Να κάνετε συνετή χρήση αυτής της δύναµης. Μη
συµπεριφέρεστε σαν διαµαρτυρόµενοι συνέχεια, που κάποια
κακή κυβέρνηση σας κλέβει τη δόξα. Δεν κλέβει κανείς τη δόξα
σας. Τη δόξα τη δίνει, την απονέµει ο ελληνικός λαός κι αυτός
την ξαναπαίρνει...
Είστε προϊόν διαµαρτυρίας. Είστε προϊόν µιας συγκυριακής
κατάστασης που επικράτησε στη χώρα. Εκτοξευθήκατε δηµοσκοπικά και εκλογικά σ’ ένα ποσοστό, που δεν το περιµένατε και
δεν µπορείτε να το διαχειριστείτε.
Κατανοώ τη θέση σας, αλλά περισσότερο πρέπει εσείς να κατανοήσετε τη θέση σας, να γίνετε πιο σοβαροί, να γίνετε πιο πειστικοί, ν’ απευθυνθείτε πραγµατικά στον ελληνικό λαό µ’ ένα
πρόγραµµα ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο και να µην τάζετε τα
πάντα στους πάντες.
Δεν µπορεί να έχουν όλοι δίκιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σ’ αυτήν την κοινωνία. Πότε είχαν δίκιο; Όταν κατέβαζαν τους
διακόπτες ή τώρα, που δεν µπορούν να κατεβάσουν τους διακόπτες; Όταν οι συντεχνίες όριζαν ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον
τόπο ή τώρα που δεν υπάρχουν αυτές οι συντεχνίες; Με ποιούς
είστε; Με το χθες ή µε το σήµερα;
Αν είστε µε το χθες, ξεχάστε το. Η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Δεν
µπορούµε να πάµε στο χθες. Μπορεί εσείς να παραµείνετε ροµαντικοί, προσκολληµένοι στο χθες. Εµείς, όµως, κοιτάµε το
αύριο.
Ο ελληνικός λαός είδατε µε τι ιώβεια υποµονή, µε τι πρωτόγνωρη ωριµότητα αντιµετωπίζει την κρίση και ελπίζει. Ελπίζει
γιατί υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, ελπίζει ότι κάποιοι πολιτικοί δεν σκέφτονται την επανεκλογή τους και σκέφτονται, το αύριο της χώρας.
Αυτοί οι πολιτικοί είχαν και έχουν το θάρρος να παίρνουν
αυτές τις αποφάσεις, τις δυσάρεστες για πάρα πολλούς συµπολίτες µας. Ξέρουν, όµως, όλοι ότι είναι αναγκαίες. Αυτό κάνουµε.
Μακάρι κι εσείς να κάνετε το ίδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε ότι ξεπουλάµε τη
χώρα. Μα, πώς ξεπουλάµε τη χώρα; Όταν έρχονται πέντε-έξι ενδιαφερόµενοι για µια αποκρατικοποίηση και ένας είναι ο πλειοδότης, γιατί ξεπουλάµε; Αν έρχονταν τρεις, πάλι θα
ξεπουλούσαµε. Αν ερχόταν ένας, πάλι θα ξεπουλούσαµε. Αν έρχονταν είκοσι ενδιαφερόµενοι, πάλι θα ξεπουλούσαµε.
Ποιο είναι κατ’ εσάς το εύλογο τίµηµα στο οποίο µπορεί να
πουληθεί µία επιχείρηση; Θα το καθορίσετε αυθαίρετα στα κοµµατικά γραφεία ή θα το καθορίσει η αγορά µε τους δικούς της
κανόνες; Γιατί, εποµένως, είναι ξεπούληµα µια αποκρατικοποίηση που γίνεται µε διεθνή διαγωνισµό και υπό την εγγύηση και
την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Δεν ψεύδεστε, δεν κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, όταν λέτε
ότι «ξεπουλάµε»; Γιατί το λέτε, όµως; Το λέτε για να χαρακτηριστούµε εµείς ότι ξεπουλάµε ή ότι κάποιοι τα παίρνουν «κάτω από
το τραπέζι» και να φαίνεστε εσείς οι αρεστοί στους πολίτες. Με
τέτοιες πολιτικές θα πάµε µπροστά;
Υπάρχει ένα αίτηµα κάποιας κοινωνικής οµάδας που δεν το
υιοθετήσατε; Θα ήθελα να ακούσω έναν συνάδελφο να έρθει σε
αυτό το Βήµα και να πει ότι εµείς δεν υιοθετούµε το αίτηµά σας,
αν και το κρίνουµε δίκαιο, γιατί δεν µπορούµε να το υιοθετήσουµε. Γιατί αν υιοθετήσουµε το δικό σας, θα αρχίσουµε πάλι να
κάνουµε κράτος συντεχνιών, δηλαδή αυτό το οποίο αφήσαµε
στο χθες.
Το µεσοπρόθεσµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πετύχει
τους στόχους του. Είναι πολύ µετριοπαθές στους στόχους τούς
οποίους βάζει αυτό το πρόγραµµα. Θα πετύχουµε περισσότερους και καλύτερους στόχους, όπως πετύχαµε µέχρι τώρα.
Αυτοί οι στόχοι έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τα αµφισβητείτε.
Διαλέξτε, εποµένως, µε ποιους είστε. Είστε µόνο µε εσάς;
Είστε και µε τους Ευρωπαίους; Είστε και µε τους πέρα από τους
Ευρωπαίους; Είστε και µε το ΔΝΤ, το οποίο κάποια στιγµή ανακαλύψατε ότι είναι πολύ σωστό; Είστε και µε τον ΟΟΣΑ, που κάποια µελέτη που έβγαλε τώρα είναι δυσµενέστερη στις
προβλέψεις της για την Ελλάδα και την υιοθετείτε;
Πολλοί περισπούδαστοι καθηγητές που βγαίνουν σαν «µαϊντα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοί» στα κανάλια, προέβλεπαν καταστροφικές επιδόσεις της Ελλάδας. Αυτοί οι δήθεν ανεξάρτητοι έπεσαν όλοι έξω και οι περισσότεροι από αυτούς, κατά σύµπτωση, είναι στα δικά σας
ψηφοδέλτια.
Εµείς δεν εµπιστευόµαστε κανέναν παρά µόνο τον ελληνικό
λαό και βαδίζουµε µε την εµπιστοσύνη του. Να είστε σίγουροι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι νέα «Καστελόριζα» ο ελληνικός
λαός δεν τα θέλει. Τα πλήρωσε τα «Καστελόριζα» µε αίµα και δάκρυα, µε πόνο ψυχής. Τα πλήρωσε µε το 40% απώλειας του εισοδήµατός του. Δεν θα ξεγελαστεί από τις ψεύτικες υποσχέσεις
του Αρχηγού σας και του κόµµατός σας.
Έχετε πολλά να διδαχθείτε στην Αντιπολίτευση. Μακάρι να
κρατήσετε το ποσοστό που είχατε –αν και δεν θα το κρατήσετε.
Μακάρι να είστε Μείζων Αντιπολίτευση. Φοβάµαι ότι θα είστε
Ελάσσων Αντιπολίτευση µε την πολιτική που ακολουθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δήµας για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µεσοπρόθεσµο το οποίο συζητάµε σήµερα συµβολίζει ένα πολύ σηµαντικό πράγµα. Μας
δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουµε πως έχουµε αφήσει πίσω µας
τα χειρότερα και ότι η επόµενη µέρα που θα µας ξηµερώνει θα
είναι συνεχώς καλύτερη από την προηγούµενη.
Πιο συγκεκριµένα: Μετά από έξι χρόνια συνεχόµενης ύφεσης
επιτέλους το ΑΕΠ, η ελληνική οικονοµία, αναµένεται να αυξηθεί
φέτος κατά 0,6%. Υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης αναµένουµε
και για τα επόµενα χρόνια, όπου το διάστηµα µεταξύ 2015 - 2018
η οικονοµία υπολογίζεται να αναπτυχθεί κατά µέσο όρο 3,3%.
Βέβαια, η οικονοµική ανάπτυξη από µόνη της δεν λέει τίποτα,
εάν δεν γεννιούνται νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία αναµένεται
να µειωθεί κατά µέσο όρο 2,2% ετησίως και να φτάσει περίπου
στο 15,9% το 2018. Η απασχόληση, µετά από πέντε συνεχόµενα
χρόνια συρρίκνωσης αναµένεται φέτος να αυξηθεί οριακά κατά
0,6%. Παροµοίως, αναµένουµε να γεννηθούν ακόµα περισσότερες θέσεις εργασίας τα επόµενα χρόνια, όπου η απασχόληση
προβλέπεται να αυξάνεται ετησίως περίπου στο 2,8%.
Ευελπιστούµε ότι αυτό θα γίνει τα επόµενα χρόνια αντιληπτό
και στη νέα γενιά και ότι θα αποφύγουµε το φαινόµενο της «διαρροής εγκεφάλων», δηλαδή της υποχρεωτικής µετανάστευσης
των νέων σε χώρες του εξωτερικού, όπου πιστεύουν ότι µπορούν
να βρουν απασχόληση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες,
στις φιλοδοξίες και στα όνειρά τους.
Για να γίνει αυτό εφικτό, αφήνουµε πίσω µας το αναχρονιστικό
οικονοµικό µοντέλο που βασιζόταν αποκλειστικά στις εισαγωγές
και στην εσωτερική υπερκατανάλωση. Βασική προτεραιότητα
της παρούσας οικονοµικής πολιτικής είναι η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, η οποία θα επιτευχθεί µε τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, τη µείωση της γραφειοκρατίας, τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, την
προσέλκυση επενδύσεων και τον εξαγωγικό προσανατολισµό
της οικονοµίας.
Χαρακτηριστικό είναι πως στο διάστηµα 2015-2018 οι εξαγωγές αναµένεται να αυξηθούν µε ετήσιο ρυθµό 4,8%, ενώ αναµένεται υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα κατά µέσο όρο
10,6%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο η χώρα
µπήκε στα µνηµόνια ήταν επειδή δεν µπορούσαµε να δανειστούµε από την αγορά. Για πρώτη φορά, µετά από τέσσερα χρόνια, καταφέραµε να βγούµε στις αγορές και να δανειστούµε.
Εδώ, όµως, θα ήθελα να κάνω µία µικρή παρένθεση. Οφείλω
να εκφράσω την απογοήτευσή µου διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εντύπωση ότι απογοητεύτηκε από µία εθνική επιτυχία. Όλος ο κόσµος λέει πόσο σηµαντική επιτυχία ήταν αυτή. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν
υπήρχε ούτε ένας που να έχει τη µεγαλοψυχία να την αναγνωρίσει. Δεν βρέθηκε ένας ο οποίος να έβαλε το κοµµατικό του συµφέρον κάτω από το εθνικό. Ούτε ένας!
Η Κυβέρνηση έχει επιτύχει πολύ σπουδαία δηµοσιονοµικά
αποτελέσµατα, αλλά µε πολύ µεγάλο κοινωνικό κόστος. Ακόµα
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και στην αποκατάσταση των αδικιών γίνεται πολύ µεγάλη προσπάθεια, µε χαρακτηριστικότερη το κοινωνικό µέρισµα, που αποδίδεται πίσω στους πολίτες.
Με την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος το µεγάλο
ζήτηµα για τη χώρα µας είναι πλέον να καταστήσουµε πλέον το
δηµόσιο χρέος εξυπηρετήσιµο. Στόχος µας δεν είναι να διαγράψουµε µονοµερώς το χρέος µας ούτε να διαγράψουµε το χρέος.
Το γεγονός ότι οι αποδόσεις του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου
διαρκώς πέφτουν από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση Σαµαρά,
αποδεικνύει ότι και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούµαστε σωστά.
Σιγά-σιγά επιστρέφουµε σε κανονικούς ρυθµούς και στεκόµαστε
πάλι στα δικά µας πόδια.
Οι επιτυχίες, όµως, δεν είναι της Κυβέρνησης αλλά όλων των
Ελλήνων πολιτών. Άρα ως Έλληνες πολίτες οφείλουµε να διαφυλάξουµε αυτά που µε τόσο κόπο και ιδρώτα καταφέραµε.
Ο υπ’ αριθµόν ένα κίνδυνος για τη χώρα, όµως, είναι η πολιτική
αστάθεια. Τα διλήµµατα που θέτει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
είναι άστοχα. Για εµένα το ερώτηµα είναι πάρα πολύ απλό: ρεαλισµός ή λαϊκισµός; Σέβοµαι την αριστερή ιδεολογία. Όµως η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τόσο καιρό µάς λέει ότι θα σκίσει το
µνηµόνιο, θα επαναπροσλάβει όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, θα επανακρατικοποιήσει όλες τις ΔΕΚΟ, θα καταργήσει
όλους τους νόµους της παρούσας Κυβέρνησης, θα επαναφέρει
µισθούς και συντάξεις στα προ κρίσης επίπεδα και τώρα ακούµε
ότι θα δώσει και δωρεάν ρεύµα.
Αναρωτιέµαι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κοστολογήσει όλα αυτά στο
οικονοµικό του πρόγραµµα, διότι είµαι βέβαιος πως οι Έλληνες
πολίτες, οι φορολογούµενοι πρέπει να γνωρίζουν από πού θα
βρεθούν τα χρήµατα για όλα τα παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δύο χρόνια συνεχώς
υπενθυµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Όλα τα πολιτικά κόµµατα µπορούµε και
πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποια ζητήµατα, όπως η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για θέµατα τα οποία δεν έχουν
να κάνουν µε την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, η αλλαγή του
νόµου περί ευθύνης των Υπουργών, η λειτουργία µη κρατικών
πανεπιστηµίων, η επανεξέταση της µονιµότητας και η κατοχύρωση της αξιοκρατίας στο δηµόσιο τοµέα, η θέσπιση αναλογικότερου αλλά και σταθερού εκλογικού νόµου, η αλλαγή στον
τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας –και κυρίως η
αποφυγή διάλυσης της Βουλής-, αλλά και η αλλαγή στις αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Ας είναι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος η
απαρχή µίας νέας εποχής για το ελληνικό Κοινοβούλιο, µία
εποχή που θα συµβολίζει τη συναίνεση και τη σύνθεση των απόψεων εντός και εκτός του Κοινοβουλίου και όχι τη διαφωνία
χωρίς λόγο και αιτία.
Όλοι οι Έλληνες έχουµε ανάγκη να βρούµε λόγους ώστε να
είµαστε ενωµένοι και όχι λόγους ώστε να σπέρνουµε διχόνοια.
Εντός του Κοινοβουλίου έχουµε τη δυνατότητα να στείλουµε επιτέλους ένα θετικότερο µήνυµα, να ξεφύγουµε από τις ανούσιες
αντιπαραθέσεις και παρά τις πολύ µεγάλες διαφορές να συµφωνήσουµε για την αλλαγή κάποιων παθογενειών του πολιτικού µας
συστήµατος.
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι ευκαιρία να ενώσουµε
τις δυνάµεις µας για µία νέα Ελλάδα πιο ώριµη, πιο αξιοκρατική
και πιο αποτελεσµατική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δήµα.
Ο κ. Χαϊκάλης που είναι ο αµέσως επόµενος οµιλητής απ’ ό,τι
βλέπω δεν είναι εδώ. Εποµένως τον λόγο έχει η κ. Διακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα έχουµε µπροστά µας το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για τα
επόµενα τέσσερα χρόνια, ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει υποσχέσεις ανάπτυξης µε ρυθµό 3,3%, που είναι µεγαλύτερος και
από αυτόν που προβλέπεται για την Ευρωζώνη, µέσα από γενικές µειώσεις και περικοπές σε κρισιµότατους τοµείς της ελληνικής κοινωνίας.
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Ως προς τις υποσχέσεις θέλω να αναφέρω τα εξής. Υπόσχεται
συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα που το 2018 θα φτάσουν το
5,3% του ΑΕΠ. Υπόσχεται µείωση της ανεργίας στο 15,9% το
2018 από 28% που είναι σήµερα. Υπόσχεται επίσης βιωσιµότητα
του χρέους.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, αυτές οι υποσχέσεις προκαλούν
το δηµόσιο αίσθηµα όντας υπεραισιόδοξες, τη στιγµή που η ελληνική κοινωνία βιώνει αδικίες, κατακρήµνιση του βιοτικού επιπέδου της, διάλυση των συνθηκών της ζωής των πολιτών και µια
ύφεση που είναι η µεγαλύτερη του αιώνα.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να αναφέρω ένα παράδειγµα. Ξέρετε
όλοι ότι στις θήκες των καθισµάτων µέσα στα αεροπλάνα υπάρχουν κάποιες καρτέλες που δίνουν οδηγίες σε περίπτωση που
υπάρχει κίνδυνος. Οι φυσιογνωµίες των σκίτσων που υπάρχουν
σε αυτές τις καρτέλες είναι όλες νηφάλιες, γαλήνιες, σαν να µην
τρέχει απολύτως τίποτα. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι γίνεται
για ψυχολογικούς λόγους. Αυτό ακριβώς το πράγµα µού θυµίζει
η δική σας αισιοδοξία για το µεσοπρόθεσµο.
Τώρα, πρέπει να δούµε πώς θα πραγµατοποιηθεί η επίτευξη
αυτών των υποσχέσεων και µέσα από ποιες διαδικασίες φτάνουµε στις συρρικνώσεις και στις περικοπές.
Μείωση των πρωτογενών δαπανών: Προβλέπεται µείωση µισθών και συντάξεων κατά 315 εκατοµµύρια ευρώ το 2018 συγκριτικά µε το 2013. Είναι ένα τσεκούρι που πέφτει πάνω στις ήδη
ακρωτηριασµένες συντάξεις και στους µισθούς, µε µηδενική δυνατότητα επιβίωσης των πολιτών.
Προβλέπεται µείωση στις δαπάνες υγείας και κοινωνικής
ασφάλισης, προκειµένου το Υπουργείο να µην ξεπεράσει το πλαφόν των 4,4 δισεκατοµµυρίων που έχει ορίσει η τρόικα µέχρι την
εκπνοή του µεσοπρόθεσµου. Έτσι, το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µεταφέρεται, µε όλες τις τιµές, στις τσέπες
των ασφαλισµένων.
Είναι η συνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, που µε
νοµοσχέδια και τροπολογίες, όλον αυτό τον καιρό διαλύει και µεταφέρει τα πάντα στα ιδιωτικά συµφέροντα, σε βάρος των ασθενών, των λειτουργών υγείας, των νοσοκοµείων.
Προβλέπεται αύξηση έµµεσων φόρων. Αυτοί οι φόροι την περίοδο 2014-2018 θα έχουν ένα ύψος ίσο µε 9 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου. Αυτούς τους φόρους όµως θα κληθούν να τους
πληρώσουν σχεδόν αποκλειστικά τα πιο αδύναµα κοινωνικά
στρώµατα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη στο «σηµείο µηδέν». Ήδη
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόµα και στα καθηµερινά τους
έξοδα.
Προβλέπεται µείωση των δαπανών για την παιδεία. Οι δαπάνες
δηλαδή για την εκπαίδευση µε το νέο µεσοπρόθεσµο πρόκειται
να µειωθούν κατά 42,4% σε σχέση µε το 2009, δηλαδή προ µνηµονίου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αυτό το «κοινωνικό σφαγείο»
θα φέρει νέες συγχωνεύσεις σχολείων, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, θα φέρει νέες
απολύσεις, νέες διαθεσιµότητες, που στην ουσία θα διαλύσουν
όλο το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Υπάρχουν και άλλα κρίσιµα Υπουργεία που υφίστανται τις
«ευεργετικές» επιπτώσεις αυτού του µεσοπρόθεσµου, αλλά δεν
µε παίρνει ο χρόνος να αναφερθώ. Αναφέρθηκαν σήµερα και θα
αναφερθούν και αύριο οι συνάδελφοί µου.
Ένα πράγµα όµως είναι σίγουρο: Όλα κινούνται στο ίδιο µήκος
κύµατος, δηλαδή σε γενικότερη αποδόµηση της ελληνικής κοινωνίας µε ταυτόχρονη εξαθλίωση και προσπάθεια υποτίµησης
της χώρας µας, για να αγγίξει τα επίπεδα µίας τριτοκοσµικής
χώρας. Δηλαδή αυτή η συντριβή της κοινωνίας σάς αφήνει παγερά αδιάφορους και το µόνο σας µέληµα είναι να σας βγουν τα
νούµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης, την ίδια ώρα
που σχεδιάζετε µεγαλύτερες φορολογικές επιδροµές για το λαό,
απλόχερα προσφέρετε απαλλαγές στο µεγάλο κεφάλαιο. Την
ίδια ώρα που σχεδιάζετε επενδύσεις και ανάπτυξη και λογαριάζετε το µέλλον της Ελλάδας µε ένα στυλό και ένα µπλοκάκι, ξεπουλάτε τη δηµόσια περιουσία χωρίς καµµία ντροπή. Την ώρα
που εξαγγέλλετε ανάπτυξη και ανάκαµψη, ντύνετε την Ελλάδα
µε τα κουρέλια της υποδούλωσης και της υποτέλειας, κατεδαφίζοντας τα πάντα.
Τις προσπάθειες για τη δική σας ανάπτυξη, για το δικό σας
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µοντέλο ανάπτυξης δεν τις κάνει, πρέπει να σας πω, ο ελληνικός
λαός. Εσείς τις κάνετε και µάλιστα χωρίς καν να τον ρωτήσετε.
Είναι ανέντιµο να έρχεστε εκ των υστέρων και να δηλώνετε συµπάσχοντες και αλληλέγγυοι µε όσους έχετε συνθλίψει µε τις πολιτικές σας.
Είστε υπόλογοι και θα κληθείτε να απολογηθείτε για τα µέτρα
που παίρνετε σε βάρος της κοινωνίας, γιατί κανείς µας και κανείς
σας βεβαίως δεν πιστεύει και δεν διανοείται ότι τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, για τα οποία είστε τόσο υπερήφανοι, θα αυξηθούν
µε µείωση των κρατικών δαπανών και αύξηση των φορολογικών
εσόδων, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των πολιτών και διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό.
Όµως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε το καταστροφικό σας
έργο. Κοντός ψαλµός αλληλούια! Ο ελληνικός λαός µε την ψήφο
του σε λίγες ηµέρες θα στείλει κι εσάς και τις πολιτικές σας εκεί
όπου πραγµατικά ανήκετε, στο περιθώριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γελαλής για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου προκαλεί θετική εντύπωση το γεγονός ότι από την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας έως και το σύνολο σχεδόν των
οµιλητών αφιερώνουν τουλάχιστον τον µισό χρόνο της οµιλίας
τους στο ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο µισό στο µεσοπρόθεσµο ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό σηµαίνει ότι πάµε πολύ καλά και αυτό θα εµφανιστεί και στις εκλογές.
Μου προξένησε αρνητική εντύπωση η τοποθέτηση του κ. Μαρκόπουλου πριν από λίγη ώρα, που µίλησε για αποικία. Μία αποικία νοµίζω -δεν είναι εδώ βέβαια ο κύριος συνάδελφος- ότι είναι
η χώρα η οποία µάλιστα έχει ανεργία 30%.
Αποικία είναι η χώρα η οποία επίσης έχει 60% ανεργία στους
νέους. Αποικία είναι η χώρα µας η οποία έχει διατροφικό πρόβληµα. Αποικία είναι η χώρα η οποία έχει «ουρές» από συσσίτια
και υποσιτισµό σε µεγάλο ποσοστό στη χώρα. Αποικία είναι αυτή
η χώρα η οποία έχει πάνω από το 30% του πληθυσµού κάτω από
το όριο της φτώχειας. Αποικία είναι αυτή η χώρα η οποία έχει
σχεδόν 60% του πληθυσµού στο όριο και κάτω από το όριο της
φτώχειας. Αποικία είναι αυτή η χώρα η οποία χρόνο µε το χρόνο
µειώνει τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε εχθές ότι δεν είναι 2% το ποσοστό
δαπανών για την υγεία, ότι έχουµε και παράπλευρα ποσοστά και
ότι δεν µειώθηκε το ποσοστό για την υγεία και την παιδεία. Το
βλέπουν αυτό και το καταλαβαίνουν οι εκπαιδευτικοί και όσοι
πάνε στα νοσοκοµεία!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Αποικία είναι αυτή η χώρα η οποία έχει χρέος 175%, το οποίο
δεν είναι διαχειρίσιµο. Για να γίνει διαχειρίσιµο παίρνουµε σειρά
µέτρων εις βάρος όλου του λαού. Και βέβαια αποικία είναι αυτή
η χώρα η οποία αντί να αυξήσει τους µισθούς τους µειώνει συνεχώς. Αυτά για τον κ. Μαρκόπουλο.
Για το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο, βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης ως προς την οικονοµική πολιτική, κύριε Υπουργέ, είναι
η συνέχιση, αλλά και η επίτευξη βιώσιµων και διευρυµένων πλεονασµάτων. Είναι σταθερή η Κυβέρνηση, στη δηµοσιονοµική
προσήλωση, η οποία περνά και µέσα από το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία µας λέτε
ότι η λιτότητα, η οποία έχει επιβληθεί στη χώρα µας από το 2009
µέχρι σήµερα, θα συνεχιστεί, αλλά θα είµαστε προσηλωµένοι και
πειθαρχηµένοι. Αυτό µας λέτε.
Όπως ανέφερα και προηγουµένως, καλπάζει η ανεργία. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση στα βασικά είδη,
υποσιτίζονται, κ.λπ.. Όµως, εµείς είµαστε προσηλωµένοι ακριβώς σ’ αυτήν τη λογική.
Μιλάµε για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα και, παράλληλα,
για ανάπτυξη. Είπατε 0,6% για φέτος και 3,3% για τα επόµενα
χρόνια. Αλήθεια, είναι πραγµατικό αυτό το πλεόνασµα το οποίο
εµφανίζετε; Έχει σχέση µε το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού
λαού; Έχει σχέση µε την ευηµερία του ελληνικού λαού;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πιστέψει ο ελληνικός λαός πως θα έχουµε παράλληλα αύξηση εσόδων, µείωση των δαπανών, υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, αύξηση του ΑΕΠ και θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης; Θα
το πιστέψει αυτό ο ελληνικός λαός; Εδώ, τύφλα να ’χουν και τα
Ζάππεια, δηλαδή το «Ζάππειο 1», το «Ζάππειο 2», το «Ζάππειο
3», δεν ξέρω πόσα άλλα θα βάλετε! Ισχυρίζεσθε ότι κάνετε κάποιες σκληρές διαπραγµατεύσεις, αλλά ακούγεται µάλλον ως
σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, γιατί δεν έχει γίνει σε καµµία
άλλη χώρα. Μακάρι να τα πετύχουµε εµείς όλα!
Συµφωνήσατε σε ένα πρόγραµµα µε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα που για να επιτευχθούν, χρησιµοποιείτε και τη δηµιουργική λογιστική. Βέβαια, αν βγει, καλώς. Αν δεν βγει, θα έρθετε
να πείτε «δεν βγαίνει το πρόγραµµα, άρα θα πάρουµε καινούργια
δάνεια». Για να εξυπηρετηθούν, όµως, τα καινούργια δάνεια, σηµαίνει ότι θα πάρουµε και καινούργια µέτρα για να τα πετύχουµε.
Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς δόλο από την πλευρά των
εταίρων µας. Οι εταίροι θέλουν µία Ελλάδα η οποία να έχει
υψηλό δανεισµό και να µην µπορεί να κινηθεί, ούτως ώστε να την
εξοντώνουν κυριολεκτικά.
Παράλληλα, ακόµα και σε ένα τέτοιο σενάριο που σας ανέφερα προηγουµένως, δεν τα βρίσκετε απόλυτα και µε τους ίδιους τους εταίρους. Προβλέπετε δηµοσιονοµικό κενό 911
εκατοµµύρια ευρώ το 2015, το 2016 1,9 εκατοµµύρια ευρώ και
οι εκτιµήσεις περί δηµοσιονοµικού κενού στα 2,8 εκατοµµύρια
ευρώ στη διετία 2015-2016 είναι πολύ χαµηλότερες από τις εκτιµήσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2015, 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για
το 2016 και 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ για το 2017.
Σας ρώτησα προηγουµένως αν θα έχουµε και άλλα µέτρα από
το Σεπτέµβριο. Διαφορετικά δεν µπορώ να το εξηγήσω.
Θα αναφερθώ περισσότερο σε ένα ζήτηµα το οποίο έχει σχέση
µε τη φορολογία. Το ζήτηµα αυτό είναι η εφαρµογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Υπολογίζεται ότι το 2014 τα
έσοδα στα δηµόσια ταµεία θα αυξηθούν κατά 412 εκατοµµύρια
ευρώ και κατά 45 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον το 2015, αλλά το
2016 προβλέπεται µία µείωση κατά 357 εκατοµµύρια ευρώ.
Ρωτούµε, λοιπόν, το εξής: Είναι έσοδα που αναµένονται από
πάταξη της φοροδιαφυγής; Είναι έσοδα από τον έλεγχο των ληστών που δεν έχουν ελεγχθεί µέχρι τώρα; Εάν ισχύει αυτό, γιατί
το οικονοµικό επιτελείο έκρινε ότι αυτά τα ποσά θα µειωθούν
µετά; Γιατί δεν αποδίδει έσοδα µετά το 2015, αλλά παρατηρούµε
µείωση των εσόδων το 2016; Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για
έσοδα από φοροδιαφυγή; Εκτός αν είναι σε κάποιον κωδικό που
δεν τον βλέπουµε.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, σας τα είπα και στην επιτροπή και δεν
πήρα απάντηση. Πιστεύω σήµερα να πάρω απάντηση. Σας λέω
συγκεκριµένους αριθµούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας απάντησα προηγουµένως. Σας είπα για τη φορολογική συµµόρφωση έτος προς έτος. Τώρα, προηγουµένως, τα
έδωσα. Απάντησα καθ’ έτος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τι είναι τα 412 εκατοµµύρια ευρώ,
κύριε Υπουργέ; Τι είναι συγκεκριµένα; Η φορολογική συµµόρφωση δεν λέει τίποτα. Είναι µία αόριστη λέξη.
Αν µπορείτε να µας το αναλύσετε. Από πίσω έχετε το επιτελείο
σας, που µπορεί να το κάνει. Θέλετε να σας πω ότι πήρα τηλέφωνο στο Γενικό Λογιστήριο και δεν πήρα απάντηση; Σας το λέω
και αυτό.
Αναφέρατε πριν -συµφωνούµε- ότι µειώσατε το ΦΠΑ στην
εστίαση. Ήταν 19% ο ΦΠΑ, πήγε στο 23%, τον µειώσατε σε ένα
µόνο είδος, σε έναν µόνο τοµέα και εσείς πανηγυρίζετε. Δεν
θέλω να κάνω σχόλια. Νοµίζω ότι περισσεύουν.
Στη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας έγινε µείωση κατά 15%.
Κι αυτό περνάει µέσα από το πρόγραµµα. Είχαµε αφορολόγητο,
κύριε Υπουργέ, ύψους 400.000 ευρώ, πήγε στις 200.000 ευρώ,
όµως, φορολογούσε αθροιστικά την αξία της ακίνητης περιουσίας µε προοδευτική κλίµακα και όχι ένα-ένα τα ακίνητα. Ίσχυε
ή δεν ίσχυε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
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Στο τέλος του 2013 µε την ψήφιση του ΕΝΦΙΑ καταργήσατε
κάθε αφορολόγητο. Επιβαρύνατε τους αγρότες, τα αγροτεµάχια
φορολογούνται χωρίς προοδευτική κλίµακα κ.λπ., µόνο για το
συµπληρωµατικό φόρο.
Εναρµονίσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου
θέρµανσης και κίνησης. Το αποτέλεσµα από αυτήν τη διαδικασία
ήταν απώλεια εσόδων και ιδίως από το ΦΠΑ για τα καύσιµα. Βέβαια, έχουν χαθεί και ζωές από την έλλειψη δυνατότητας να βάλουν πετρέλαιο στα σπίτια τους.
Είναι ξεκάθαρο, κύριε Υπουργέ, ότι το µνηµόνιο ήρθε για να
µείνει, αλλά και για να υποβαθµίσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Έκλεισε ο κύκλος του µνηµονίου, τα µέτρα παραµένουν
και θα συνεχιστούν. Έχει γίνει πλέον ένα καθεστώς.
Βέβαια, να αναφέρω ότι ο κ. Βενιζέλος, ο συνέταιρός σας, σε
χθεσινή του οµιλία είπε ότι το σηµερινό βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού σε σχέση µε την Μολδαβία είναι πάρα πολύ υψηλό.
Μπορούµε, λοιπόν, και χειρότερα! Πάρτε και άλλα µέτρα, κύριε
Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Σίγουρα έχουµε να πούµε πολλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι µεγάλος ο κατάλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως.
Δώστε µου ένα λεπτό να αναφερθώ στο σχολείο που φιλοξενούµε και µετά θα σας δώσω τον λόγο.
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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο
Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, ειλικρινά δυσκολεύοµαι πολλές φορές
να απαντήσω, διότι έχω απαντήσει στην επιτροπή τρείς φορές
επί του θέµατος. Πριν από λίγο δαπάνησα επτά λεπτά να πω συγκεκριµένους αριθµούς. Και εν πάση περιπτώσει, τι να απαντήσω
όταν είστε ο τέταρτος συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που λέει τέσσερα διαφορετικά ποσά για τους έµµεσους φόρους. Προηγούµενη συνάδελφός σας είπε, «9 δισεκατοµµύρια
έµµεσους φόρους».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Να σας διακόψω, κύριε Υπουργέ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη, αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Ο προηγούµενος συνάδελφός σας είπε, «4 δισεκατοµµύρια
έµµεσους φόρους». Η προηγούµενη συνάδελφός σας είπε, «18
δισεκατοµµύρια φόρους».
Και επειδή είπατε ότι απευθυνθήκατε στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους και δεν πήρατε απαντήσεις, σας λέω τα εξής:
Απάντηση νούµερο 1: Φορολογική µεταρρύθµιση. Ρωτήσατε.
Το µέτρο «Φορολογική Μεταρρύθµιση» αφορά σε δράσεις φορολογίας εισοδήµατος. Οι αποδόσεις των παρεµβάσεων των
εσόδων που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 -που ρωτήσατεαφορούν στο πρόσφατο µέτρο εσόδου, το carry over δηλαδή,
που θα επιφέρει το εν λόγω µέτρο σε ένα έτος σε σχέση µε το
αµέσως προηγούµενο. Δηλαδή, η έννοια του µεγέθους των 12
εκατοµµύριων ευρώ το 2015 αφορά στο ότι η παρέµβαση «Φορολογική Μεταρρύθµιση», πέρα από αυτά που θα αποδώσει στο
2014, θα αποδώσει επιπλέον 12 εκατοµµύρια ευρώ το 2015.
Ρωτήσατε για φορολογία αποθεµάτων επιχειρήσεων. Απάντηση: Το αρνητικό πρόσηµο στην απόδοση αυτού του µέτρου,
και γενικώς κάποιου µέτρου εσόδων, δεν σηµαίνει επιστροφή
χρηµάτων, αλλά µειωµένη απόδοση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτηµά σας.
Συνεπώς όσον αφορά στην παρέµβαση «Φορολόγηση Αποθε-
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µατικών Επιχειρήσεων» που δεν είχαν φορολογηθεί, εκτιµάται ότι
θα υπάρξει απόδοση ύψους 337 εκατοµµυρίων ευρώ το 2014 και
50 εκατοµµυρίων ευρώ τα επόµενα έτη, δηλαδή 287 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα το 2015 σε σχέση µε το 2014.
Τέλος, όσον αφορά τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών,
σας απάντησα ήδη για τη φορολογική συµµόρφωση. Μάλιστα,
σε προηγούµενο συνάδελφό σας έδωσα πλήρη στοιχεία, σχετικά
µε το τι γίνεται κάθε έτος, πώς προκύπτουν τα έσοδα και πώς
προκύπτουν οι άµεσα και οι έµµεσοι φόροι. Συµπληρώνω γι’ αυτό
ότι η παρέµβαση προβλέπεται να έχει όφελος 412 εκατοµµύρια
ευρώ το 2014, 45 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον το 2015 και 357
εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα από το 2016 και µετά, δηλαδή 100
εκατοµµύρια ευρώ το έτος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Για τα 412 εκατοµµύρια ευρώ, όµως,
πάλι δεν µου απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εγώ πότε θα µιλήσω, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας βλέπω παρακάτω, κύριε Αναγνωστάκη. Θα κάνω µία προεκφώνηση για να
ξέρετε και να δεσµεύεστε, γιατί, όπως είπαµε, δεν µπορούµε να
διαγραφόµαστε.
Τον λόγο, λοιπόν, τώρα έχει η κ. Ευγενία Ουζουνίδου, µετά ο
κ. Ευστάθιος Παναγούλης, ο κ. Αναγνωστάκης και µετά η κ. Δριτσέλη.
Ορίστε, κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, µας λέτε µε πανηγυρικό τρόπο ότι
ξεπερνάµε τα µνηµόνια και µπαίνουµε στο δρόµο της ανάκαµψης
και της ανάπτυξης. Σοβαρά; Θα άρετε τους εφαρµοστικούς νόµους του µνηµονίου; Θα άρετε τα επώδυνα χαράτσια για τα
οποία λέγατε µέχρι χθες ότι είναι προσωρινά µέτρα; Δεν τα νοµιµοποιείτε σήµερα µε τον πιο πανηγυρικό τρόπο; Θα επαναφέρετε τον κατώτατο µισθό; Θα επαναφέρετε τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας; Θα κάνετε δηµόσιες επενδύσεις, ενώ ξευτιλίσατε το ύψος των δαπανών στο ασήµαντο ποσό των 6,7 δισεκατοµµυρίων σταθερά κατ’ έτος; Θα µειώσετε µε τις πολιτικές
ανάπτυξής σας το ενεργειακό κόστος, όπως και το κόστος παραγωγής των προϊόντων; Θα άρετε τις αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις και τις παρεκτροπές από το κοινοτικό δίκαιο που έχετε
νοµοθετήσει; Δυστυχώς, όχι. Μόνο ατεκµηρίωτες προφητείες περιλαµβάνει το µεσοπρόθεσµο. Θα πρέπει να θυµηθούµε όλοι ότι
από την εποχή Παπακωνσταντίνου ακόµα και κάθε επόµενη χρονιά έρχεται η ανάκαµψη, σύµφωνα και µε τον ΙΟΒΕ του νυν
Υπουργού µας.
Ας δούµε, όµως, τι σηµαίνει πρακτικά για το κοινωνικό σύνολο
το µεσοπρόθεσµο. Σηµαίνει µονιµοποίηση της λιτότητας. Σηµαίνει
καµµία προοπτική για ελάφρυνση των βαρών από τους ώµους των
λαϊκών και των µικροµεσαίων στρωµάτων. Τραγικό βεβαίως ανέκδοτο αποτελεί η προβλεπόµενη ραγδαία µείωση της ανεργίας από
το 2014 και µετά. Άλλωστε, εσείς οι ίδιοι υποστηρίζετε ότι ο µόνος
κίνδυνος για να µην επαληθευθούν οι προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου είναι να σταµατήσει να εφαρµόζεται το µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι, µεσοπρόθεσµο σηµαίνει ακόµα µείωση των
προϋπολογισµών σε όλα τα Υπουργεία που αναφέρονται στην
κοινωνία και τον άνθρωπο κάθε χρόνο και ιδιαίτερα το καταλυτικό έτος 2018. Στο Υπουργείο Υγείας θα έχουµε µείον 338 εκατοµµύρια ευρώ. Στο Υπουργείο Παιδείας θα έχουµε µείον 722
εκατοµµύρια ευρώ. Ποιους θα αφανίσετε; Ποιους; Τους µαθητές; Τους οδηγούς; Όλους; Ποιους; Στο Υπουργείο Εργασίας θα
έχουµε µείον 871 εκατοµµύρια ευρώ. Και σκεφθείτε όλα αυτά τα
µείον σε σχέση µε φέτος που τα σχολεία και τα νοσοκοµεία είχαν
τεράστιες ελλείψεις και κρατήθηκαν οριακά µε το φιλότιµο και
το πείσµα των εργαζοµένων, τους οποίους λοιδορείτε και απειλείτε κι από πάνω.
Θέλετε να σας πω κι άλλα και µάλιστα το κορυφαίο για το σωτήριο έτος 2018; Όσον αφορά τις προνοιακές παροχές ΟΑΕΔ,
θα είναι µείον 241 εκατοµµύρια ευρώ. Αν αυτά δεν είναι µέτρα,
τότε εσείς παίρνετε τα µέτρα όλης της κοινωνίας.
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Και συνεχίζω µε τις σωρευτικές απώλειες της µεσοπρόθεσµης
καταστροφής. Θα έχουµε µείον 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ σε µισθούς και συντάξεις και 16 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ασφάλιση
και περίθαλψη. Και βέβαια, η αφαίµαξη συµπληρώνεται και από
τα 18 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον σωρευτικούς φόρους, τη
στιγµή που ο κόσµος δεν έχει να πληρώσει ούτε τους φετινούς.
Δεν φτάνει, όµως, το τελειωτικό λιώσιµο της κοινωνίας, δεδοµένου ότι απαιτούνται και τα δώρα στην εγχώρια και ξένη διαπλοκή. Συνεχίζει το µεσοπρόθεσµο και τον άλλο στρατηγικό
πυλώνα του µνηµονίου, τις ιδιωτικοποιήσεις. Στην πραγµατικότητα, δωρεάν παραχωρήσεις µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, αν προαιρούνται οι επενδυτές.
Όχι, όµως, µόνο των στρατηγικών για την οικονοµία και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας επιχειρήσεων, αλλά
όλης της δηµόσιας περιουσίας. Μικρή ΔΕΗ, αεροδρόµια, λιµάνια, βουνά, λαγκάδια, αέρας. Σε λίγο θα αναπνέουµε µε leasing
στους επενδυτές σας. Επενδυτές µε ξένα κόλλυβα!
Αυτή είναι η ανάπτυξη που οραµατίζεστε; Με ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας; Με πάγωµα των δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων; Με τους ανεπαρκείς πόρους του
νέου ΕΣΠΑ, που ήδη έχετε δεσµεύσει φέτος; Με ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες που δεν δανειοδοτούν την πραγµατική οικονοµία και τις οποίες τρέξατε να ιδιωτικοποιήσετε εκ νέου; Με
µόνα εργαλεία -και εργαλεία ενάντια στην κοινωνία- τις µειώσεις
µισθών και την εργαλειοθήκη –άκουσον, άκουσον!- του ΟΑΣΑ;
Εργαλειοθήκη! Αυτή είναι καινούργια λέξη!
Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι οδικός χάρτης εξόδου από
το µνηµόνιο. Αυτό είναι µια σύµβαση αορίστου χρόνου µε την κόλαση!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκεφθείτε -όσοι, βέβαια, ταυτίζετε τη χώρα µε την κοινωνία, όπως εµείς, και όχι µε µία ολιγαρχία- πώς θα είναι η χώρα µε ακόµη χειρότερη υγεία, χειρότερη
παιδεία, χαµηλότερες συντάξεις και µισθούς.
Συνάδελφοι, ταυτιστείτε µε την κοινωνία! Όλοι εσείς που
προσδοκούσατε να κάνετε κάτι για τον τόπο, µην επιτρέψετε µε
την ψήφο σας να µονιµοποιηθεί η λιτότητα και η καταστροφή της
χώρας!
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βιασύνη της συγκυβέρνησης να κλείσει όπως-όπως τις δεσµεύσεις της προς τους
διατάκτες, δείχνει ότι είναι η τελευταία φορά που σας χρειάζεται.
Διότι ξέρουν καλά ότι αυτός ο Μάιος του 2014 είναι ο Μάης της
ανατροπής, είναι ο Μάης της Αριστεράς, µιας άλλης Ελλάδας,
µιας άλλης Ευρώπης, αυτής των λαών και της δηµοκρατίας. Και
θα έχει και έναν Πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Αλέξη τον
Τσίπρα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτρης Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να
πιστεύω ότι έχει γίνει πολύ σοβαρός και εποικοδοµητικός διάλογος για ένα ζήτηµα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και είναι,
αν θέλετε, και ο πυρήνας της πολιτικής κάθε κόµµατος, κάθε πολιτικής παράταξης.
Κύριε Υπουργέ, η ειδική µας αγορήτρια η κ. Ξηροτύρη, προσπάθησε τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής όσο και στην
πρωτολογία της σήµερα το πρωί, να σας επισηµάνει κάτι που
είναι, κατά τη γνώµη µας, πολύ προφανές. Προσπαθείτε και δυστυχώς βάζετε το κάρο µπροστά από τα άλογα. Και εξηγούµαι:
Έχετε βάλει κάποιους στόχους, αλλά µε κάποιον τρόπο δεν
αποκαλύπτετε πώς θα πετύχουµε αυτούς τους στόχους. Δεν
λέτε στους Έλληνες πολίτες, «Θέλω να φθάσω εκεί και θα πάω
µε αυτούς τους συγκεκριµένους τρόπους, για να πετύχω τον
στόχο.». Το αφήνετε για το εγγύς ή το απώτερο µέλλον. Εγγύς
µέλλον σηµαίνει µετά τις εκλογές. Απώτερο µέλλον σηµαίνει αν
βγει κάποιο αποτέλεσµα στις διαπραγµατεύσεις σας, στις διαπραγµατεύσεις της ελληνικής πλευράς µε τους πιστωτές και
τους εταίρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και εδώ, κύριε Υπουργέ, τίθεται ένα µείζον ζήτηµα: Ενώ οι ίδιοι
οι πιστωτές, οι ίδιοι οι εταίροι µας έχουν οµολογήσει το λάθος
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της βίαιης
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, το έχουµε αφήσει ανεκµετάλλευτο, το έχουµε αφήσει αναξιοποίητο.
Μάλιστα, οι προβλέψεις είναι κατά τη δική σας φράση «ρεαλιστικές», για να µην µπω και συντηρητικές. Για εµάς είναι υπεραισιόδοξες, για να µην πω ουτοπικές. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Δεν
θέλουµε να πετύχει η προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης;
Σαφώς και θέλουµε να πετύχετε, γιατί δεν είναι ότι θα προσκοµίσετε κάποιο πολιτικό όφελος, είναι γιατί το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
Άρα, εµείς θέλουµε να συµβάλουµε στην επιτυχία, αλλά δώστε
µας σχέδιο. Απουσιάζει, κύριε Υπουργέ, το σχέδιο και δεν το λέω
µε στείρα διάθεση άρνησης. Το λέω γιατί δεν διαπιστώθηκε από
κανέναν, ούτε από την πλευρά της συγκυβέρνησης.
Έχετε απαριθµήσει αριθµητικούς στόχους, έχετε µία υπεραισιόδοξη πρόβλεψη ότι θα περάσουµε το µέσο όρο ανάπτυξης
ακόµα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –θα φτάσουµε στο 3,3%- και
επιπλέον δηµιουργούµε πρωτογενή πλεονάσµατα, όταν η ίδια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει εκτίµηση ότι θα υπάρξει πρόβληµα µετά το ’15. Και εµείς δεν λέµε κάτι γι’ αυτό.
Άρα, πρώτον, εµείς θέλουµε να πετύχει το πρόγραµµα. Ποιο
πρόγραµµα; Ένα πρόγραµµα που να µπορεί να το αντέξει η ελληνική κοινωνία. Το αντέχει; Όχι. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν το αντέχει. Πόσο να το αντέξει, όταν έχει χάσει από 40% έως 50% του
εισοδήµατός του ο Έλληνας πολίτης; Πώς να το αντέξει η ελληνική κοινωνία, όταν έχει ξεπεράσει πλέον το 30% η ανεργία;
Και κάνετε πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ, ότι θα πέσει στο 18% αν θυµάµαι καλά- δηλαδή θα έχουµε µία τεράστια µείωση τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Μα, µε συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο σχέδιο
σε εξέλιξη και εµείς δεν το έχουµε αντιληφθεί; Δεν υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας ακόµα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,
που θα έπρεπε να είναι η βασική µας στόχευση να ενισχύσουµε
την όποια προσπάθεια επανεκκίνησης; Είναι κάτι που το βλέπουµε
µόνο εµείς; Δεν το αντιλαµβάνεται όλη η ελληνική κοινωνία;
Και εµείς θέλουµε να γεµίσουµε ελπίδες, αλλά πατώντας σε
µία ρεαλιστική, σοβαρή και συγκεκριµένη εκτίµηση. Με το να
καλλιεργώ ένα success story, φρούδες ελπίδες, είναι προφανές
ότι θα εξυπηρετήσω µικροπολιτικούς, µικροκοµµατικούς στόχους εν όψει µιας εκλογικής αναµέτρησης, αλλά θα έχω να αντιµετωπίσω ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνική κοινωνία πολύ
µεγαλύτερα προβλήµατα µετά την ολοκλήρωση αυτής της εκλογικής διαδικασίας.
Για εµάς, κύριε Υπουργέ, πέραν του ότι οι διαπιστώσεις εν
πάση περιπτώσει προκαλούν, πέραν του ότι οι προβλέψεις προκαλούν και ξεπερνούν τη φαντασία του Έλληνα, πέραν του ότι
υπόσχεται, όπως είπα προηγούµενα, µια ανάπτυξη του 3,3%,
όταν υπόσχεται -όπως είπα και προηγούµενα, αλλά για εµπέδωση και ένταση το κάνω- µείωση της ανεργίας στο 15,9% το
2018…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, έχουµε µπροστά µας και πρέπει να
απαντήσουµε µε ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες πώς είναι δυνατόν να πετύχουµε συνεχή πρωτογενή πλεονάσµατα που ελάχιστες, ελαχιστότατες χώρες στον κόσµο και µε πολύ µικρότερο
ΑΕΠ έχουν παράξει, έχουν δηµιουργήσει. Εάν είχε ξεκινήσει
αυτό που είπα προηγούµενα, µια αναπτυξιακή διαδικασία, εάν
είχε επανεκκινήσει η ελληνική οικονοµία θα λέγαµε «Μπας και
δεν το βλέπουµε εµείς;». Αλλά ακόµα και το ΕΣΠΑ αναξιοποίητο
ως ένα βαθµό έχει µείνει, ακόµα και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, που τόσο επιµένει η Δηµοκρατική Αριστερά, που
έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, συνεχώς συρρικνώνεται, συνεχώς µειώνεται.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είµαστε δίκαιοι και ειλικρινείς ο ένας
απέναντι στον άλλο. Τα όποια πρωτογενή πλεονάσµατα θα προκύψουν, όπως ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους, µε περαιτέρω µείωση των πρωτογενών δαπανών στα ζητήµατα
κοινωνικής προστασίας και στις δηµόσιες επενδύσεις.
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Μάλιστα -και κλείνω µε αυτό γιατί ήδη έχω περάσει το χρόνοτο οξύµωρο και το παράδοξο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ενώ εδώ
µέσα έχουµε συνοµολογήσει ότι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν αυτοί που υποκατέστησαν το κοινωνικό κράτος σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που περνάει και διέρχεται η ελληνική
κοινωνία, τους συµπιέζουµε ακόµα περισσότερο και ούτε λίγο
ούτε πολύ, κύριε Υπουργέ, παρουσιάζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µηδέν από το 2014 µέχρι το 2018 και το 2018 τους έχουµε
µε πλεόνασµα περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο. Αν αυτό δεν σηµαίνει
ακόµα µεγαλύτερη υπερφορολόγηση και σε κεντρικό επίπεδο
και σε τοπικό επίπεδο, περιµένω µία εξήγηση.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας, εµείς
ως Δηµοκρατική Αριστερά, όπως τότε στο προηγούµενο µεσοπρόθεσµο είχαµε τις σοβαρές αντιρρήσεις και δεν το στηρίξαµε,
έτσι και σήµερα δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε µία αβεβαιότητα που οδηγείτε την ελληνική οικονοµία, την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα επί των µεγεθών ουσιαστικά του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που συνεπεξεργάστηκε
το Υπουργείο Οικονοµικών µε τους εκπροσώπους των δανειστών, όπως πάντα. Ουσιαστικά αυτό το νοµοθέτηµα θέτει τα
όρια των κρατικών δαπανών για την επόµενη τετραετία και περιλαµβάνει µία γενική περιγραφή των νέων δηµοσιονοµικών µέτρων που σχεδιάζονται από την Κυβέρνηση και την τρόικα.
Ουσιαστικά, όµως, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νοµοθετήµατος στην πραγµατικότητα είναι δύο. Αφ’ ενός, το πρώτο
αφορά στη σαφή θεσµοθέτηση νέων διαρθρωτικών και δηµοσιονοµικών µέτρων, τα οποία δεν είναι άλλα από τις γνωστές απολύσεις, καταργήσεις, περικοπές και αυξήσεις σε φόρους. Αφ’
ετέρου, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι µία τεχνητή υπεραισιοδοξία που εισάγεται, προφανώς για να δικαιολογηθούν τα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσµατα που προβλέπονται και τα οποία
ως γνωστόν προορίζονται για την αποπληρωµή των τόκων του
χρέους µας.
Είναι άξιο απορίας, λοιπόν, το πώς η συγκυβέρνηση όλο αυτό
το διάστηµα –και άκουσα όλους τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης που τοποθετήθηκαν και τον κ. Σταϊκούρα, πριν από λίγοισχυρίζεται ότι αυτό το µεσοπρόθεσµο δεν περιλαµβάνει νέα
µέτρα, όταν για παράδειγµα στην εκπαίδευση προβλέπεται περικοπή εκατοντάδων εκατοµµυρίων ετησίως, σε σχέση µε τις σηµερινές διατάξεις, όταν υπάρχουν δραστικές περικοπές σε
µισθούς και συντάξεις οι οποίες προβλέπονται ρητά µέσα στο
µεσοπρόθεσµο και πραγµατικά πώς δικαιολογούνται οι χιλιάδες
απολύσεις που σχεδιάζονται για το δηµόσιο τοµέα.
Τελικά, από πού προκύπτει αυτή η άκριτη αισιοδοξία των κυβερνώντων, ότι µε αυτήν την άγρια λιτότητα µέχρι το 2018 η ανάπτυξη θα αγγίζει εξωπραγµατικά όρια, η ανεργία θα µειωθεί κατά
περίπου δέκα ποσοστιαίες µονάδες και θα επιτύχουµε και πρωτογενή πλεονάσµατα σε επίπεδα Νορβηγίας; Η απάντηση δεν
είναι δύσκολη και φαντάζοµαι ότι όλοι µπορούν να αναλογιστούν
τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Η Κυβέρνηση για άλλη µία φορά
επιχειρεί να σκεπάσει τα εξωφρενικά µέτρα που εισάγει µέσω
µίας υποτιθέµενης αφήγησης επιτυχίας, η οποία όµως βασίζεται
σε χονδροειδείς αλλά και µεθοδευµένες ανακρίβειες.
Αυτό το Μεσοπρόθεσµο αφαιρεί από την πραγµατική οικονοµία εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2018, τα οποία
µέσω της κατασκευής ιλιγγιωδών πλεονασµάτων προορίζονται
για τη µαύρη τρύπα τους χρέους.
Συγχρόνως, ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών θριαµβολογεί για το αίτηµα για ελάφρυνση του χρέους που υπέβαλε
στο Eurogroup ο κ. Στουρνάρας, εν τούτοις οι Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης για άλλη µια φορά παρέπεµψαν στις ελληνικές καλένδες την εξέταση του θέµατος και σίγουρα θα πάει
και µετά από τον επόµενο έλεγχο των δανειστών.
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καµµία απόκλιση από τη λιτότητα,
δεν προβλέπεται τίποτα και µοιραία αυτή η τεχνητή αισιοδοξία
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έχει και ηµεροµηνία λήξης που δεν είναι άλλη από την εποµένη
των ευρωπαϊκών εκλογών όπου αυτά τα σκληρά µέτρα θα αρχίσουν και πάλι να αποκαλύπτονται ένα-ένα.
Και επειδή βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή
καθηµερινά εξαπολύονται µύδροι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν
κινδυνολογεί και ότι τροφοδοτείται από αυτήν την κοινωνική και
ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα µας, θα ήθελα ενδεικτικά
να αναφέρω στο Σώµα µια σειρά από διατυπώσεις του κειµένου
του µεσοπρόθεσµου και της αιτιολογικής έκθεσης.
Πρώτο θύµα περικοπών ο λεγόµενος κοινωνικός προϋπολογισµός. Από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπό κατάρρευση νοσοκοµεία προβλέπονται περαιτέρω περικοπές άνω του 1,2 δισεκατοµµυρίου
ευρώ µέχρι το 2018. Αυτά τα νούµερα παρατίθενται στη σελίδα
72 της αιτιολογικής έκθεσης.
Στη σελίδα 45 αναφέρεται η µείωση πρωτογενών δαπανών για
µισθούς και συντάξεις άνω των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι
το 2018 και ταυτόχρονη µείωση 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για
το ίδιο διάστηµα σε σχέση µε τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
και περίθαλψης.
Στη σελίδα 44 ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων από το δηµόσιο για τα επόµενα δυο χρόνια περιλαµβάνει περισσότερες
από είκοσι χιλιάδες επιπλέον αποχωρήσεις. Οι περισσότερες από
αυτές θα είναι αναγκαστικές, δηλαδή θα είναι απολύσεις.
Στη σελίδα 27 της αιτιολογικής έκθεσης οι φόροι –άµεσοι και
έµµεσοι- κινούνται ανάµεσα στα 45 και 50 δισεκατοµµύρια ευρώ
ετησίως.
Και όµως η λίστα των νέων µέτρων δεν τελειώνει εδώ, διότι για
ακόµα µια φορά βασική δεξαµενή περικοπών και απολύσεων
αποτελεί η δηµόσια παιδεία, µε έναν συνεχώς κρυπτόµενο
Υπουργό Παιδείας, ο οποίος τους τελευταίους µήνες το µόνο
που κάνει είναι να εισάγει τροπολογίες-κόλαφους για τη δηµόσια
παιδεία σε άσχετα νοµοσχέδια. Δεν έχει έρθει ποτέ στη Βουλή
να εξηγήσει τον λόγο και συνεχώς κάθε µία νοµοθετική παρέµβαση που εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας είναι πραγµατικά
και ένα ακόµα πλήγµα στη δηµόσια παιδεία µας, µε τελευταία
αυτή για την εξίσωση των τίτλων σπουδών. Έχει επιτρέψει οι συνολικές δαπάνες για το Υπουργείο Παιδείας να µειώνονται επιπλέον 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σωρευτικά για την επόµενη
τετραετία σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα, καθιστώντας ουσιαστικά την Ελλάδα τη µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ξοδεύει λιγότερα από 2% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση των παιδιών της.
Από πού, λοιπόν, θα προκύψει αυτή η τερατώδης περικοπή;
Το ίδιο το µεσοπρόθεσµο το λέει στις σελίδες 23 και 24: Μείωση
των λειτουργικών δαπανών πανεπιστηµίων και ΤΕΙ µέσω συγχωνεύσεων και καταργήσεων, µείωση έκτακτου προσωπικού των
ΑΕΙ, µείωση της µισθολογικής δαπάνης των αναπληρωτών καθηγητών της µέσης εκπαίδευσης και βέβαια µέσω αναγκαστικών
αποχωρήσεων και απολύσεων.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κινδυνολογεί
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς ξέρει καλή ανάγνωση. Διαβάζει µε
προσοχή τα όσα αναφέρει η ίδια η Κυβέρνηση και αυτά ακριβώς
λέει. Αυτή είναι η αλήθεια των αριθµών που εσείς οι ίδιοι επικαλείστε και αυτοί είναι οι αριθµοί που εσείς θέλετε να κάνετε και
νόµο του κράτους.
Όσο και αν προσπαθείτε να επιβάλλετε το success story νούµερο δύο, τρία –δεν θυµάµαι ακριβώς τον αριθµό- όσο και αν θέλετε να βαπτίσετε το κρέας ψάρι, όσο και αν προσπαθείτε µέσα
από κυβερνητικούς και µιντιακούς κύκλους να υποβαθµίσετε την
πολιτική σηµασία των εκλογών του Μαΐου στις 18 και στις 25, να
είστε σίγουροι ότι οι Έλληνες πολίτες θα δώσουν µια ηχηρή
απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές σε αυτές τις δύο αναµετρήσεις και µε αυτήν τη ψήφο των πολιτών µε σαφή, λαϊκή, νωπή
εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει και το µεγάλο θριαµβευτή αυτών
των αναµετρήσεων για να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές της λιτότητας, όχι µόνο µέσα στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία συνάδελφε.
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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, εξήντα πέντε µέλη του Συλλόγου Ορθόδοξος
Χριστιανική Αδελφότης Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η Βουλή επίσης καλωσορίζει και την πρώην συνάδελφο, η
οποία τους συνοδεύει την κ. Αράπογλου, η οποία έδωσε τους δικούς της αγώνες µέσα στο Κοινοβούλιο από την πλευρά της. Απ’
ό,τι φαίνεται, τους δίνει τώρα στην κοινωνία έξω και σας συγχαίρουµε γι’ αυτό. Να είστε καλά και ευχαριστούµε που ήρθατε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω αποστασιοποιηµένα να
καταθέσω συναισθήµατα τα οποία εγώ έχω καταγράψει από τη
συζήτηση στην Ολοµέλεια. Θεωρώ ότι τα συναισθήµατα αυτά κυριαρχούν και σε εσάς. Είναι αφ’ ενός το συναίσθηµα της θετικής
ικανοποίησης από την υλοποίηση στόχων µε ορατά αποτελέσµατα που είναι πλέον δεδοµένα. Τα έχουν περιγράψει οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης και η εισηγήτρια κ. Πατριανάκου.
Παράλληλα επιτρέψτε µου να πω ότι κυριαρχεί και το συναίσθηµα της θλίψης γιατί κάποιοι δυστυχώς στην Αίθουσα αυτή
δεν αντιλαµβάνονται πού βρισκόµαστε µετά από µια µεγάλη πορεία της χώρας για να ξεπεράσουµε αυτήν την µεγάλη κρίση.
Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για
τα επόµενα τέσσερα χρόνια είναι ένα σχέδιο µε αισιόδοξες προβλέψεις και ρεαλιστικές εκτιµήσεις, όπως και ο Υπουργός ανέλυσε στην τοποθέτησή του. Είναι ένα σχέδιο που διασφαλίζει
σταθερότητα, που µε κόπο και προσπάθειες κατακτήσαµε. Παράλληλα δείχνει την κατεύθυνση της αναπτυξιακής µας πορείας.
Παρακολούθησα τους οµιλητές από κόµµατα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Διαπίστωσα αµηχανία. Διαπίστωσα παράλληλα
και µια αίσθηση απογοήτευσης και έλλειψης προσανατολισµού.
Είναι ίδιες οι αντιδράσεις που επέδειξαν σε δυο θέµατα: στο ζήτηµα του πρωτογενούς πλεονάσµατος και στο ζήτηµα της εξόδου της χώρας από την κρίση στις αγορές. Είναι σαφές ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα απόλυτο κενό στρατηγικής, επιτρέψτε
µου να πω. Συνεχίζει να επενδύει στην οργή των πολιτών. Συνεχίζει να επενδύει στην απογοήτευση και στην καταστροφολογία.
Μόνο που η οργή των πολιτών έχει αρχίσει να δίνει τη θέση της
στην ωριµότητα και στην αίσθηση της σταθερότητας.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η χώρα δοκιµάστηκε τα προηγούµενα χρόνια. Υπήρξε
πόνος. Άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Άνθρωποι έχασαν
το κεκτηµένο της διαβίωσής τους. Και είναι αλήθεια πως υπάρχει
ακόµα ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπερβαίνει το
27%. Οι συνέπειες της κρίσης που χτύπησε βίαια την ανοχύρωτη
και ευάλωτη ελληνική οικονοµία είναι ακόµα ορατές.
Το 2012 -για να µην ξεχνιόµαστε- οι συνθήκες ήταν οριακές.
Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ήταν στην ατζέντα
των συζητήσεων στις διεθνείς αγορές. Θυµόµαστε όλοι τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, θυµόµαστε όλοι τις συζητήσεις σε κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπονοµεύτηκε και στο εσωτερικό
από ορισµένους πολιτικούς, κοινωνικούς και ενδεχόµενα οικονοµικούς κύκλους κάθε σταθεροποιητική προσπάθεια, κάθε προσπάθεια ανάκτησης της εµπιστοσύνης της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κοινωνικές αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Υπήρχε διάχυτος ο φόβος κοινωνικής έκρηξης.
Η Κυβέρνηση έκανε µια προσπάθεια που όχι µόνο απέδωσε
ορατά και χειροπιαστά αποτελέσµατα, αλλά εµπέδωσε ένα κλίµα
σταθερότητας στη χώρα και αντίστοιχα ένα κλίµα σταθερότητας
στην Ευρώπη, στην προοπτική της ευρωπαϊκής προόδου της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.
Αυτό το κλίµα έγινε εµπιστοσύνη και εδραιώθηκε σε όλους
µας. Συνέβαλε σ’ αυτό τόσο η τήρηση των δεσµεύσεων που αναλάβαµε όσο και το πρωτογενές πλεόνασµα. Μάλιστα γι’ αυτό,
ενώ η εκτίµηση στο προηγούµενο µεσοπρόθεσµο ήταν ότι θα
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προέκυπτε το πλεόνασµα τον επόµενο χρόνο, εµείς καταφέραµε
να έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώθηκε µάλιστα και από την έξοδο της χώρας στις αγορές
µετά από τέσσερα χρόνια. Επιβεβαιώνεται παράλληλα και από
το κλίµα σταθερότητας που κυριαρχεί στο πλαίσιο του οποίου οι
πολίτες δείχνουν ότι έχουν κριτική προσέγγιση για τις πολιτικές
αποφάσεις. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι ο λαϊκισµός δεν οδηγεί πουθενά. Ξέρουν ότι εύκολες και µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν πια.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα
πρέπει να αλλάξει, να αλλάξουν κατεστηµένες νοοτροπίες κι αντιλήψεις.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι το 2013 καλύφθηκαν τα 9,5 από τα 14 δισεκατοµµύρια που
χρειάζονταν και απαιτούσε το µεσοπρόθεσµο που συζητάµε σήµερα και για την επόµενη χρονιά υπάρχει πρόβλεψη µόνο για 4,5
δισεκατοµµύρια, τα οποία όµως δεν χρειάζονται και -όπως και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε- δεν απαιτούνται άλλα
µέτρα, άλλες περικοπές κι άλλες µειώσεις µισθών. Παρά την κινδυνολογία, µέτρα δεν υπάρχουν στο µεσοπρόθεσµο.
Η φαντασία που διαθέτουν, όµως, κάποιοι είναι βέβαιο ότι θα
τους βοηθήσει να ανακαλύψουν κρυφά µέτρα, να συνεχίσουν την
κινδυνολογία. Είναι µια πρακτική για να αυτοεπιβεβαιώνονται και
να επιβεβαιώνουν, επίσης, την πολιτική τους θέση, µε τη διαφορά
ωστόσο ότι αυτές οι πρακτικές τελειώνουν, φθίνουν, όσο η χώρα
βγαίνει από τα µνηµόνια και µπαίνει στο δρόµο της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ποτήρι δεν είναι άδειο, όπως
θέλετε να το βλέπετε ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Κυρίως, όµως, δεν έχετε αντιληφθεί κάποιοι από εσάς ότι
το ποτήρι αυτό δεν το βλέπουν ούτε οι ίδιοι οι πολίτες άδειο.
Είναι µακριά από εµάς οι υπεραισιόδοξες πρακτικές και εκτιµήσεις και πολύ περισσότερο η κατασκευή µιας εικονικής πραγµατικότητας. Προβλήµατα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Το
επιβεβαιώνουµε όλοι. Το επιβεβαιώσαµε κι εµείς σήµερα από το
Βήµα αυτό. Υπάρχουν, όµως, και ορατά αποτελέσµατα και κανείς
δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτό. Υπάρχει σταθερότητα και
η χώρα δείχνει έτοιµη για το επόµενο βήµα, το βήµα της ανάπτυξης, το βήµα της διαµόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό χθες και θα τον ακούσετε και
την επόµενη εβδοµάδα να αναπτύσσει το πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας για τα επόµενα χρόνια.
Θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, ότι δεν είναι µόνο το
πρωτογενές πλεόνασµα και η έξοδος στις αγορές που ενισχύουν
το κλίµα της εµπιστοσύνης των πολιτών και των διεθνών αγορών,
αλλά είναι η ορθή και ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισµού που προδιαθέτει όχι µόνο για την επίτευξη, αλλά και την
υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσµατος για το ’14 που ενώ
είχε υπολογιστεί στο 1,5% του ΑΕΠ, νεότερη επικαιροποιηµένη
εκτίµηση το ανεβάζει στο 2,3%.
Είναι, επίσης, η αίσθηση ότι επιστρέφει η ρευστότητα, η αίσθηση που προέρχεται από την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι
επενδυτές στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, το σύστηµα αξιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει αλληλεγγύη, συνδέεται µε εµπιστοσύνη και τήρηση κανόνων και υποχρεώσεων.
Μέσα από το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που συζητάµε, αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, αναδεικνύονται οι βασικοί στόχοι της οικονοµικής πολιτικής. Ποιοι
είναι αυτοί; Είναι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για να µην βρεθούµε ξανά στη δεινή θέση που βρεθήκαµε, για να µην πληρώνουν οι πολίτες το κόστος αυτής της κρατικοδίαιτης αντίληψης
της επιχειρηµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, να µιλήσω ένα λεπτό
ακόµα.
Στόχος µας είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, το
οποίο θα πρέπει να το διαµορφώσουµε όλοι µαζί. Στόχος µας
είναι η χρηµατοδότηση της οικονοµίας, που θα επιτευχθεί µε την
ενίσχυση της ρευστότητας. Στόχος µας είναι η µείωση σταδιακά
των φορολογικών συντελεστών. Βασική προτεραιότητα είναι η
µείωση της ανεργίας και θα έλεγα, ωστόσο, ότι θα πρέπει να κά-
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νουµε τα πάντα, προκειµένου να πετύχουµε αυτόν το στόχο πριν
το 2018. Στόχος µας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των
λειτουργιών του δηµοσίου.
Άκουσα πολλούς να λοιδορούν και να απαξιώνουν το πρωτογενές πλεόνασµα. Η χώρα µπορεί πλέον να καλύπτει τις ανάγκες
-αυτή είναι µια πραγµατικότητα- χωρίς να δηµιουργεί νέες δανειακές υποχρεώσεις και δίνεται η ευκαιρία σε όλους µας να διανέµουµε κοινωνικό µέρισµα, όποια κυβέρνηση κι αν έρθει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, επιτρέψτε µου να
διατυπώσω και να επισηµάνω πως το διχαστικό µήνυµα «εµείς ή
αυτοί» που ακούσαµε ενόψει, µάλιστα, και των ευρωεκλογών, ένα
δεύτερο µήνυµα «ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ» είναι ένα µήνυµα ψευδεπίγραφο.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Ελλάδα
δεν αλλάζει από τους άλλους. Θα αλλάξει από εµάς. Την Ελλάδα
θα την αλλάξουµε όλοι µαζί. Το «εµείς ή αυτοί» παραπέµπει σε
άλλες εποχές, σε διχαστικές λογικές. Κλείσαµε τις πληγές αυτές.
Δεν χρειάζεται να τις ξανανοίξουµε.
Και, κυρίως, αυτό το δίληµµα δεν λύνει κανένα πρόβληµα από
τα υπαρκτά προβλήµατα των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια δοκιµαστήκαµε όλοι µας, δοκιµάστηκαν οι αντοχές µας. Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν πλέον διλήµµατα. Από µας εξαρτάται.
Από τις θετικές προβλέψεις που έχουµε καταθέσει σε αυτό το
Βήµα, αλλά και από τις κυβερνητικές δεσµεύσεις µπορούµε να
εδραιώσουµε µια σταθερότητα, µια ασφάλεια και µια ουσιαστική
µακροχρόνια ευηµερία, που θα στηρίζεται σε µια αληθινή ανάπτυξη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μανούσος Βολουδάκης έχει τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σύνθετο ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και είναι εύκολο να οδηγήσει σε συγχύσεις
όσους παρακολουθούν µέρος της κουβέντας και δεν µπορούν
να εµβαθύνουν στο τι ακριβώς συµβαίνει. Είναι όµως και πάρα
πολύ εύκολο να πει κανείς στην περίληψη του τι είναι αυτό το µεσοπρόθεσµο.
Κατ’ αρχάς, σε αυτό το µεσοπρόθεσµο, επειδή δηµιουργούνται λάθος εντυπώσεις, δεν νοµοθετούµε τίποτα ούτε µέτρα ούτε
επιβαρύνσεις ούτε ελαφρύνσεις. Σε αυτό το µεσοπρόθεσµο αποτυπώνονται οι αριθµοί που προκύπτουν από το τι έχει νοµοθετηθεί έως τώρα. Τι είναι αυτό που προκύπτει;
Προκύπτει ότι µε την πορεία που έχουµε χωρίς ουσιώδεις µεταβολές στα βασικά µεγέθη που απασχολούν τους πολλούς,
στους µισθούς, στις συντάξεις, στους φόρους, χωρίς βασικές
αλλαγές, χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις επιτυγχάνουµε τα πρωτογενή πλεονάσµατα που είναι απαραίτητα για το δηµοσιονοµικό
νοικοκύρεµα, που µε τη σειρά του είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης της χώρας.
Αυτό έχει προβλεφθεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν η δέσµευση
του Αντώνη Σαµαρά προς τους Έλληνες πολίτες, που µε το οικονοµικό επιτελείο κατάφερε να την υλοποιήσει. Πριν από ένα
χρόνο και κάτι, στα τέλη του 2012, λοιδορούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τις προβλέψεις του προϋπολογισµού του 2013 και λέγατε ότι δεν θα επιτευχθεί
πρωτογενές πλεόνασµα. Τώρα επετεύχθη, και αύριο τριακόσιες
χιλιάδες οικογένειες θα λάβουν µέρισµα από το πλεόνασµα
αυτό.
Μετά αρχίσατε να κάνετε προβλέψεις λίγο περισσότερο βραχυχρόνιες, αλλά ούτε αυτές σας βγήκαν. Στο τέλος του 2013,
προβλέψατε ότι ο προϋπολογισµός του 2014 δεν θα εκτελεστεί
και ότι τον Μάρτιο θα είχαµε αναθεώρηση. Δεν την είχαµε. Πέσατε και εκεί έξω στην πρόβλεψη τριµήνου.
Τελευταία είχα προσωπική εµπειρία αποτυχίας προβλέψεως
του επιτελείου σας σε ορίζοντα εβδοµάδος. Είχα συζήτηση µε
τον καλό συνάδελφο και συντοπίτη, τον κ. Σταθάκη, σε τηλεοπτικό κανάλι την ηµέρα της εξόδου στις αγορές. Είπα ότι αυτό
θα οδηγήσει σε µείωση του βραχυπρόθεσµου κόστους δανεισµού και ο κ. Σταθάκης είπε ότι θα σκίσει τα βιβλία του και ότι
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αυτό δεν µπορεί να γίνει. Μια εβδοµάδα µετά διαψεύστηκε. Δεν
ξέρω αν έσκισε τα βιβλία του. Αν θα µιλήσει αργότερα, φαντάζοµαι ότι µπορεί να µας το πει αυτό.
Μια εβδοµάδα µετά είχαµε την έκδοση των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου που είχαν 0,7% επιτόκιο χαµηλότερο από ό,τι
είχε επιτευχθεί ένα µήνα πριν. Βέβαια, αυτό ακολουθήθηκε και
από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, τραπεζών, κλπ, να εκδίδουν οµόλογα, επιβεβαιώθηκε από την είσοδο σηµαντικών κεφαλαίων για τις αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών,
κ.λπ.. Άρα, λοιπόν, το νοικοκύρεµα είναι προϋπόθεση της ανάκαµψης και σε αυτόν το δρόµο µπαίνουµε σιγά - σιγά.
Ποια είναι τώρα η κριτική; Η Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά
µε τον αντιπολιτευτικό του λόγο, ρέπει προς κάποιας µορφής λογοτεχνία. Αντιµνηµονιακό λυρισµό µπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τον λόγο αυτό, όπου αντί επιχειρηµάτων και προτάσεων
ακούγεται θρήνος, οδυρµός και µοιρολόι. Το λογοτεχνικό είδος
αυτό θα βρει τη θέση του δίπλα στα κείµενα των φωτοροµάντζων
της δεκαετίας του ’60 πιστεύω, αλλά παρακάµπτοντας αυτή τη
διάσταση θα προσπαθήσω να δω πολύ σύντοµα τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
για το µεσοπρόθεσµο.
Τι µας είπε ο εισηγητής, ο κ. Τσακαλώτος; Είναι λάθος, µας
λέει, η στρατηγική σας, γιατί βασίζεται στη δηµιουργία των πλεονασµάτων, τα οποία κατά ένα µεγάλο µέρος τους πάνε πίσω
στην εξυπηρέτηση του χρέους. Στην επιτροπή µάς ανέλυσε και
περισσότερο τι εννοεί, υπαινίχθηκε κάποια πράγµατα, µιλώντας
για τις αναδιαρθρώσεις χρέους των χωρών του τρίτου κόσµου
στη δεκαετία του ’80 και του ’90 και µας ανέλυσε την προτίµησή
του για την αναδιάρθρωση µε τα Brady Bonds έναντι αυτής µε
τα Baker Bonds, δηλαδή αυτήν την αναδιάρθρωση που συµπεριλαµβάνει κούρεµα και όχι µόνο επιµήκυνση του χρόνου ή µείωση του επιτοκίου.
Λαµπρά, συµφωνώ και εγώ µαζί σας, θα ήταν καλύτερα έτσι.
Ξέρετε, όµως, την αναδιάρθρωση µε τα Brady Bonds δεν την νοµοθέτησαν οι αγαπηµένες σας Βενεζουέλες και Βολιβίες, που
ήταν οι ωφελούµενες. Την νοµοθέτησαν οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Σε αυτήν την περίπτωση εµείς δεν είµαστε στη θέση των Ηνωµένων Πολιτειών. Ευτυχώς, δεν είµαστε ούτε στη θέση των χωρών
της Λατινικής Αµερικής επειδή δεν πέρασε, ούτε και θα περάσει
το δικό σας.
Εµείς τώρα µε αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, έχοντας πετύχει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος, µπαίνουµε στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, γιατί πράγµατι το χρέος χρειάζεται ελάφρυνση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το θέµα είναι αν θέλετε. Θέλετε;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Καλό είναι να ελπίζει και να εύχεται κανείς τη µείωση του χρέους, αλλά σε αυτήν την Αίθουσα
νοµοθετούµε το τι θα πράξουµε. Δεν νοµοθετούµε ούτε τις ευχές
µας ούτε το τι θα πράξουν οι άλλοι.
Αν τώρα πιστεύετε, αγαπητέ κύριε Τσακαλώτο και συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι µπορείτε να επιβάλλετε σε όλο τον κόσµο τη
σοφία σας, καλό θα είναι να πάει ο Αρχηγός σας και σε κανένα
από τα debate όπου καλείται για να εκθέσει τις απόψεις του για
το µέλλον της Ευρώπης, γιατί αν τα αποφεύγει, επιλέγοντας της
συντροφιά του Κοµµουνιστικό Κόµµατος της Μοραβίας στην
Πράγα, δεν θα καταφέρετε να αλλάξετε τους συσχετισµούς στην
Ευρώπη που επιθυµείτε.
Τι άλλο ενδιαφέρον µας είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ; Εδώ,
είναι για εµένα το πιο σηµαντικό σηµείο. Είναι λάθος -είπε στην
επιτροπή- ότι δίνετε έµφαση στη µείωση των φόρων στους σχεδιασµούς σας για το µέλλον, γιατί οι φόροι έχουν µικρότερο πολλαπλασιαστή από τις δηµόσιες δαπάνες, άρα για την ανάκαµψη
χρειαζόµαστε αύξηση δαπανών και όχι µείωση των φόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Μας αποκαλύπτετε έτσι, για µία ακόµα φορά, την ουσία της
πολιτικής σας. Μας αποκαλύπτετε ότι η Αριστερά εξακολουθεί
να πιστεύει ότι η λύση σε όλα τα προβλήµατα είναι η ελάφρυνση
των φόρων.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η αναδιάρθρωση…
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Μας το έχει πει ξανά το επιτελείο
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σας και µε άλλους τρόπους. Έχουµε ακούσει και τον κ. Σταθάκη
να µας λέει πάλι ότι δεν είναι προτεραιότητα η µείωση των φορολογικών συντελεστών και το έχουµε πια εµπεδώσει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μην τα λέτε έτσι. Ό,τι θέλετε λέτε
µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κάνουµε συζήτηση. Θέλετε συζήτηση ή θέλετε να λέµε κουβέντες;
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Έχουµε εµπεδώσει και τι λέτε
στο πρόγραµµά σας για φορολόγηση ακόµα και των καταθέσεων, που είναι ήδη φορολογηµένος πλούτος. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη φορολογία.
Εµείς, όµως, πιστεύουµε ότι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας
επιχειρηµατίας, ο Έλληνας επαγγελµατίας υπερφορολογείται
σήµερα. Αναγκαστήκαµε να δεχθούµε την υπερφορολόγηση
αυτή λόγω των εκτάκτων συνθηκών, αλλά για εµάς είναι άθλος
πραγµατικός, είναι παρέκκλιση από τα πιστεύω µας και γι’ αυτό
είναι προτεραιότητά µας η ελάφρυνση των φόρων. Ήδη έχουµε
και τα πρώτα διαβήµατα µε τη µείωση των φόρων µεταβίβασης,
µε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τις ασφαλιστικές εισφορές
κ.λπ..
Εσείς θέλετε αύξηση των δαπανών, γιατί πιστεύετε ότι η λύση
είναι το µεγάλο και σπάταλο κράτος του παρελθόντος. Αυτό δεν
είναι η λύση, αυτό ήταν το πρόβληµα και όλοι οι Έλληνας πολίτες
στην πραγµατικότητα το διαισθάνονται αυτό.
Μας λέτε ακόµα, µε τρόπο που δεν θα έπρεπε, ζητήµατα σχετικά µε το νόµισµα -τον κίνδυνο τον έχουµε ξεπεράσει- πρώτα µε
το προεκλογικό σας σύνθηµα «καµµία θυσία για το ευρώ». Μα,
οι θυσίες δεν έγιναν για το ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Οι θυσίες έγιναν για τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, για τη
δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να µπορούν να καταναλώνουν
τα εισαγόµενα προϊόντα, που έχουν ανάγκη. Διότι αν βγαίναµε
από το ευρώ, τα πρώτα θύµατα θα ήταν οι ασθενέστεροι οικονοµικά Έλληνες πολίτες, που δεν θα µπορούσαν να πληρώσουν
τα τρόφιµα τους, τα φάρµακά τους, τα είδη πρώτης ανάγκης.
Μετά, βέβαια, θα ήταν οι καταθέσεις και οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, που θα έχαναν κάθε µέρα µέρος της αξίας τους.
Για να µην συµβούν αυτά, οι Έλληνες επέλεξαν το δρόµο που
επέλεξαν και είναι δύσκολος πραγµατικά, αλλά τώρα φτάνει στην
αντίπερα όχθη και δεν θα θυσιάσουµε ό,τι έχει γίνει ως σήµερα
για να κλείνετε εσείς το µάτι στις δικές σας εξτρεµιστικές τάσεις,
γιατί σε αυτές κλείνετε το µάτι, όταν µιλάτε για δηµοψηφίσµατα.
Τι θα είναι το δηµοψήφισµα; Θα πάτε να διαπραγµατευτείτε κι
αν σας πουν «ξέρετε, αυτά που ζητάτε δεν είναι συµβατά µε το
ευρώ», θα γυρίσετε να πετάξετε πίσω το µπαλάκι στους Έλληνες
πολίτες.
Ποια θα είναι η εισήγησή σας; Στα δηµοψηφίσµατα οι κυβερνήσεις, δεν λένε «για ελάτε παιδιά να δούµε τι θα κάνουµε». Θέτουν ένα ερώτηµα που απαντάται µε «ναι» ή «όχι» και έχουν και
εισήγηση. Ποιο θα είναι το ερώτηµα και ποια θα είναι η δική σας
εισήγηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Να τα πείτε καθαρά
αυτά. Στη δηµοκρατία δεν µπορεί κανείς να κρύβεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν ότι δεν υπήρχε άλλος δρόµος και καταλαβαίνουν ότι εµείς
αυτά που λέµε, τα εννοούµε. Εσείς προσπαθείτε από τη µία να
χαϊδεύετε τις εξτρεµιστικές στα τάσεις στο εσωτερικό σας και
από την άλλη προσπαθείτε να παραπλανήσετε τους πολίτες οι
οποίοι σας ακολούθησαν, όχι γιατί µοιράζονται τις εξτρεµιστικές
ιδέες σας αλλά γιατί η πράγµατι δύσκολη κατάσταση, την οποία
βιώνουν, τους έκανε να έχουν αγανακτήσει.
Όµως, ο δρόµος είναι -και αυτό όλοι το καταλαβαίνουν- το νοικοκύρεµα του κράτους και η απελευθέρωση των παραγωγικών
δυνάµεων του τόπου. Σε αυτόν το δρόµο θα συνεχίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Νάσος Αθανασίου έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Στη δηµοσιογραφική µου καριέρα
-δεν µπορώ να επικαλεστώ την πολιτική, γιατί είναι µόνο δύο
ετών- δεν έχω ακούσει χαµηλότερου επιπέδου οµιλίες από αυτές
που άκουσα σήµερα από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Κάποτε ο µακαρίτης ο Καραµανλής είχε πει από αυτό εδώ το
Βήµα ότι «κάποιος έδερνε κάποιον καλώντας ταυτοχρόνως για
βοήθεια». Αυτό κάνετε. Προσπαθείτε να δείρετε κάποιον, καλώντας οι ίδιοι σε βοήθεια, εσείς που δέρνετε.
Ο κύριος Υπουργός στάθηκε εδώ µε σεµνότητα, µίλησε µόνο
µε αριθµούς, δεν προχώρησε σε χαρακτηρισµούς. Ο κ. Στουρνάρας απέφυγε να έρθει, γιατί έχει λόγους, οι οποίοι µπορούν
να εµφανιστούν αµέσως.
Μιλήσατε για λαϊκισµό. Η ζωή, όµως, παίζει παράξενα παιχνίδια. Την ώρα που µιλούσε ο κ. Βορίδης, οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας και η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, ένας οικονοµολόγος, από τους πολλούς που υπάρχουν και ο οποίος
ονοµάζεται Πισσαρίδης, έδινε στην Κύπρο µια συνέντευξη και η
συνέντευξη αυτή µεταδιδόταν στην Ελλάδα.
Τι λέει ο κ. Πισσαρίδης; Θέλω να σας πω δύο λόγια και µετά
να µου πείτε αν είναι εξτρεµιστής και αν είναι λαϊκιστής ο κ. Πισσαρίδης. Υπέρ ενός νέου κουρέµατος του χρέους της Ελλάδος
τάχθηκε σε συνέντευξή του στο κυπριακό κανάλι «Sigmalive» ο
νοµπελίστας -παραλείψτε το «νοµπελίστας», διότι τι είναι το Νόµπελ µπροστά στο χτύπηµα στην πλάτη από τον κ. Σόιµπλε;- κ.
Πισσαρίδης και Πρόεδρος του κυπριακού Εθνικού Συµβουλίου
Οικονοµίας. Όπως επεσήµανε, στην Ελλάδα πρέπει να δοθεί
άφεση χρέους. «Dept forgive» είπε αγγλιστί, δηλαδή να της συγχωρήσουν τα χρέη της. Αν δεν γίνει αυτό, η Ελλάδα θα χρειαστεί
και τρίτο πακέτο στήριξης.
Όταν τον κάλεσαν να σχολιάσει τις αναφορές ότι η Ελλάδα ζει
µε γερµανικά χρήµατα, ο κ. Πισσαρίδης κάλεσε τη Γερµανία να
µην ξεχνά ότι η ίδια το 1950 διατηρήθηκε στη ζωή µε αµερικανικά
χρήµατα. Όταν ρωτήθηκε αν η Ευρωζώνη πρέπει να αρχίσει να
κόβει χρήµα, απάντησε: «Αυτό το πιστεύω. Πρέπει να φοβάται
τον αποπληθωρισµό η Ευρωζώνη και όχι τον πληθωρισµό. Αυτός
είναι ο φόβος µου για την Ευρώπη στην παρούσα φάση».
Θέλω να πω στον προλαλήσαντα, ο οποίος ρώτησε ποια είναι
η εισήγηση, ότι την εισήγηση τη δίνει η επιστήµη, την εισήγηση
τη δίνουν οι Πισσαρίδηδες, την εισήγηση δεν την δίνουν δεκάρικοι προεκλογικοί λόγοι. Αυτή είναι η δική µου προσωπική απάντηση και νοµίζω ότι αυτή η απάντηση καλύπτει πολλούς.
Εγώ αναφέρθηκα στον Πισσαρίδη και µια συνάδελφος στον
Φίλιπ Λεγκρέν. Ο Φίλιπ Λεγκρέν είναι κορυφαίος οικονοµικός
σύµβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάσατε τι έγραψε, κύριε Υπουργέ; Περιγράφει το ελληνικό
πρόγραµµα. Εσάς κατηγορεί, την Κυβέρνηση στην οποία ανήκετε κατηγορεί. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Φίλιπ Λεγκρέν; Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο
Χέλµουτ Σµιτ, που λέει όσα λέει εναντίον της κ. Μέρκελ; Είναι
ΣΥΡΙΖΑ ο Τίµοθι Γκάιτνερ, που έχει πει όσα έχει πει; Τα έχετε
πληροφορηθεί; Διαβάζετε εφηµερίδες ή µόνο µια τοπική εφηµερίδα για τον κ. Σόιµπλε;
Όσες φορές επιχείρησα να αναφερθώ σε τέτοιους επιστήµονες, το µετάνιωσα. Γι’ αυτό θα αλλάξω αµέσως ύφος. Επιβάλλεται να αλλάξω ύφος, γιατί δεν γίνοµαι κατανοητός.
Ορισµένοι θέλουν να ακούγονται καλά στις Βρυξέλλες, θέλουν
ευρωπαϊκό αξίωµα, πρέπει να είναι αρεστοί. Δεν εννοώ εσάς,
αλλά κάποιοι θέλουν να είναι αρεστοί στις Βρυξέλλες. Επιδιώκουν και ευρωπαϊκό αξίωµα και το εννοώ. Και εντολέα τους θεωρούν την κ. Μέρκελ, όχι τον ελληνικό λαό. Εγώ θα προσπαθήσω
να εκπροσωπήσω όσο µπορώ, κατά το δυνατόν, τον ελληνικό λαό
µε γεγονότα, όχι µε αξιολογικές κρίσεις.
Πρώτον, την 1η Ιουλίου τέσσερα εκατοµµύρια Έλληνες εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης θα πάνε
στα ΑΤΜ και θα δουν τις απολαβές τους πετσοκοµµένες. Ψεύδοµαι; Αυτό έχει υπογράψει η ελληνική Κυβέρνηση. Μιλάω για
την εφαρµογή του «Zero deficit close».
Δεύτερον, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλος µέσω των «FINANCIAL TIMES» προτρέπει τις διοικήσεις
των τραπεζών να αφήσουν τις αδύναµες ελληνικές επιχειρήσεις
να καταρρεύσουν. Συµφωνείτε; Πείτε το. Διαφωνείτε; Πείτε το.
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Θα κρατήσετε τον κ. Προβόπουλο; Ο Υπουργός Ανάπτυξης,
κυρίως, στηρίζει την άποψη Προβόπουλου, να καταρρεύσουν οι
αδύναµες ελληνικές επιχειρήσεις; Ο κ. Στουρνάρας θα µείνει
στην Αθήνα για να δει από κοντά το κατάντηµα; Αυτά απαιτούν
απαντήσεις. Δεν υπάρχει διάψευση από προχθές που δηµοσιεύτηκε αυτό στους «FINANCIAL TIMES».
Τα χτυπήµατα στον Έλληνα πολίτη είναι συµφωνηµένα, υπογεγραµµένα και σφραγισµένα. Αυτό το µεσοπρόθεσµο –ναι, δεν
ψηφίζουµε κάτι καινούριο- µετατρέπει σε πράξεις τους στόχους
των µνηµονίων. Νοµίζετε ότι η πλάτη του Έλληνα αντέχει και
άλλα; Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν µπορείτε να ευχαριστήσετε
άλλο την τρόικα, ότι δεν γίνεται περισσότερο σκύψιµο;
Ο πόνος που θα προκαλέσει αυτό το µεσοπρόθεσµο, θα είναι
µεγαλύτερος από τον πόνο που προκλήθηκε ως τώρα. Γιατί τώρα
το µαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Δεν έχει άλλο κρέας να κόψει,
δεν έχει σάρκα, που επίσης πονάει. Θα φτάσει στο µεδούλι. Ως
το 2018 δεσµεύεστε να συνεχίσετε τη βίαιη εσωτερική υποτίµηση, τον ευτελισµό των εισοδηµάτων, τη µείωση της ζήτησης,
την αύξηση των τιµών, την περαιτέρω υποτίµηση της ιδιωτικής
περιουσίας των Ελλήνων.
Τα έχετε υπογράψει, οι µισθοί να φτάσουν στα 500 ευρώ κατά
µέσο όρο και οι συντάξεις να καταβαραθρωθούν στα 360 ευρώ.
Αυτό ψηφίζετε σήµερα, την εφαρµογή αυτού ψηφίζετε σήµερα,
για να µιλήσουµε και να το καταλάβει και ο µπάρµπα Μήτσος
απανταχού της Ελλάδας. Ψηφίζετε 500 ευρώ µέσο µισθό και 360
ευρώ σύνταξη. Αυτό κάνετε.
Οµολογήστε το τίµια. Είναι µια πολιτική. Περιφρονείτε την
άλλη πολιτική. Λέτε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Κέυνς! Δεν
υπάρχει αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση Οµπάµα και η Κυβέρνηση Άµπε στην Ιαπωνία! Περιφρονήστε το αυτό. Δεν υπάρχει! Δεν µπορείτε να το πείτε Βενεζουέλα ή λαϊκισµό, αλλά
εντάξει το δέχοµαι. Πείτε, όµως, ποια πολιτική εφαρµόζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω χρόνο, κυρία Πρόεδρε, να πω περισσότερα. Θα σας
πω µόνο κάτι και απευθύνοµαι σε εσάς, στο Προεδρείο. Ξέρετε,
ως δηµοσιογράφος είχα περισσότερη δυνατότητα να µιλήσω,
χωρίς να καλύπτω τον άλλον. Δηλαδή, σε µια συνέντευξη µου µε
τον κ. Σταϊκούρα θα µπορούσα να του υποβάλλω ερωτήσεις και
να πάρω απαντήσεις. Στη Βουλή δεν µπορώ να µιλήσω.
Αλλά, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα σε αυτή τη
Βουλή. Ακούµε ο ένας τον άλλον –εάν τον ακούµε- αλλά από
τους έξω δεν ακούει κανένας. Ας το σκεφτούν αυτό αυτοί που
καταρτίζουν ψηφοδέλτια, θέλοντας να βάλουν µέσα τούς δικούς
τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αθανασίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια, κύριε συνάδελφε -απευθυνόµενος στον προηγούµενο
συνάδελφο- εµείς ξέρουµε πολύ καλά τι ψηφίζουµε. Δεν ξέρω
εάν εσείς ξέρετε για τι πράγµα µιλάτε. Από το πρωί ακούω τους
Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και σύσσωµης
της Αντιπολίτευσης να µιλάνε για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει τι είναι
αυτό το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Ξέρετε για τι πράγµα µιλάµε, τι είναι αυτό το µεσοπρόθεσµο
και τι είναι αυτό το οποίο κάνουν όλες οι νοικοκυρεµένες οικογένειες, όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε µία αγορά, την
οποία πρόκειται να αποπληρώσουν τα επόµενα πέντε χρόνια;
Είναι αυτό το οποίο κάνουν όλες οι σοβαρές ιδιωτικές εταιρείες,
όταν πρόκειται να προγραµµατίσουν πώς θα πάει η δουλειά τους
τα επόµενα χρόνια. Είναι αυτό το οποίο κάνουν όλες οι σοβαρές
χώρες του εξωτερικού, όλα τα σοβαρά, οργανωµένα έθνη. Είναι
αυτό το οποίο εµείς φτάσαµε µόλις στο 2010 για να το κάνουµε!
Τι είναι αυτό; Να προσδιορίσουµε ποια είναι τα έσοδα του κράτους και από πού θα προέλθουν και να προσδιορίσουµε ποια
είναι τα έξοδα του κράτους και πώς αυτά θα κατανεµηθούν στα
λειτουργικά κέντρα κόστους. Αυτό το αυτονόητο πράγµα εµείς
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το κάναµε πράξη µόλις το 2010! Και αυτό το πράγµα εσάς δεν
σας αρέσει. Ξορκίζετε αυτή τη λέξη, λες και είναι κάτι κακό, κάτι
το οποίο δεν πρέπει να το κάνει κανείς.
Ποια θα είναι η οικονοµική κατάσταση της χώρας τα επόµενα
τέσσερα χρόνια; Ποιος είναι ο οδικός χάρτης που θα ακολουθήσουµε; Ποια είναι η οικονοµική πολιτική που εµείς, η σηµερινή
Κυβέρνηση, προσδιορίζει, εκτιµά ότι θα είναι, ώστε η χώρα αυτή
να οδηγηθεί µε σταθερά βήµατα στην έξοδο από την κρίση; Αυτό
περιγράφει, αυτό είναι το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, που τόσο πολύ ξορκίζετε εσείς.
Δεν είναι, όπως είπε ο προλαλήσας, ούτε σκύψιµο ούτε εφαρµογή κάποιου µνηµονίου, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος. Παρεµπιπτόντως, αυτή τη λέξη το «µνηµόνιο» τη χρησιµοποιείτε πολύ,
είναι πιασάρικη και κολλάει παντού, παρ’ όλο που σε λίγο θα είναι
παρελθόν.
Και γιατί είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα σχέδιο για να υπάρχει
ένας οδικός χάρτης; Γιατί απλά, έχοντας έναν οδικό χάρτη, έχοντας µια συγκεκριµένη οικονοµική στρατηγική µπορεί, όταν κάτι
δεν πάει καλά, να κάνεις διορθωτικές κινήσεις και να µην προχωράς «στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα», όπως προχωρούσαµε τις προηγούµενες δεκαετίες, καταθέτοντας πολλές φορές
προϋπολογισµούς, απλά για να βγαίνουν τα νούµερα και που
κάθε τέλος του χρόνου τους αλλάζαµε ή τους αναθεωρούσαµε
και πολλές φορές αυτό δεν το µάθαινε και κανένας.
Τώρα πια ξέρουν όλοι οι πολιτικοί, ξέρουµε όλοι οι Βουλευτές
και ξέρουν και όλοι οι πολίτες ποιο είναι το σχέδιο και ποια είναι
τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα, τα οποία η Κυβέρνηση πιστεύει
ότι θα έρθουν τα επόµενα τρία χρόνια. Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα, τα οποία είναι κατατεθειµένα µε τον πιο βαρυσήµαντο
τρόπο, αφού ψηφίζονται από την Εθνική Αντιπροσωπεία, θα κριθεί το έργο της Κυβέρνησης αυτής, αλλά και των επόµενων κυβερνήσεων, οι οποίες θα έρθουν για να κυβερνήσουν αυτόν τον
τόπο.
Είπε ο κύριος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος: «Ο στόχος του µνηµονίου είναι τα µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα,
που απ’ ότι φαίνεται, δεν είναι και καθόλου εφικτά». Είπε, για παράδειγµα, ο κ. Λαφαζάνης ότι τα πλεονάσµατα αυτά στηρίζονται
στην ύφεση και στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, που είναι αλήθεια, αυτήν τη βλέπουµε γύρω µας.
Όµως, εκείνο το οποίο δεν είπαν οι προλαλήσαντες και δεν το
άκουσα από κανέναν να το λέει από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης –λες και θέλουν να προστατεύσουν κάτι που δεν τους
ανήκει ίσως, σε µερικούς- είναι ότι εδώ που φτάσαµε δεν φταίνε,
κύριοι, τα πλεονάσµατα της ύφεσης και της εξαθλίωσης, αλλά
φταίνε τα ελλείµµατα του πλούτου, που είχαµε τις προηγούµενες
δεκαετίες. Αυτά τα ελλείµµατα φταίνε που έφτασε η χώρα εδώ,
γιατί αν είχαµε πλεονάσµατα τα προηγούµενα τριάντα χρόνια,
δεν θα φτάναµε εδώ και θα είχαµε και κοινωνικό κράτος, που
όλοι θέλετε και θέλουµε.
Γιατί δεν το λέτε, λοιπόν, ότι εδώ που φτάσαµε φταίει ο λαϊκισµός, φταίει η πλειοδοσία, φταίνε τα «θα» που ήρθαν από το
1981 και µετά σε αυτήν τη χώρα, φταίει αυτή η αριστερίστικη νοοτροπία των πολιτικών και των συνδικαλιστών του χθες, οι οποίοι
µοιράζανε λεφτά, που δεν ήταν δικά τους, αλλά στείλανε το λογαριασµό στη δική µας γενιά και µάλιστα το στείλανε µε τόκο;
Αυτά φταίνε.
Φταίει η έλλειψη πολιτικού θάρρους να ειπωθεί η αλήθεια στο
λαό. Φταίει ο φόβος του πολιτικού κόστους, που απέτρεψε τους
προηγούµενους πολιτικούς και φέρει ευθύνη και η Νέα Δηµοκρατία ίσως σε αυτό, εν µέρει για το λίγο διάστηµα που κυβέρνησε. Τα τελευταία τριάντα χρόνια κυβέρνησε το 20% του
χρόνου, αλλά φέρει και αυτή αναλογικά την ευθύνη, λόγω του
ότι δεν πήραµε τις απαραίτητες αποφάσεις, όταν έπρεπε αν τις
πάρουµε, τις δύσκολες και επώδυνες, ώστε σήµερα να µην τραβάµε αυτά που τραβάµε και να µην τραβάει ο λαός αυτά που τραβάει, αυτά για τα οποία εµείς προσπαθούµε να αλλάξουµε και
εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι αυτά για τα οποία εµµένετε και προσπαθείτε
να µην αλλάξει τίποτα.
Στο µεσοπρόθεσµο, λοιπόν, περιγράφεται ότι το ΑΕΠ τα επόµενα τέσσερα χρόνια θα αυξηθεί κατά 19%. Έτσι εµείς εκτι-
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µούµε, µε την οικονοµική πολιτική που ασκούµε. Και παρ’ όλη
αυτή τη σηµαντική αύξηση του ΑΕΠ, η οποία θα φέρει µείωση
της ανεργίας κατά 10%, δηλαδή αύξηση των θέσεων εργασίας
κατά πεντακόσιες χιλιάδες, η αύξηση των άµεσων φόρων, δηλαδή των φόρων που είναι από εισόδηµα, είναι µηδενική.
Δεν αυξάνονται, κύριοι, οι φόροι εισοδήµατος, οι άµεσοι
φόροι, παρ’ όλο που θα έχουµε περισσότερο εισόδηµα προς φορολόγηση, µεγαλύτερη φορολογητέα ύλη. Οι εκτιµήσεις που
έχουµε κάνει, σας πληροφορώ ότι είναι υπέρ του δέοντος ρεαλιστικές, είναι υποεκτιµηµένες δεν είναι υπερεκτιµηµένες. Οι στόχοι του µεσοπρόθεσµου –για τους οποίους µε τόσο κόπο εσείς
πασχίζετε να αποδείξετε ότι δεν θα υλοποιηθούν- θα υλοποιηθούν.
Και ξέρετε τι θα συµβεί όταν υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι; Θα
διαψευστείτε, κύριοι και κυρίες για άλλη µια φορά, όπως διαψευστήκατε πανηγυρικά, όταν λέγατε µέχρι πριν λίγους µήνες ότι η
ύφεση θα ήταν 4,2% και θα φτάσει το 6% και τελικά ήρθε η EUROSTAT να επιβεβαιώσει ότι η ύφεση ήταν µικρότερη και από το
στόχο στο 3,9%. Διαψευστήκατε όταν λέγατε –µέχρι το Σεπτέµβρη του 2013 ο Τσακαλώτος και άλλοι δικοί σας συνάδελφοι- ότι
δεν θα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα και αντίθετα το πρωτογενές πλεόνασµα, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, επαληθεύτηκε ότι
είναι 3,4 δισεκατοµµύρια.
Θα διαψευστείτε, όπως διαψευστήκατε όταν λέγατε ότι η
ανεργία θα φτάσει το 30% στο 2013, και η ανεργία πήγε από το
27,7% στο 26,7%, µειώθηκε κατά µία ποσοστιαία µονάδα από τον
Νοέµβριο του 2013 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, µέσα σε
τέσσερις µήνες. Και θα διαψευστείτε για άλλη µια φορά από τα
αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών.
Διότι ο ελληνικός λαός σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει αλήθεια, θέλει πολιτική παρρησία, θέλει θάρρος. Δεν θέλει ψέµατα, δεν θέλει λαϊκισµούς, δεν θέλει πολιτικό
καιροσκοπισµό. Θέλει µία δυνατή Ελλάδα, θέλει µία κυρίαρχη Ελλάδα, θέλει µία νέα Ελλάδα, έτσι όπως όλοι την οραµατιζόµαστε
και θα φτάσουµε σε αυτήν, µε σταθερά βήµατα και πάνω απ’ όλα
προσφέροντας τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας και
η κάθε Ελληνίδα να ευηµερήσουν επιτέλους σε αυτόν τον τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σκρέκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και επτά
εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο της Άρτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Μιχαλάκης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελικά τι είναι το µεσοπρόθεσµο;
Είναι στην πραγµατικότητα µακροπρόθεσµα δεσµά πρόσδεσης
της χώρας και της κοινωνίας στη λιτότητα και στο κράτος µόνιµης έκτακτης ανάγκης, είναι πρόγραµµα δηµοσιονοµικής κατάρρευσης και όχι δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η στρατηγική της
συγκυβέρνησης εξαντλείται στην πιστή τήρηση του µνηµονίου,
µε οποιονδήποτε φερετζέ και ας προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο και για την ψευδεπίγραφη έξοδο απ’ το µνηµόνιο.
Είναι αποκαλυπτικά τα όσα προβλέπονται στον χώρο της
υγείας, µέτρα-αντανακλάσεις του µνηµονίου σε βάθος τετραετίας, µέτρα απόσυρσης του κράτους από τον κοινωνικό του
ρόλο, µέτρα συρρίκνωσης του κοινωνικού προϋπολογισµού. Συνολικά, σε µια ήδη συρρικνωµένη δαπάνη για την υγεία -σας αναφέρω ότι στην υγεία δίνουµε εµείς σχεδόν το 5% του ΑΕΠ, όταν
στον µέσο όρο της Ευρωζώνης δίνουν το 6,9%- θα έχουµε κι
άλλες περικοπές. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι θα περικοπούν τουλάχιστον 800 εκατοµµύρια ευρώ από την ενίσχυση των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ και τη φαρµακευτική τους δαπάνη, θα περικοπούν τουλάχιστον 389 εκατοµµύρια ευρώ από την κρατική
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επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, ενώ επιπλέον 500 εκατοµµύρια ευρώ
µείωση θα έχουµε σε βάθος τριετίας, όσον αφορά τη µισθοδοσία, τις προµήθειες, το ιατροφαρµακευτικό υλικό και τον εξοπλισµό των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Αυτό είναι το µεσοπρόθεσµο
στον χώρο της υγείας.
Με άλλα λόγια, διαµορφώνει τη δεύτερη φάση αποψίλωσης
και συρρίκνωσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και οριστικοποιεί
τη µεταστροφή και την έκπτωση της δηµόσιας πολιτικής στον
χώρο του φαρµάκου, καθώς το κράτος είτε απευθείας και διαµέσου του Υπουργείου Υγείας είτε διαµέσου του ΕΟΠΥΥ, θα χρηµατοδοτεί ελάχιστα την αγορά του φαρµάκου, το δηµόσιο
σύστηµα ασφάλισης δεν θα συµµετέχει ούτε καν προσχηµατικά
στην αγορά και στην προµήθεια φαρµάκων για τους ασθενείς.
Εποµένως, το προτεινόµενο µεσοπρόθεσµο επισφραγίζει τον
στόχο της συγκυβέρνησης κι αυτό θα γίνει κανόνας βέβαια, και
όχι εξαίρεση. Η ανθρωπιστική και υγειονοµική κρίση και η αποκλειστική χρηµατοδότηση φαρµάκων και εξετάσεων θα γίνεται
από την τσέπη των πολιτών. Αν δεν έχει ο ασθενής να πληρώσει
από την τσέπη του, δεν θα έχει φάρµακα, δεν θα µπορεί να κάνει
εξετάσεις, δεν θα µπορεί να τύχει κατάλληλης θεραπείας και παρακολούθησης και δεν θα έχει πρόσβαση στις δηµόσιες δοµές
υγείας.
Το τελευταίο στοιχείο οµολογείται, όχι µόνο κάτω από τη σκιά
των αριθµών και των κάθετων µειώσεων στη δηµόσια δαπάνη
φαρµάκου για το ΕΣΥ και τις λειτουργικές ανάγκες, αλλά και από
την αιτιολογική έκθεση, στην οποία ωµά αναφέρεται ότι θα απορροφηθούν µονάδες, υποτίθεται χαµηλής πληρότητας, δηλαδή θα
κλείσουν µονάδες του ΕΣΥ, µικρά ή µεσαία νοσοκοµεία, κυρίως
στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική, προκειµένου να βγουν οι
αριθµοί των περικοπών και όχι για να καλυφθούν και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών.
Το αν, όµως, τελικά θα εφαρµοστεί αυτό το µεσοπρόθεσµο,
δεν εξαρτάται από τη συγκυβέρνηση και την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, η οποία τη στηρίζει. Η πολιτική της συγκυβέρνησης
θα καταδικαστεί. Θα αποδοκιµαστεί και θα καταπέσει σε λίγες
µέρες στις κάλπες της Αυτοδιοίκησης και της Ευρώπης, όταν ο
λαός θα ψηφίσει υπέρ του κοινωνικού κράτους, υπέρ των δικαιωµάτων του, υπέρ της ελπίδας, όταν ο λαός θα στηρίξει µε την
ψήφο του, τους τοπικούς και τους περιφερειακούς συνδυασµούς
και το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τις δύο επόµενες Κυριακές, το µεσοπρόθεσµο που άρον-άρον
έφερε εδώ πανικόβλητη η συγκυβέρνηση, θα καταψηφιστεί από
το λαό, µαζί µε όλους τους εφαρµοστικούς νόµους του µνηµονίου, µαζί µε όλες τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µαζί
και µε τον αυταρχισµό και την εξαπάτηση και τους εκβιασµούς.
Θα καταψηφιστούν τα σχέδια της συγκυβέρνησης που βάζουν
οριστικά «ταφόπλακα» και στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στην
πολιτική φαρµάκου στη χώρα και στα εργασιακά και τα κοινωνικά
δικαιώµατα των υγειονοµικών του ΕΣΥ και στα δικαιώµατα στην
υγεία, την περίθαλψη, την προσωπική και κοινωνική ευεξία των
πολιτών. Αυτά τα σχέδια θα καταδικαστούν σε λίγες µέρες στις
τρεις κάλπες, που θα σηµατοδοτήσουν την απαλλαγή της χώρας
από την επικίνδυνη και καταστροφική συγκυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε άλλη µία φορά κατηγορίες για εξτρεµισµούς, λαϊκισµούς και την επιθυµία πισωγυρίσµατος, από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς ποτέ δεν τάξαµε εύκολο τρόπο ζωής. Εσείς που τόσα
χρόνια τάζετε εύκολη ζωή, τώρα µιλάτε για χρεοκοπία. Μιλάτε
τώρα εσείς για χρεοκοπία, που τόσα χρόνια τάζατε εύκολη ζωή!
Η χρεοκοπία είναι στη δική σας πολιτική και όχι στη δική µας.
Τι σας εµπόδισε τόσα χρόνια και ξαφνικά ανακαλύπτετε ότι το
2010 µπαίνει πραγµατικά νοικοκύρεµα σε αυτή τη χώρα; Ποιος
κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια; Προφανώς υπονοείτε το έτερόν
σας ήµισυ, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Οπότε ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συµπεράσµατά του µε ποιον συγκυβερνάτε, ακόµα και αν
είναι έτσι τα πράγµατα.
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Ας πάµε στο µεσοπρόθεσµο. Τι είναι το µεσοπρόθεσµο; Το µεσοπρόθεσµο έρχεται να επιβεβαιώσει τη βασική αφήγηση του
success story µε ένα πλήθος στοιχείων και αριθµών σε προεκλογική περίοδο. Μόνο που αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καµµιά
σχέση µε την οδυνηρή και ζοφερή πραγµατικότητα, την ελληνική
πραγµατικότητα, τη σηµερινή πραγµατικότητα που τη στοιχειώνουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, πάνω από τρία εκατοµµύρια
ανασφάλιστοι, οι νέοι, ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας που οδηγούνται στη µετανάστευση, οι αγρότες που οδηγούνται στην
υποκαλλιέργεια και την εγκατάλειψη της γης τους, που κινδυνεύουν να χάσουν τη γη τους από τα χρέη και τη φορολογική
αφαίµαξη, από τον δανεισµό στον οποίο έντεχνα οδηγήθηκαν,
προσβλέποντας στο success story των φωτοβολταϊκών και εξαπατήθηκαν, οι µικροεπιχειρηµατίες που κινδυνεύουν µε λουκέτο
οι επιχειρήσεις τους, οι λαϊκατζήδες που απορρυθµίζεται ό,τι
τους απέµεινε, οι νεόπτωχοι του µνηµονίου που περιµένουν
ουρές να πάρουν τρόφιµα στις λαϊκές αγορές, οι στρατιές των
απολυµένων –εκεί έξω είναι για ακόµη µια µέρα οι καθαρίστριες,
εκπαιδευτικοί απολυµένοι, δηµοτικοί υπάλληλοι, δηµοτικοί αστυνοµικοί και τόσοι άλλοι- οι µικροοµολογιούχοι, που έχουν χάσει
τις οικονοµίες τους, τα νοσοκοµεία και τα σχολεία που βρίσκονται υπό κατάρρευση.
Στο µεσοπρόθεσµο αυτής της περιόδου, της περιόδου 20152018, γίνονται τέσσερις βασικές υποθέσεις.
Η πρώτη υπόθεση είναι ότι από το 2014 και µετά ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο που κατά
µέσο όρο θα ξεπερνάει το 3% ετησίως.
Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασµα θα
σταθεροποιηθεί σε περίπου 4% ετησίως, µε µια µείωση κατά τα
έτη 2015-2016 και αύξηση τα επόµενα δύο χρόνια µέχρι το 2018
–υποτίθεται- χωρίς λήψη νέων µέτρων. Με την τρίτη υπόθεση βεβαιώνεται ουσιαστικά ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθεί
το χρέος, το οποίο θα γίνει βιώσιµο µετά το 2020. Η τέταρτη υπόθεση είναι ότι η ανεργία θα µειωθεί ραγδαία από το 2014 και
µετά, φθάνοντας στο 2018 στο 15,9%. Όµως, δεν µας λέτε µε
ποιον τρόπο θα γίνει, µε κάποιον µαγικό τρόπο.
Και τα τέσσερα προηγούµενα στοιχεία παρουσιάζονται ως βεβαιότητες, ως µελλοντικές βεβαιωµένες επιτυχίες βασιζόµενες
στις τωρινές επιτυχίες. Ποιες δηλαδή; Το πρωτογενές πλεόνασµα που γίνεται κοινωνικό µέρισµα και το άνοιγµα στις αγορές
του εξωτερικού. Το άνοιγµα στις αγορές του εσωτερικού είναι
άλλης τάξης ζήτηµα, θα το συζητήσουµε κάποια στιγµή. Όλα
αυτά, λοιπόν, προσπαθούν να συντηρήσουν την προσδοκία της
περίφηµης ανάκαµψης, αλλά και της σταθερότητας για τη χώρα.
Αποδοµήθηκαν οι βεβαιότητές σας από άλλους συναδέλφους.
Δεν θα υπεισέλθω. Επίσης, υπάρχουν βεβαιωµένες πραγµατικότητες που τις αποσιωπάτε, όπως η βιωσιµότητα του χρέους.
Μετά από τέτοια λιτότητα, ύφεση και κουρέµατα, το χρέος, που
το πήραµε 120% του ΑΕΠ έχει φθάσει στο 179% του ΑΕΠ. Αν
αυτό δεν αντιµετωπισθεί, τι συζητάµε; Και αυτό το χρέος, το ξέρετε και εσείς ότι δεν είναι βιώσιµο.
Κάνετε την παράλογη υπόθεση της συνεχούς αύξησης των
πρωτογενών πλεονασµάτων –παράλογη όχι µόνο επειδή το λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ– παράλληλα µε επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης.
Για παράδειγµα, µας λέτε να φανταστούµε –είναι δύσκολο να το
φανταστεί κανείς– ότι το 2018 το κράτος θα πάρει από την οικονοµία 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που
δίνει και την ίδια στιγµή η οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό
3,2%. Το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής στην τελευταία του έκθεση επισηµαίνει το σπάνιο του πράγµατος και
δίνει µόνο ένα παράδειγµα σε διαφορετικές, βέβαια, καταστάσεις, το παράδειγµα της Νορβηγίας.
Επιπλέον, η στρατηγική αυτή υπονοµεύει τις όποιες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού αυτά τα πλεονάσµατα θα αποπληρώνουν φόρους και θα διαιωνίζουν τη λιτότητα. Εδώ έρχεστε και
µας µιλάτε για ανάπτυξη και στηλιτεύετε τη στάση µας, τη µη
συµβολή µας σε αυτή την ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε. Αναφέρθηκαν παραδείγµατα ΟΠΑΠ, «ΑΣΤΕΡΑΣ», Ελληνικό κ.λπ., που θα
φέρουν, µας είπατε, αποκλιµάκωση της ανεργίας, νέες θέσεις
εργασίας, δηλαδή ανάπτυξη.
Πράγµατι, αντιλαµβανόµαστε αλλιώς την ανάπτυξη. Το ζήτηµα
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της ανάπτυξης, κατά την άποψή µας, είναι πιο σύνθετο. Και εδώ
συγκρούονται πράγµατι δύο πολιτικές. Θα κάνουµε µεγάλες
επενδύσεις µε φθηνά εργατικά χέρια, µε φθηνούς εργαζόµενους, που θα ζουν τη χαµοζωή ή και που δεν θα µπορούν να ζήσουν στον τόπο τους; Εσείς το προκρίνετε αυτό και σε αυτό
προϋποθέσεις είναι το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και
του δηµόσιου πλούτου –όλα στο ΤΑΙΠΕΔ– και η ιδιωτικοποίηση
των αγαθών.
Εµείς απορρίπτουµε αυτό το µοντέλο, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των µονοπωλίων, που προάγει
την πολιτική φθηνότερης εργατικής δύναµης, που επιταχύνει τις
ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Εµείς –και αυτό θα το κάνουµε– θα στηρίξουµε τον αγρότη,
τον εργαζόµενο, την µικροµεσαία επιχείρηση, για να δώσουµε
αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Δηλαδή, θα πάµε στους ανθρώπους και όχι µε όρους αξιοποίησης κεφαλαίου.
Θα δώσω ένα πρόσφατο παράδειγµα για την ανάπτυξη, µε
αφορµή τον ΟΟΣΑ και την εργαλειοθήκη του και το λάδι. Κατάγοµαι από µια περιοχή, την Αιτωλοακαρνανία που έχει πολύ
καλής ποιότητας λάδι. Κάθε παραγωγός λαδιού προσπαθεί να
διασφαλίσει πολύ καλή ποιότητα, χωρίς νοθεύσεις και όλα τα κλιµάκια του ΕΦΕΤ προσπαθούσαν για το ίδιο αποτέλεσµα. Έρχεται
η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, η τρόικα και η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ την οποία πληρώσαµε –νοµίζω- 900 εκατοµµύρια ευρώ και θεωρούν και προτείνουν ως αναπτυξιακό µέτρο,
ποιο πράγµα; Το να νοθεύσουµε το λάδι.
Είναι πρόδηλο πώς απαξιώνονται οι ίδιοι οι παραγωγοί και η
κάθε τους προσπάθεια από σχεδιασµούς και πολιτικές που υπηρετούν άλλα κριτήρια και συµφέροντα. Είναι πρόδηλο πως δεν
σας ενδιαφέρει, οι όποιοι πόροι να πηγαίνουν στην πραγµατική
οικονοµία.
Εµείς προσπαθούµε να φτιάξουµε καθηµερινά µία προγραµµατική σχέση µε τους πολίτες, µε διάφορα στρώµατα της κοινωνίας, µε εργαζόµενους και επαγγέλµατα που καταστρέφονται, µε
ανθρώπους και διαδικασίες που βγαίνουν καθηµερινά στο περιθώριο.
Μέσα από το µεσοπρόθεσµο είναι ξεκάθαρο ότι βοά το µεταρρυθµιστικό µήνυµα της Κυβέρνησης προς τις αγορές και τους
εταίρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψτε, σε ένα λεπτό ολοκληρώνω.
Το κράτος χάνει ολοένα και περισσότερο τον αναπτυξιακό του
ρόλο. Το κράτος και η κοινωνία θα µικρύνουν, θα συρρικνωθούν,
θα φθηνύνουν και άλλο την επόµενη τριετία. Γιατί το πάγωµα των
κοινωνικών δαπανών και των µισθών για την πενταετία, η αύξηση
των φορολογικών εσόδων κατά 10% κάθε χρόνο, οι σηµαντικές
µειώσεις για τις επικουρικές συντάξεις και τα προνοιακά δικαιώµατα και ένα σωρό από άλλα µέτρα αποτελούν ένα δυσβάσταχτο
και οδυνηρό πακέτο ρυθµίσεων, µε σηµασία όχι µόνο ποσοτική
αλλά και ποιοτική.
Βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο και έχουµε συνηθίσει
από εκβιασµούς ή –πιο κοµψά– από διλήµµατα. Τα έβαλαν όλοι,
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Πρωθυπουργός, ακόµα και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Τα
βάζει και το µεσοπρόθεσµο, που η αισιόδοξη αφήγησή του
απειλείται. Απειλείται κυρίως από τον ερχοµό µιας άλλης
Κυβέρνησης.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, ζητάτε και γνωρίζουµε ότι µόνο µε την
κινητοποίηση των εργαζοµένων και της κοινωνίας, µόνο µε την
ενεργητική και την ουσιαστική της δύναµη και όχι απλώς µε τη
µαζική της δύναµη, µπορεί να υπάρξει παραγωγική
ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και έξοδος από την κρίση.
Όλοι ορκιστήκαµε στο Σύνταγµα και στο δηµόσιο συµφέρον.
Όµως, ο καθένας από εµάς αντιλαµβάνεται διαφορετικά, έχει
µιαν άλλη τάξη µεγέθους για το τι σηµαίνει υπεράσπιση του
λαού, υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, τι σηµαίνει
κινητοποίηση του λαού για να αντιµετωπίσει ο ίδιος τα
προβλήµατά του, για να βρεθεί σε καλύτερη θέση την επόµενη
µέρα.
Ευτυχώς, στις προσεχείς εκλογές δεν ψηφίζουν οι αγορές και
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τα επιχειρηµατικά λόµπι, αλλά ο ελληνικός λαός. Σε αυτόν
προσδοκούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Γεώργιος Νταβρής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, άκουσα µε µεγάλη προσοχή σήµερα και
υπογράµµισα ιδιαίτερα την επιχειρηµατολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας. Ο Εκπρόσωπος του ΚΚΕ
επεσήµανε ότι ο κύριος σκοπός αυτής της οικονοµικής πολιτικής
στην Ευρώπη δεν είναι να σωθούν οι κοινωνίες, αλλά να σωθεί το
κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες.
Δεν ξέρω γιατί –δεν έχει ξυπνήσει ο κοµµουνιστής µέσα µου,
κύριε Υπουργέ– αλλά νοµίζω ότι έχει βάση αυτό. Διάβασα την
Κυριακή στην εφηµερίδα «REAL NEWS», στο ειδικό οικονοµικό
ένθετο –και θέλω να το βεβαιώσετε και στο Κοινοβούλιο– ότι ήδη
το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης γνωρίζει ότι 60
δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν φύγει στο εξωτερικό κατά τη
διάρκεια των ετών 2010-2012. Τα 25 εκατοµµύρια ευρώ έφυγαν
«λευκά» από φόβο και τα 35 εκατοµµύρια ευρώ «µαύρα».
Και διάβασα ότι εσείς σχεδιάζετε ένα σχέδιο ανάταξης,
ανάπτυξης της οικονοµίας, να δώσετε κίνητρα, ώστε αυτοί που
τα έβγαλαν «λευκά» να τα ξαναφέρουν µε κίνητρα και οι άλλοι
να πληρώσουν ένα 20% για το «απορρυπαντικό πλυσίµατος» και
να τα φέρουν µέσα. Δηλαδή, µιλάµε για 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το έχουµε σκεφτεί το νούµερο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της συµπολίτευσης;
Σήµερα, στην ίδια κατεύθυνση η «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» λέει: «Πλούτος χωρίς έλεγχο». Offshore εταιρίες:
έξι χιλιάδες πεντακόσιες. Ελέγχθηκαν τέσσερις. Υποθέσεις
µεγάλου πλούτου υπό έλεγχο: επτακόσιες είκοσι. Ελέγχθηκαν
πενήντα εννιά. Εµβάσµατα εξωτερικού: είκοσι τέσσερις χιλιάδες
εφτακόσια δέκα. Ελέγχθηκαν τριάντα ένα. Πού είναι τα λεφτά;
Υπάρχουν γεµάτες τσέπες; Σαφώς και υπάρχουν γεµάτες
τσέπες, σαφώς.
Κάποτε από αυτό το Βήµα ο συνάδελφός µου, ο κ.
Γιοβανόπουλος, γυρίζοντας στον Υπουργό Οικονοµικών, του είπε
να πάµε στην Τράπεζα της Ελλάδος, να πατήσουµε το κουµπί,
να πάρουµε τα στοιχεία, που φαίνεται ότι τα έχετε, και να δούµε
ποιες είναι γεµάτες τσέπες, για να πληρώσουν αυτά τα οποία
έκλεψαν ή ένα µέρος αυτών, για να πάρει ανάσα η κοινωνία.
Και τώρα έρχεστε και φέρνετε ένα σχέδιο. Και, όπως είπε και
ο Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, σχέδιο είναι, κύριε Κόνσολα, σχέδιο.
Και κανένα σχέδιο δεν αντέχει στον πόλεµο, έλεγε ο Μόλτκε.
Είναι ένα σχέδιο. Αν πάει καλά, θα πληρώσουν λίγα οι τράπεζες.
Αν πάει χάλια, θα φέρετε άλλο σχέδιο και θα µας το ρίξετε στο
κεφάλι. Στον ελληνικό λαό οµιλώ.
Το σχέδιο, λοιπόν, τι λέει; Έχει βάλει ορισµένους στόχους.
Μακάρι να υλοποιηθούν, είπε ο Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ. Πλην
όµως, το µεγάλο στρατηγικό σχέδιο δεν ξέρω πώς δένει µε αυτό.
Πού πάει η Ευρώπη; Πού πάει η χώρα;
Τι έχει η οικονοµική πολιτική στο κέντρο; Έχει την κοινωνία;
Τον άνθρωπο; Θα διατηρηθούν τα κοινωνικά κεκτηµένα που θέλαµε εµείς της λαϊκής Δεξιάς να τα έχουµε; Δηλαδή ένα σπίτι,
τροφή, στέγη και, όπως κάποιοι είπαν, φως, νερό, τηλέφωνο.
Υπάρχει; Και πέραν τούτου, εξασφαλίζεται η ήρεµη κοινωνία, που
αν χαθεί ο κοινωνικός ιστός, θα τιναχθεί και θα απολέσουµε και
τη χώρα και το έθνος;
Επιτρέψτε µου, κύριοι, να πω για άλλη µια φορά ότι βαδίζετε
χωρίς µπούσουλα. Βαδίζετε σε µια κατεύθυνση στρεβλή, ενός
παροξυσµικού, στρεβλού νεοκαπιταλισµού της Σχολής του Σικάγο, µε σοκ και δέος και δεν σας νοιάζει ούτε η χώρα ούτε η
πατρίδα ούτε το έθνος.
Πώς θα ανατάξουµε την ελληνική κοινωνία; Πώς θα την ανατάξουµε; Αφήνοντας τα 60 δισεκατοµµύρια των κυρίων που κατακλέψανε τη χώρα και φτάνοντας τους ένστολους και τους
καθηγητές στα 500 ευρώ;
Μάλιστα, αν υπήρχε όνειρο και όραµα να πάρουµε 300 ευρώ,
να πάρουµε 100 ευρώ, για να σώσουµε τη χώρα ή να µην πάρουµε τίποτα, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µέχρι τον τελευταίο. Αλλά βλέπετε εσείς να βαδίζουµε σε αυτό το δρόµο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Ανδρουλάκης, παλιός κοινοβουλευτικός, λέει ότι καµµία
λύση δεν πρόκειται να γίνει και να έρθει, αν δεν υπάρχει συνεννόηση της κοινωνίας και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα επιβάλουµε
αυτά τα µέτρα; Μετά από λίγο, µετά τις ευρωεκλογές που λέτε,
που δεν ξέρει πού πάει η Ευρώπη και θα κερδηθεί το παιχνίδι
των εντυπώσεων ή όχι, θα έρθουν και για εβδοµήντα τετραγωνικά µέτρα σπίτι και για δυόµισι ευρώ, που άκουγα το πρωί στον
σταθµό «REAL NEWS», θα πληρώνει ο άλλος 950 ευρώ φόρο.
Πώς θα την κρατήσουµε την κοινωνία έτσι; Αυτή είναι η αγωνία
µου. Πώς θα την κρατήσουµε; Με τα σχέδια; Ποια σχέδια; Είναι
σαν τους προϋπολογισµούς τα σχέδια. Σας είπα ότι δεν αντέχει.
Έρχεται ο προϋπολογισµός, µια χαρά. Πάει να υλοποιηθεί, τίποτα.
Και στη σχεδίαση, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι,
έχω να επισηµάνω το εξής: Η χώρα και η πατρίδα και το έθνος,
για να σωθούν, χρειάζονται νέο νοµικό πλαίσιο. Το νέο νοµικό
πλαίσιο πρέπει να είναι, όχι µόνο από ορισµένα θετικά µέτρα σαν
αυτά που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, αλλά ένα καινούργιο θεσµικό πλαίσιο σε επίπεδο Συντάγµατος, κοινοβουλευτικού ελέγχου, δικαιοσύνης, το οποίο θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και
θα επιλύσει τα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας.
Πού είναι το πρόγραµµα οικονοµικής ανασυγκρότησης; Πώς
θα αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της υπογεννητικότητας; Την
περιφερειακή ανάπτυξη; Πώς θα γίνουµε παραγωγική χώρα;
Πώς θα πάµε στην πρωτογενή παραγωγή; Με τις αµφιβολίες που
ένας συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, ότι πιθανόν τα µνηµόνια να
µπουν µέσα στο Σύνταγµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει στρατηγική εξυπηρέτησης µιας µίνι οικονοµικής
ελίτ τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Εάν αυτό το
πράγµα δεν γυρίσει από την άλλη µεριά, θα βρεθούµε, όπως έχω
τονίσει επανειληµµένα από αυτό το Βήµα, προ εκπλήξεων.
Πάρτε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, από τις γεµάτες τσέπες. Εξασφαλίστε ένα µίνιµουµ κοινωνικό κράτος και
στη συνέχεια να µπούµε στη φάση µελέτης του πώς θα φτιάξουµε την οικονοµία ως εργαλείο, όχι ως αυτοσκοπό. Έχουµε ξεφύγει τελείως. Το οικονοµικό εργαλείο και η οικονοµία δεν είναι
αυτοσκοπός. Η κοινωνία είναι αυτοσκοπός. Το κράτος είναι αυτοσκοπός. Η πατρίδα είναι αυτοσκοπός. Το έθνος είναι αυτοσκοπός.
Αυτή η χώρα εδώ έµεινε και έζησε, γιατί κάποιοι δεν λογάριασαν το χρήµα. Έδωσαν το αίµα τους. Τώρα εµείς, κεντρικά,
έχουµε εστιάσει µόνο στα λεφτά, σε κάποιους επιχειρηµατίες,
σε κάποιες επιχειρήσεις και όλοι οι νόµοι εδώ έρχονται και υλοποιούνται προς όφελός τους.
Αυτό πρέπει να λήξει. Εάν δεν λήξει, η χώρα θα χαθεί. Δεν κινδυνολογώ. Λέω την αλήθεια. Αν θέλετε, ας µε ακούσετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Νταβρή.
Ο κ. Βασίλης Υψηλάντης έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύει τώρα κανείς αυτό το «τσουβάλιασµα» που επιχειρήθηκε σήµερα από όλη την Αντιπολίτευση, από τη Χρυσή Αυγή
µέχρι τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, στον χώρο αυτό, τώρα που
η αγανάκτηση, ο αποπροσανατολισµός, η αβεβαιότητα της ελληνικής κοινωνίας, τα τελευταία ψήγµατα λαϊκισµού εν µέσω
ενός αληθινού πολέµου, ενός οικονοµικού πολέµου, που βρέθηκε η πατρίδα µας, υποχωρούν και εκχωρούν τη θέση στην ελπίδα και στη διάθεση για γρήγορες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις;
Ένα µεγάλο ερωτηµατικό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πλανάται µέσα στην ελληνική κοινωνία: Σε τι, αλήθεια, έχει συνεισφέρει µέσα από το βουητό αυτό η Αντιπολίτευση –και ειδικότερα η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση– στη χώρα µας στο µεγάλο αυτό πρόβληµα;
Η απάντηση είναι µία και είναι τραγική: το απόλυτο τίποτα. Τί-
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ποτα! Η απάντηση αυτή είναι ξεκάθαρη, γιατί ποτέ δεν αποδέχθηκαν την ύπαρξη του ελληνικού προβλήµατος, ποτέ δεν µπήκαν
στον κόπο να το αντιµετωπίσουν και να προτείνουν λύσεις, ποτέ
δεν πρότειναν ούτε µία βιώσιµη λύση, που να συνάδει µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πραγµατικότητα και όχι µε τον πολύχρωµο απ’ όλες τις πλευρές, ένθεν
κακείθεν, διεθνή αποµονωτισµό που επαγγέλλονται, ακόµα και
σήµερα στη συζήτηση ενός προγράµµατος, που έρχεται να στηρίξει τις µέχρι τώρα θυσίες του ελληνικού λαού.
Λογαριάζουν, όµως, χωρίς τον ξενοδόχο, κάνοντας, µάλιστα,
ιστορικές αναφορές και συγκρίσεις µε περιόδους οικονοµικής
παγκόσµιας και ευρωπαϊκής ιστορίας, που καµµία σχέση δεν
έχουν µε τη σηµερινή, επιδιώκοντας έτσι µε σοβαροφανείς σοφιστείες να ασκήσουν κριτική, να ασκήσουν αντιπολίτευση, βαθύτατα, όµως, λαϊκιστική και ανερµάτιστη.
Με ποιους, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα προβείτε στο
«κούρεµα» του χρέους µας, το µονοµερές, που επαγγέλλεσθε,
και µε ποιό τρόπο; Πώς θα αλλάξετε τους συσχετισµούς; Με τη
θλιβερή µειοψηφία που είστε στην Ευρώπη, εσείς και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και µε τη µειοψηφία που θα είστε µετά τις
ευρωεκλογές;
Ο καθένας στον τόπο αυτό έχει πλέον κατανοήσει ότι αποτελείτε µια ισχνή µειοψηφία µαζί µε τα αδελφά πολιτικά συνονθυλεύµατα του κόµµατος, του οποίου ο κ. Τσίπρας θα είναι
υποψήφιος για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά τις
ευρωεκλογές.
Η επαγγελλόµενη από εσάς ανατροπή είναι συνώνυµη µε τη
µαταίωση του ό,τι έχει µέχρι σήµερα κατακτήσει µε θυσίες ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικογένεια και ό,τι ονειρεύεται κάθε
νέος.
Αυτήν την απάντηση σάς την έστειλαν και οι Έλληνες φοιτητές
µέσα από τη µεγάλη νίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές και δεν το κατανοείτε. Έπονται και οι τοπικές εκλογές, έπονται και οι ευρωεκλογές, που θα πάρετε τη µεγάλη και
τελειωτική απάντηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορείς να επέµβεις αποτελεσµατικά οποτεδήποτε, αν πρώτα δεν σταµατήσεις την αιµορραγία. Αυτήν την αναπόφευκτη πραγµατικότητα κλήθηκε να
αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, χωρίς περιθώρια λαθών και χωρίς περιθώρια χρονικών αναβολών, σ’ ένα διεθνές περιβάλλον πρωτοφανούς κρίσεως, αλλά και δυσπιστίας.
Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι όλα είναι διαφορετικά. Οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν ήταν εις µάτην. Οι αµείλικτοι αριθµοί για πρώτη φορά τιθασεύτηκαν και έτσι η χώρα µπορεί βάσιµα
να αισιοδοξεί για το µέλλον της για πρώτη φορά µετά από έξι
δύσκολα χρόνια, µε την αίσθηση ότι αυτή η τροχιά, στην οποία
µπήκε, δεν είναι τροχιά απλά βελτίωσης των αριθµών, αλλά ότι
έχουν τεθεί οι βάσεις επιτέλους, για µια, αναπτυξιακή πορεία του
τόπου µας.
Η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, σε αντίθεση µε την εκφρασµένη θέση της Αντιπολίτευσης, δεν επιθυµεί απλά την επιστροφή στην προ διεθνούς κρίσεως κατάσταση. Δεν µας
ικανοποιεί, αλλά και δεν µας ταιριάζει απλά µια επιστροφή στην
εικονική ευηµερία του παρελθόντος, η οποία µε τόσο σκληρό
τρόπο, αλλά και τόσο αναπόφευκτα φανερώθηκε στο λαό µας.
Εµείς ξέρουµε ότι η χώρα δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς
πραγµατικές βάσεις, στηριζόµενη εκ νέου σε έναν στείρο κρατισµό που επαγγέλλεστε, που ούτε τον αντέχει και που είµαι βέβαιος ότι ούτε θα τον επιτρέψει ο ελληνικός λαός.
Εµείς πήραµε το δύσκολο µονοπάτι, όχι γιατί µας βόλευε,
αλλά γιατί µόνο έτσι µπορούµε να λέµε ότι και το συγκεκριµένο
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο προσφέρει την προστασία των επιτευγµάτων που έγιναν µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και τη µετατροπή της σταθερότητας σε δυναµική και βιώσιµη ανάπτυξη.
Αυτό είναι δυνατό διότι επιβραδύνθηκε, τόσο η ύφεση, όσο και
η αύξηση της ανεργίας, διότι έχει εξαλειφθεί το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διότι ανακτάται η χαµένη ανταγωνιστικότητα, διότι µειώνεται το κόστος δανεισµού, διότι βελτιώνεται το προφίλ του χρέους, διότι καλυτέρευσε η
δηµοσιονοµική διαχείριση, διότι εκσυγχρονίζεται η δηµόσια διοίκηση, διότι αναµορφώνεται, τόσο το φορολογικό όσο και το συν-
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ταξιοδοτικό σύστηµα. Επίσης, είναι δυνατό, διότι µεταρρυθµίζονται οι τοµείς της υγείας, της ενέργειας και το δικαιικό σύστηµα
στη χώρα µας. Διότι, αν και το καθένα από τα παραπάνω είναι
από µόνο του δύσκολο, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να µπορέσει η χώρα µας να σταθεί στα πόδια της. Και όλα αυτά µέσα
σε δύο δύσκολα χρόνια. Αυτό είναι που αντανακλάται στην επιτυχηµένη έξοδο της χώρας στις αγορές.
Οι αγορές είναι αναγκαίες, εάν µια χώρα θέλει να ζει χωρίς µνηµόνια. Δεν γίνεται να είναι κανείς εναντίον και των µνηµονίων και
των αγορών. Αυτό δεν το προτείνει πλέον ούτε ο πιο ελαφρύς των
λαϊκιστών. Οι αγορές όµως, που σαφώς για µας είναι προτιµητέες
των µνηµονίων, έχουν τους δικούς τους κανόνες, που πρέπει κανείς να τους καταλαβαίνει. Τα επιτόκια τα θέτουν οι αγορές και
αυτές αποτιµούν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία του κάθε δανειζόµενου. Δεν χωρούν εκεί κοµπογιαννίτικες πρακτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Το έργο της Κυβέρνησης έχει ήδη αποτιµηθεί θετικά και δεν
χωρεί γι’ αυτό καµµία αµφισβήτηση. Το έχουν καταλάβει και οι
αγορές και ο οποιοσδήποτε στη χώρα µας. Μόνον η Αντιπολίτευση δυσκολεύεται.
Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί άλλα µνηµόνια. Στηρίζουµε σήµερα την προσπάθεια αυτή όλοι µας. Και όσα στοιχεία βελτίωσης
της οικονοµικής εικόνας της χώρας µας αναφέρονται στο µεσοπρόθεσµο δεν θα τα επαναλάβω. Μαζί µε την οικονοµική σταθερότητα και την ανάκαµψη που θα φέρει σίγουρα η διατυπωθείσα
πρόταση και µέσω του µεσοπρόθεσµου, θα εγγυηθούµε και τη
θεσµική αναγέννηση της χώρας µε την επιχειρούµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, µετά την επιτυχηµένη αποκατάσταση
της δηµοκρατίας και την εφαρµογή του Συντάγµατος του 1974
υπό τον Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Το «go back», η οπισθοδρόµηση ανήκει σε εσάς. Σε εµάς και
τον ελληνικό λαό ανήκει σήµερα αυτό, που παρά τις δυσκολίες
και τις παρενέργειες έχουµε αντιµετωπίσει και αντιµετωπίζουµε
µε θάρρος, µε πρόγραµµα, µε σχεδιασµό, µε επιτυχία και ακόµα
περισσότερο το ελπιδοφόρο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υψηλάντη.
Η κ. Ευγενία Βαµβακά έχει τον λόγο.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η συνεδρίασή µας θα λήξει στις 20:00’. Θα ακολουθήσει η κ. Μακρή-Θεοδώρου, ο κ. Πλακιωτάκης, ο κ. Μπάρκας
και ο κ. Γιοβανόπουλος.
Θα µιλήσετε σήµερα, κύριε Γιοβανόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν έχετε την καλοσύνη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια –Τσαρουχά): Την έχουµε,
κύριε Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είµαι εγγεγραµµένος πριν από
τους οµιλητές που αναφέρατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια –Τσαρουχά): Κύριε Μπάρκα,
δεν σας µνηµόνευσα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έχετε αναφέρει δύο Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας ενώ έχει περάσει η σειρά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια –Τσαρουχά): Έχει γίνει αλλαγή στον κατάλογο.
Ορίστε, κυρία Βαµβακά, έχετε τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, χαίροµαι ιδιαίτερα που ασχολείστε σήµερα πολύ µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να
ασχολείστε µε το µεσοπρόθεσµο. Αυτό πάει να πει ότι είναι πιο
σηµαντική η συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, παρά για το µεσοπρόθεσµο που φέρατε.
Να µιλήσουµε, όµως, εµείς για το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
οικονοµικής πολιτικής που φέρατε, το οποίο θα διατηρήσει τη
χώρα σε καθεστώς αυξηµένης εποπτείας τα επόµενα χρόνια. Το
καταθέσατε, µε στόχο να ψηφιστεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ως συνήθως. Αυτά κάνετε τώρα τελευταία.

11788

O βασικός στόχος του µεσοπρόθεσµου φαίνεται να είναι το να
έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα -σας φάνηκε λίγο περίεργο που
µίλησε ο κ. Τσακαλώτος για τα πλεονάσµατα- που θα αυξηθούν
από 4,2% στο 4,7% για να φτάσουµε το 2018 στα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο 5,3% του ΑΕΠ.
Τα πρωτογενή πλεονάσµατα δεν µπορεί να είναι προτεραιότητα σε συνθήκες τόσο µεγάλης κρίσης και δεν γίνεται να επιτυγχάνονται για τόσο µεγάλες χρονικές περιόδους, χωρίς να
επιφέρουν οικονοµική καταστροφή και χωρίς να υποσκάπτουν
τις αναπτυξιακές προοπτικές.
Η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν µπορεί να γίνεται συνεχώς εις βάρος των φτωχότερων κοινωνικών στρωµάτων και να
µην επιδιώκεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η αναδιάρθρωση των φόρων.
Μας φέρνετε ένα πλαίσιο που βασίζεται στην ανάπτυξη, χωρίς
δηµόσιες επενδύσεις, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία, χωρίς τραπεζική χρηµατοδότηση, χωρίς βιοµηχανική πολιτική. Αυτό το σχέδιο προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στο δηµόσιο, µε διπλάσιες
αποχωρήσεις, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις απ’ ότι προσλήψεις,
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, ενοικιαζόµενους υπαλλήλους,
εποχικούς, νέο µισθολόγιο και αρνητικές βαθµολογίες και την
επικείµενη άρση της µονιµότητας για τους νεοπροσληφθέντες.
Η τετραετία 2014-2018 αναµένεται να δώσει ένα εφιαλτικό
τοπίο στις δηµόσιες υπηρεσίες και τους εργαζοµένους τους.
Σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο οι αποχωρήσεις το 2014, το 2015
και το 2016 θα είναι περίπου είκοσι χιλιάδες το χρόνο, µε τις
προσλήψεις να µην ξεπερνούν τις οκτώ χιλιάδες συνολικά. Όπως
βλέπουµε, η αναλογία 1 προς 1 δεν θα ισχύσει, µε τα στοιχεία
αυτά να δείχνουν ότι η αναλογία αυτή µετατρέπεται σε µία πρόσληψη ανά δύο αποχωρήσεις.
Αυτή τη χρονιά, καθώς εκτιµάται, θα φύγουν από το δηµόσιο
είτε µε τη µορφή απολύσεων είτε συνταξιοδοτήσεων είκοσι µία
χιλιάδες οκτακόσιοι σαράντα έξι υπάλληλοι, δεκαεπτά χιλιάδες
τετρακόσιοι ογδόντα έξι από την κεντρική διοίκηση και δύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα έξι από τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα. Αντί αυτών, αναµένεται να προσληφθούν δεκατέσσερις
χιλιάδες σαράντα επτά άτοµα, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, µέχρι
το τέλος του χρόνου.
Το 2015, όµως, οι αποχωρήσεις θα φτάσουν στις είκοσι χιλιάδες τετρακόσιοι εβδοµήντα τέσσερις και οι προσλήψεις µόλις
στις τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τρεις, ενώ για το 2016 οι
αποχωρήσεις θα είναι δεκαεννέα χιλιάδες είκοσι δύο και οι προσλήψεις τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα πέντε.
Είναι που δεν ξέρουµε τι είναι το µεσοπρόθεσµο! Δεν υπάρχει
καµµία ισορροπία µεταξύ των αποχωρήσεων και των προσλήψεων για όλα αυτά τα χρόνια.
Σε δραµατικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα µε µείωση
συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ και αύξηση ορίων ηλικίας
γύρω στα δύο χρόνια, αµέσως µετά τις Ευρωεκλογές, καθώς επίσης σε περαιτέρω υποβάθµιση του συστήµατος υγείας και µεγάλη αύξηση έµµεσων φόρων στηρίζεται η κάλυψη του
δηµοσιονοµικού κενού περίπου στα 8 δισεκατοµµύρια για την
τριετία µέχρι το 2017, που περιγράφει ο ψευδώνυµος χάρτης
εξόδου από το µνηµόνιο και την οικονοµική κρίση, το µεσοπρόθεσµο αυτό που φέρατε και το οποίο καταθέσατε.
Το σενάριο προβλέπει αύξηση των ορίων, όπως είπα προηγουµένως, κατά δύο έτη για όλες τις κατηγορίες πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ενώ ακόµη και όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα
πρόωρης συνταξιοδότησης θα αναγκαστούν να βγουν αργότερα
στη σύνταξη. Οι µητέρες ανήλικων παιδιών είναι κυρίως αυτές
που θα πληγούν απ’ όλες αυτές τις αλλαγές.
Η µνηµονιακή Κυβέρνηση διαλαλεί ότι τα 525.000.000 ευρώ
που µοιράζει προεκλογικά είναι µέρος του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Η αλήθεια είναι πως το ποσό αυτό θα αναπληρωθεί
µε ισόποσες περικοπές, που θα γίνουν αµέσως µετά τις εκλογές
αποκλειστικά σε µισθούς και συντάξεις.
Το µεσοπρόθεσµο καταστρέφει την παιδεία. Για πρώτη φορά
στην ιστορία της χώρας οι δαπάνες για την εκπαίδευση προβλέπεται να πέσουν κάτω από το 2%. Συγκεκριµένα, µε το µεσοπρόθεσµο από το 2014 έως το 2018, που εξελίσσονται σε κοινωνικό
αποκλεισµό µαθητών και εκπαιδευτικών, οι δαπάνες του Υπουρ-
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γείου Παιδείας πρόκειται να µειωθούν κατά 42,4% το 2018 σε
σχέση µε το 2009, δηλαδή κατά 3.172.000.000 ευρώ.
Το ποσοστό δε των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας από
τον τακτικό προϋπολογισµό θα πέσει στο 1,78% του ΑΕΠ και στο
σύνολό του, µαζί µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, θα
αντιστοιχεί µόλις στο 1,99% του ΑΕΠ. Με αυτό τον στόχο της Κυβέρνησης η χώρα µας είναι µακράν η τελευταία σε όλο τον
κόσµο στις δηµόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες.
Επίσης, µέσα στα ποσά του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων βρίσκονται και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ, µέρος των οποίων
κατευθύνεται σε δράσεις, που δεν έχουν καµµία σχέση µε τις
πραγµατικές ανάγκες της δηµόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή σε
αµοιβές συµβούλων και παρασυµβούλων, διαφήµιση ΕΣΠΑ, ενίσχυση ιδιωτικών εταιρειών, σχολαρχών και ιδιωτικών ΙΕΚ.
Είναι βέβαιο πως αυτές οι περικοπές θα φέρουν νέες συγχωνεύσεις σχολείων και πανεπιστηµίων, νέες διαθεσιµότητες και
απολύσεις που θα διαλύσουν ακόµη περισσότερο το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα απ’ όσο είναι σήµερα.
Κατά τα λοιπά, και σύµφωνα µε τους κ.κ. Σαµαρά και Βενιζέλο,
το µνηµόνιο τελειώνει. Όµως, αυτά είναι προεκλογικά τρικ, για
να καλύψουν τα µέτρα που έρχονται. Δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε πλέον τον ελληνικό λαό. Θα σας απαντήσει ανάλογα, παρ’
όλους τους εκβιασµούς τώρα τελευταία της συγκυβέρνησης,
στις 18 και στις 25 Μαΐου µε αυτό που δεν έχετε φορολογήσει
ακόµα, δηλαδή την ψήφο του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλακιωτάκης και µετά ο κ. Μπάρκας.
Ορίστε, κύριε Πλακιωτάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής περιγράφει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις αλλά και προτεραιότητες της
Κυβέρνησης και στοχεύει στην απεικόνιση της δηµοσιονοµικής
στρατηγικής σε τετραετή ορίζοντα.
Στο νέο αυτό πλαίσιο περιλαµβάνονται και οι θετικές δηµοσιονοµικές επιδόσεις για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, οι µεταβολές
των µακροοικονοµικών µεγεθών προς το καλύτερο, αλλά και οι
ποσοτικές εκτιµήσεις των διαρθρωτικών παρεµβάσεων που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη επικαιροποίηση του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.
Η Ελλάδα, µετά από µία πολυετή περίοδο, µπαίνει σε τροχιά
σταθεροποίησης, επιτυγχάνοντας να δηµιουργήσει εκείνες τις
προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη λήξη της παρατεταµένης
ύφεσης.
Μας κατηγόρησαν ότι θα χρειαστεί να πάρουµε νέα µέτρα και
διαψεύστηκαν. Μας κατηγόρησαν επίσης για το ευφάνταστο σενάριο της δήθεν στηµένης εξόδου στις αγορές. Εγώ αναρωτιέµαι
γιατί δεν κάναµε το «στήσιµο» των αγορών ένα ή δύο χρόνια
πριν, έτσι ώστε να είχαµε αποφύγει όλες τις ρυθµίσεις, όλες τις
περικοπές µισθών και συντάξεων, να είχαµε αποφύγει τα µνηµόνια; Ελλείψει επιχειρηµάτων, τέχνας κατεργάζεστε!
Η Αντιπολίτευση έλεγε επίσης ότι θα έχουµε νέα µέτρα λιτότητας. Διαψευστήκατε. Επίσης λέγατε ότι έχουµε στο συρτάρι
νέο µνηµόνιο. Διαψευστήκατε. Επιτύχαµε όλους τους δηµοσιονοµικούς στόχους για το 2013 κι είχαµε πρωτογενή πλεονάσµατα
και µάλιστα περίσσευµα, που µας έδωσε τη δυνατότητα να διανείµουµε και κοινωνικό µέρισµα, µε τις θυσίες του ελληνικού
λαού βεβαίως, αλλά και την αποφασιστικότητα της Κυβερνήσεως. Διορθώνουµε σιγά-σιγά κοινωνικές αδικίες.
Όµως πείτε µου εσείς, σας παρακαλώ πολύ: Γνωρίζετε άλλον
τρόπο άσκησης οικονοµικής πολιτικής πέρα από τα πρωτογενή
πλεονάσµατα; Απαντήστε µας. Φυσικά δεν έχετε απάντηση, διότι
πιστεύετε σε ένα κρατικοδίαιτο µοντέλο, πιστεύετε στην αναπαραγωγή των δανεικών και η Κυβέρνηση Σαµαρά λέει «τέρµα σε
αυτές τις πολιτικές».
Πάµε στις πολιτικές, λοιπόν, των πρωτογενών πλεονασµάτων,
τα οποία σιγά-σιγά αρχίζουν και αποδίδουν και για τα επόµενα
χρόνια θα έχουµε ακόµη µεγαλύτερα και φυσικά, θα µπορούµε
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µε µεγαλύτερη ευκολία και ευχέρεια να διορθώσουµε τις κοινωνικές αδικίες, που πράγµατι έχουν γίνει. Αυτά σε συνδυασµό µε
τις πολιτικές ανάπτυξης των αποκρατικοποιήσεων.
Πρόσφατα είδατε ότι στην πρόθεση αποκρατικοποίησης του
ΟΛΠ συµµετέχουν έξι µεγάλοι επενδυτικοί όµιλοι. Αυτό είναι τυχαίο; Αυτό δεν είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην ελληνική Κυβέρνηση;
Μας µιλήσατε επίσης και για την αξιοποίηση του Ελληνικού.
Σκουπιδότοπος ήταν το Ελληνικό, να µην το αξιοποιήσουµε; Να
µην δηµιουργήσουµε πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και µία
επένδυση περίπου 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Έχετε κάποια άλλη
πολιτική αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας;
Η χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάφερε να διασφαλίσει τη θέση της στην Ευρωζώνη. Το πρόγραµµα επανήλθε
και διατηρείται εντός τροχιάς και µάλιστα οι δηµοσιονοµικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν και για το 2012 αλλά και για το 2013 και η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύθηκε.
Επίσης, στο µεσοπρόθεσµο περιλαµβάνονται σηµαντικές παρεµβάσεις, που αφορούν τον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης,
τον εξορθολογισµό των λειτουργικών δαπανών των νοµικών προσώπων, την πλήρη εφαρµογή του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ενώ επίσης περιλαµβάνονται παρεµβάσεις, όπως η
µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, του ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων και του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
Μάλιστα φέτος, επειδή ακριβώς έχει ενισχυθεί η αξιοπιστία
της χώρας µας, έχει αλλάξει το επενδυτικό περιβάλλον και το
κλίµα της οικονοµίας και ο τουρισµός θα σηµειώσει νέο ρεκόρ.
Και πείτε µου εσείς: ποιος θα έρθει σε µία χώρα η οποία δεν
έχει πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, µία χώρα που δεν αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη;
Είναι τυχαίο το ότι αυξάνεται ο τουρισµός ολοένα και περισσότερο, χρόνο µε το χρόνο, και µε τις πολιτικές του αρµοδίου
Υπουργείου; Είναι τυχαίο αυτό; Παρ’ όλο που υπάρχει κρίση στην
περιοχή της Ουκρανίας και οπωσδήποτε υπάρχει µία µείωση των
κρατήσεων από τη συγκεκριµένη περιοχή, παραδοσιακοί πελάτες-επισκέπτες της χώρας µας από Γερµανία και Αγγλία επανακάµπτουν. Αυτό είναι τυχαίο; Έγινε ως διά µαγείας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υλοποιείται, λοιπόν, µία συγκεκριµένη στρατηγική διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, πέρα από
τους συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους αναφέρθηκα και
όπου η χώρα µας έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, και στους τοµείς
της υγείας, της ενέργειας, όπου υπάρχει στρατηγικό πλεονέκτηµα, και στις αγορές της εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών.
Ήδη η απασχόληση αρχίζει σιγά-σιγά και ενισχύεται, η ανεργία
αναµένεται να µειωθεί στο 24,5% για το 2014 και βεβαίως τα επόµενα χρόνια σιγά-σιγά θα αρχίσει να αποκλιµακώνεται και θα
φθάσει το 15,9% το 2018, και βεβαίως, εκτιµάται ότι και το δηµόσιο χρέος θα διαµορφωθεί στο 139% του ΑΕΠ.
Σηµαντική επίσης κρίνεται και η επίτευξη της µειώσεως των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κράτους. Εντός βεβαίως του
2013 οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 50% περίπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβήτησε τη δυσκολία των στόχων που βάζει η Κυβέρνηση και κανένα πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής δεν συνυπάρχει χωρίς κινδύνους,
κυρίως προερχόµενους από αποκλίσεις στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, κινδύνους από τις εκάστοτε γεωπολιτικές εξελίξεις, κινδύνους καθυστέρησης υλοποίησης µεταρρυθµίσεων και
πολιτικούς κινδύνους.
Όµως, για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή ακριβώς
σε µία εβδοµάδα θα έχουµε τον πρώτο γύρο των δηµοτικών και
περιφερειακών εκλογών και σε δύο εβδοµάδες περίπου τις ευρωεκλογές, οι Έλληνες πολίτες και η ελληνική κοινωνία δεν θα
ρισκάρουν. Θα στηρίξουν την Κυβέρνηση Σαµαρά και το πρόγραµµα αλλαγών και µεταρρυθµίσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, φυσικά, επειδή ακριβώς στα δηµόσια οικονοµικά έγιναν
σηµαντικά βήµατα εξυγίανσης, προσαρµογής και πειθαρχίας, οι
Έλληνες πολίτες και η ελληνική κοινωνία θα δώσουν ξανά ψήφο
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εµπιστοσύνης στη Νέα Δηµοκρατία και στον Πρωθυπουργό της
χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, θέλουµε να είµαστε ξεκάθαροι απέναντί σας. Όταν
θέτετε το ερώτηµα αν το µνηµόνιο πέτυχε, η απάντηση είναι ότι
το µνηµόνιο πέτυχε γι’ αυτούς που εσείς υπερασπίζεστε.
Είναι σαφές –και αυτό πρέπει να το διαχωρίσουµε και να το
γνωρίζουµε- ότι έχουµε άλλο στόχο. Κοιτάµε προς διαφορετική
πλευρά. Το γεγονός ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, δεν µπορείτε να το µεταφράζετε ως ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόγραµµα ή δεν έχει σχέδιο. Εσείς δοµικά υπερασπίζεστε τον πλούτο και τους τραπεζίτες. Είστε αυτοί οι οποίοι
έχετε παραδώσει την Κυβέρνηση στους τραπεζίτες και δεν έχετε
σκοπό να γυρίσετε τη µατιά σας προς την άλλη πλευρά, προς τη
µεριά της κοινωνίας, η οποία πλήττεται από την κρίση. Άρα, είναι
άλλο το παράδειγµα. Είναι διαφορετική η αντίληψη για το ποιοι
πρέπει να προστατευθούν στην κρίση που περνά η χώρα.
Εδώ υπάρχει ένα δοµικό και πολιτικό ζήτηµα. Εσείς θεωρείτε
ότι οι Βουλευτές είναι λωτοφάγοι, θεωρείτε ότι έχουµε κοντή
µνήµη. Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια αυτών των
δύο ετών, µε τα µεσοπρόθεσµα που έχετε ψηφίσει και τα µνηµόνια, πολλές φορές έχετε πει: «Είναι η τελευταία φορά που ψηφίζουµε», «είναι η τελευταία φορά που έρχονται νέα µέτρα και
µεσοπρόθεσµα στη Βουλή» και «µέχρι εδώ». Ακόµα-ακόµα, δικοί
σας Βουλευτές έχουν αναφερθεί στη Βουλή και έχουν πει:
«Υφαρπάζετε την ψήφο µας, αλλά για το καλό του τόπου ψηφίζουµε».
Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα ψηφίσετε µεσοπρόθεσµο
ή έχετε στο µυαλό σας πάλι αύριο να µας σώσετε; Δεν µας έχετε
σώσει µέχρι τώρα;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ υπάρχει πάλι ένα δοµικό και πολιτικό πρόβληµα. Εσείς
που φέρατε τη χώρα εδώ -ο πολιτικός χώρος τον οποίο υπερασπίζεστε- που µας βάλατε και ορισµένα µαθηµατικά λέγοντάς
µας: «Κυρίως φταίει το ΠΑΣΟΚ, αλλά 20%, 25% 30% εµείς» -παίζετε µε τα ποσοστά- λέτε ότι θα µας σώσετε κιόλας. Ο βιαστής
είναι και συνήγορος στο δικαστήριο. Δηλαδή, ποιοι διόριζαν
µέχρι τώρα; Ποιοι έλεγαν στον κόσµο: «Πάρτε δάνεια», θαλασσοδάνεια, κ.λπ.; Εµείς το λέγαµε; Ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε; Θέλετε να
µου θυµίσετε ποια χρονική στιγµή από το 1974 που επικαλείστε
τον εθνάρχη Καραµανλή µέχρι σήµερα, άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτική; Ποια;
Να µας πείτε, κύριοι Βουλευτές, στα Ζάππεια που πηγαίνατε
και χειροκροτούσατε όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση, πότε ο
κ. Σαµαράς είπε, ότι εγώ θα φέρω νέα µνηµόνια, νέα µεσοπρόθεσµα, νέα µέτρα, για να υπερασπιστώ τον ελληνικό λαό; Πότε;
Ποτέ! Δεν είµαστε εµείς οι λωτοφάγοι! Εσείς είστε!
Φτάσατε, κύριοι συνάδελφοι, στο εξωφρενικό, αντιλαµβανόµενοι την ήττα που θα υποστείτε στις εκλογές, να βγαίνετε και
να απειλείτε τους Βουλευτές, αλλά κυρίως την κοινωνία, ότι πρέπει σε αυτές τις εκλογές να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στον Σαµαρά. Υπουργός της Κυβέρνησης λέει ότι αν δεν ψηφιστεί η
Ελιά, η Ελλάδα θα γίνει Ουκρανία.
Διερωτώµαι: Όταν εµείς λέµε κάτι στη Βουλή, βγαίνουν τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αµέσως καραδοκούν να πάρουν
µια δήλωση και να την αποµονώσουν -το ίδιο κάνει, βέβαια, και η
Νέα Δηµοκρατία, η οποία έχει µια οµάδα που κάνει αυτό- για να
µας βάλουν στο στόχαστρο. Για τους κύριους αυτούς θα πει κάτι
κανείς; Δηλαδή, η κοινωνία δεν έχει δικαίωµα να κατέβει να ψηφίσει χωρίς να της θέτετε εσείς τέτοιου τύπου διλλήµατα και εκβιασµούς; Ποιους φοβάστε; Γιατί δεν κάθεστε στα αυγά σας και
δεν αφήνετε την κοινωνία να αποφασίσει ποιόν θα ψηφίσει στις
εκλογές;
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Μια Κυβέρνηση η οποία καταρρέει, βρίσκει διάφορα τερτίπια
για να µπορέσει να διαχειριστεί το αποτέλεσµα. Εδώ έρχεστε να
κάνετε συνταγµατική αναθεώρηση, τάχα µου, τάχα µου ότι το
έχει ανάγκη ο τόπος. Τώρα το θυµηθήκατε!
Βεβαίως, έχουµε ακούσει τραγελαφικά για το πώς η Κυβέρνηση θα διαχειριστεί το αποτέλεσµα των εκλογών.
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκε στις φοιτητικές εκλογές. Πρώτον, έχει χρόνια να περάσει από τα φοιτητικά
έδρανα. Όλοι γνωρίζουν -εγώ που είµαι τριάντα τριών ετών, είναι
κοντινό το χρονικό διάστηµα- ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι που υπερασπίζεται η Νέα Δηµοκρατία, µοιράζουν σηµειώσεις, για να
µπορέσουν να υφαρπάξουν την ψήφο των φοιτητών. Αυτά τα
γνωρίζετε; Όχι! Κάνετε τα στραβά µάτια.
Φαντάζοµαι, όµως, ότι δεν θα µας πείτε πως στον αθλητικό
σύλλογο της Κάτω Ραχούλας κέρδισε ο υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας, για να µπορέσετε να µας πείτε ότι κερδίζετε.
Δυστυχώς, έχω αναφερθεί πάλι σε εσάς, στην Κυβέρνηση, στα
κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Σας είχα πει ξανά ότι
µπορεί να µην αντιλαµβάνεστε, να µην βλέπετε το ηφαίστειο,
αλλά θα εκπλαγείτε από την λάβα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οι κινήσεις σας το τελευταίο διάστηµα δείχνουν ότι και το
ηφαίστειο βλέπετε και τη λάβα αντιλαµβάνεστε και προσπαθείτε
µε λάστιχα να σωθείτε. Αυτό να ξέρετε ότι δεν θα συµβεί. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές που έρχονται, θα δώσει την απάντησή
του για το αν πετύχατε στους στόχους σας και το κυβερνητικό
σας έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μπάρκα.
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 πέντε
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Μακρή Θεοδώρου.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να συγχαρώ και τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης
για την προσπάθεια που καταβάλλουν το τελευταίο διάστηµα,
για να ανακαλύψουν κάθε πιθανό και απίθανο οικονοµολόγο και
να δηµιουργήσουν ένα θολό πεδίο οικονοµικής θεώρησης. Και,
βέβαια, να τους ευχαριστήσω και για την προσπάθεια να µας
υποδείξουν διάφορες οικονοµικές θεωρίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πιο δύσκολη συγκυρία που
βρέθηκε η χώρα και παράλληλα στην µεγαλύτερη πρόκληση, η
Αντιπολίτευση επέλεξε από τη µια τις αµπελοφιλοσοφίες και από
την άλλη τις απειλές. Η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, ως παράταξη ευθύνης, επέλεξε το δρόµο της υπευθυνότητας και της
αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Επειδή εµείς δεν είµαστε λωτοφάγοι, κύριε Μπάρκα, θα ήθελα
να σας θυµίσω ότι τον Ιούνιο του 2012 η χώρα βρέθηκε σε αποσταθεροποίηση. Απώλεσε την εµπιστοσύνη των εταίρων, της διεθνούς κοινότητας και των αγορών. Εκτός από το να µας δείχνουν
την πόρτα εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προθέσεις τους
αποτυπώθηκαν σε έντυπο µεγάλης κυκλοφορίας του εξωτερικού, όταν χαρακτηριστική χειρονοµία µάς πρόσβαλε ως λαό και
πλήγωσε την εθνική µας αξιοπρέπεια. Σήµερα, σχεδόν δύο χρόνια µετά, το κλίµα αντιστράφηκε και όχι τυχαία. Σήµερα η χώρα
απολαµβάνει της εµπιστοσύνης, βρίσκεται επικεφαλής της Ευρώπης ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάει στα
µάτια τους εταίρους της. Αυτό είναι επιτυχής αντιµετώπιση της
πραγµατικότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης έσπερναν –και εξακολουθούν να το κάνουν- αµφιβολίες, αρνητισµό, µεµψιµοιρία,
απαισιοδοξία και απειλές –ακόµα και σ’ αυτό δεν υπήρξε ταυτόσηµη άποψη, αν θα ήταν δια απαγχονισµού στο Σύνταγµα ή δια
τουφεκισµού στου Γουδή- αυτή η Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό
των Αντώνη Σαµαρά και µε τη στήριξη των Βουλευτών της, δηµιουργούσε ένα πλαίσιο κινήσεων, ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης,
δύσκολο, δυσάρεστο, αλλά αναπόφευκτο τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, προκειµένου να µπορέσουµε να κάνουµε το επόµενο
βήµα.
Σήµερα, σχεδόν δύο χρόνια µετά, η χώρα κατάφερε να ισοσκελίσει τα έξοδά της και να έχει ένα µικρό περίσσευµα, όχι ικανοποιητικό για όλους, αλλά ενδεικτικό και ελπιδοφόρο για τη
συνέχεια. Και αυτό το περίσσευµα το διανέµει στους πολίτες που
πλήγηκαν περισσότερο. Αυτό είναι αντιµετώπιση της πραγµατικότητας.
Αυτό που διδαχθήκαµε, µε τον πιο σκληρό και µε τον πιο επώδυνο τρόπο, είναι ότι δεν µπορούµε να πορευόµαστε χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραµµατισµό και χωρίς δικλίδες ασφαλείας. Αυτό
δεν είναι απαίτηση, αλλά κοινή λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μεσοπρόθεσµο Σχέδιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την τετραετία 2015-2018 καθορίζει το πλαίσιο των επόµενων κινήσεών µας. Καθορίζονται τα
βασικά µεγέθη του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού και παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά όρια και οι δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί. Επίσης, περιγράφονται οι βασικές πολιτικές
κατεύθυνσης και προτεραιότητας. Σύµφωνα µε αυτό, οι προοπτικές είναι αισιόδοξες: Για το 2014 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ
κατά 0,6% -µικρή, αλλά αύξηση έναντι της µείωσης των προηγούµενων ετών- για να φτάσει στο 5,3% το 2018, οριακή αύξηση της
απασχόλησης κατά 0,6%, ενώ το διάστηµα 2015-2018 προβλέπεται µείωση της ανεργίας κατά µέσο όρο 2,2% ετησίως και πρόβλεψη να φτάσει στο 15,9% το 2018. Προβλέπεται ανάπτυξη της
οικονοµίας κατά µέσο όρο 3,3%.
Επίσης, αποτυπώνεται η στρατηγική της οικονοµικής πολιτικής. Βασική της προτεραιότητα είναι η αλλαγή του αναπτυξιακού
προτύπου, µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, µε προσέλκυση επενδύσεων και εξαγωγικό προσανατολισµό της οικονοµίας. Αναµένεται αύξηση των εξαγωγών µε
ρυθµό 4,8% ετησίως, υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα
10,6% κατά µέσο όρο. Τέλος, στις προβλέψεις, όπως απεικονίζονται στο µεσοπρόθεσµο σχέδιο που συζητάµε, δεν υπάρχουν
νέοι φόροι, δεν υπάρχουν περικοπές µισθών και συντάξεων. Το
ελληνικό χρέος εµφανίζει µέσο κόστος εξυπηρέτησης 1,9%.
Με απλά λόγια, µιλάµε για µια οικονοµική πολιτική µε προώθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό και
επενδυτικό περιβάλλον, να εδραιωθεί ένα δίκαιο, σύγχρονο και
αποτελεσµατικό κράτος µε επιτάχυνση της διοικητικής µεταρρύθµισης, ώστε να προωθηθεί η απασχόληση, να µειωθεί σταδιακά η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και να ενισχυθεί η
ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εθνική προσπάθεια που
εµείς ξεκινήσαµε, εσείς επιλέξατε το διχασµό και τις λογικές του
χθες. Εµείς απαντάµε µε ενότητα για το σήµερα και το αύριο.
Το µέλλον δεν µπορεί να βασιστεί στη διχόνοια, στο λαϊκισµό,
στο «θα δούµε µε το λαό τι θα κάνουµε» ή στο «θα κάνουµε ό,τι
χρειαστεί» γενικά και αόριστα. Το µέλλον απαιτεί σχέδιο, µεθοδικότητα, διάθεση για δουλειά. Η νέα Ελλάδα χρειάζεται τόλµη,
αποφασιστικότητα, σχέδιο και δράση.
Πιστεύουµε σ’ αυτήν την πορεία και ήδη ξεκινήσαµε. Μπορούµε να είµαστε όλοι µαζί συνοδοιπόροι για τη νέα Ελλάδα, για
την Ελλάδα της δύναµης, της ανάπτυξης, για την Ελλάδα της
ευηµερίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, µε τον οποίο κλείνουµε τη σηµερινή συνεδρίαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα βρισκόµουν στο Μονοµελές
Πληµµελειοδικείο της Βέροιας. Σε ένα πινάκιο σαράντα υποθέσεων οι πρώτες είκοσι αφορούσαν πολίτες της πόλης µε οφειλές
προς το ΙΚΑ και προς τη ΔΟΥ. Αυτό σηµατοδοτεί κάτι στον τρόπο
που σκέπτεστε, κύριε Υπουργέ; Ξαφνικά άλλαξαν τα πινάκια, άλλαξαν τα αδικήµατα.
Ο Ποινικός Κώδικας -ξέρετε- µας λέει τι δεν πρέπει να κάνουµε
σ’ αυτήν τη ζωή. Και ξαφνικά, ενώ έχουµε νοµοταγείς πολίτες,
το χρέος τους φέρνει αδικοπραγούντες.
Το µισό πινάκιο ήταν οφειλέτες, άνθρωποι που είχαν µαγαζιά,
είχαν υπαλλήλους, είχαν ελπίδα, είχαν αισιοδοξία, είχαν δηµιουργικότητα, έµπνευση και φαντασία και έκτισαν τον τόπο. Και τώρα
είναι κατηγορούµενοι!
Να σας πω και ένα ακόµη πρόβληµα; Πέντε απ’ αυτούς δεν
ήταν παρόντες, γιατί έφυγαν µετανάστες. Και στη «νέα γη» τώρα,
όταν θα τους ζητηθεί το ποινικό µητρώο, θα είναι πάλι αποκλεισµένοι από την εργασία, γιατί το ελληνικό ποινικό µητρώο θα
τους έχει καταγεγραµµένους ως ανθρώπους µε βεβαρηµένο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα, το οποίο καλείστε να λύσετε, πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα.
Όµως, τα προβλήµατα δεν λύνονται µε ανθυποβοηθούς λογιστών. Τα προβλήµατα λύνονται µε καρδιά, µε ψυχή, λύνονται µε
έναν τρόπο τέτοιο που θα πείσουµε τους πολίτες ότι θέλουµε να
ασχοληθούµε.
Διαβάζουµε το νοµοσχέδιο, το οποίο δεν είναι απλώς υπερφιλόδοξο, υπεραισιόδοξο, απραγµατοποίητο. Για ποια ανάπτυξη
κοµψεύεστε, όταν η καταγεγραµµένη ανεργία είναι 25% και
πλέον; Και σκεφθείτε ότι οι δικηγόροι που, για παράδειγµα, κλείνουν τα γραφεία τους δεν καταγράφονται. Οι δεκαοκτάρηδες
που δεν έχουν δουλειά δεν καταγράφονται. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έκλεισαν τα καταστήµατά τους δεν καταγράφονται.
Βλέπουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µια σειρά από πινακάκια
προεκλογικά για το πώς θα διανεµηθεί χρήµα στους ΟΤΑ. Βλέπουµε πώς θα διανείµετε τώρα κάποια «καθρεφτάκια» σε µερικούς από τους οργανισµούς και ΜΚΟ, τους οποίους θέλετε να
τους έχετε µαζί σας συµµάχους στον προεκλογικό αγώνα, για
τον οποίο µέχρι χθες µας λέγατε ότι δεν είναι πολιτικός. Τώρα
είναι πολιτικός; Δεν είναι αυτές πολιτικές! Πολιτική σηµαίνει διάλογος και πάντως δεν σηµαίνει βία!
Υπάρχει ένα εξαιρετικό παιδί εκεί στη Βέροια, ο Αλέξανδρος
Πιττούλιας. Δεν είναι συγγραφέας ούτε τίποτα τέτοιο. Καφέ έχει.
Σερβιτόρος είναι. Χθες µου έλεγε: «Βία είναι να είσαι σαράντα
χρονών και να µην έχεις δουλειά, να µην έχεις µέλλον! Βία είναι
να πηγαίνεις τη µάνα σου στο νοσοκοµείο και να σου λένε: «Κατέβα κάτω να πάρεις γάζες και όρους». Βία είναι να µην µπορείς
να ονειρευτείς». Αυτή είναι η Ελλάδα σήµερα για την οποία
ακούω κάποια λόγια!
Κύριε Κόνσολα, είπατε ότι µειώνεται το προφίλ του χρέους. Το
ανφάς; Το κοιτάξατε στα µάτια το χρέος; Κοιτάξατε πώς έφθασε
µέχρι εδώ; Το είδατε κατάµατα;
Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε ότι είστε από τους ανθρώπους που δεδηλωµένα τιµώ και θα τιµώ για πάντα, γιατί πραγµατικά έχει καταγραφεί σε αυτό το Κοινοβούλιο η ανθρώπινη και πολιτική σας
στάση ενός γενναίου «όχι».
Ήµουν σε περιοδεία στην Ξάνθη και στας Σέρρας…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Στον κ. Κόνσολα τα
λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου λίγο να
τελειώσω τη σκέψη µου.
Ήµουν, λοιπόν, σε περιοδεία στην Ξάνθη και στις Σέρρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Στην Ξάνθη συναντήθηκα µε τον κ. Βάκη Τσιοµπανίδη, Πρόεδρο, λέει, του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόµµατος Ελλάδος. «Ποιοι είστε εσείς, παιδιά;» τους λέω. «Είµαστε αυτοί που
σκοτώσατε. Κατεβαίνουµε ως κόµµα στις εκλογές». Πρέπει να
τους προσέξουν οι πολίτες. Δίνουν µια καλή επιλογή, ένα κοµµάτι
του κοινωνικού προβλήµατος οι νέοι άνθρωποι. «Πόσοι είστε;»
του λέω. «Πάνω από επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι που έχουµε
πληγεί. Για να καταλάβετε, κύριε Γιοβανόπουλε», µου λέει, «ήρθε
µεγαλοβιοµήχανος του γάλακτος που δραστηριοποιείται στα
Βαλκάνια και πήγε στους αγελαδοτρόφους και τους είπε: «Κύριοι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα ξαναπάρω γάλα από εσάς. Τώρα
θα παίρνω παγοκολόνες µε ασβεστόχρωµα από την Ευρώπη»»
γιατί φέρατε το γάλα των 11 ηµερών ως φρέσκο και οι άνθρωποι
αυτοί, αυτά τα εκατοµµύρια του φρέσκου γάλακτος, πού θα τα
δώσουν τώρα πια; Δεν σας αφορά. Δεν σας ενδιαφέρει. Εσείς
µιλάτε για ανάπτυξη. Εσείς βλέπετε την ανάπτυξη λες και είναι
κάτι που µπορείς να το κάνεις µε το «έτσι θέλω». Δεν γίνεται ανάπτυξη έτσι. Αν δεν βάλετε καρδιά, αν δεν βάλετε ψυχή στα νοµοθετήµατα, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη.
Κυρία Πρόεδρε, φεύγοντας από τις Σέρρες, νοµίζω ότι είδα τη
χαρακτηριστική Ελλάδα, την ώρα που περνούσα τις γέφυρες του
Στρυµόνα. Αν τις δει κάποιος, είναι η πολύ παλιά γέφυρα, η γέφυρα που τώρα περνάµε και η γέφυρα που ετοιµάζεται µε τα µεγάλα δηµόσια έργα, η τεράστια γέφυρα. Είναι η µία µετά την
άλλη στη σειρά. Νοµίζω ότι είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία
µιας Ελλάδας. Σε εκείνη τη µικρή γέφυρα περνούσαν άνθρωποι
του µόχθου, κυκλοφορούσαν ελεύθερα, χαµογελαστοί, αισιόδοξοι, µε οικογένειες. Με ελπίδα έχτισαν αυτήν την πατρίδα, τα
σχολειά, τα δικαστήρια, τα δηµόσια κτήρια -τα οποία πουλάει σήµερα το ΤΑΙΠΕΔ- χωρίς να δανειστούν. Αλλά είχαν κέφι, γλεντούσαν, γελούσαν, έκαναν παιδιά, δεν είχαν υπογεννητικότητα.
Η νέα µεγάλη γέφυρα είναι για να φύγουν οι επιχειρήσεις στο
εξωτερικό, για να φύγουν οι µεγάλες νταλίκες στη Βουλγαρία
όπου ο ΦΠΑ είναι 10%. Και φεύγει η πατρίδα! Φεύγουν οι άνθρωποι! Φεύγουν οι επιχειρήσεις! Το καταλαβαίνετε; Πρέπει να κάνετε κάτι. Δεν µπορείτε µόνο να κάθεστε και να µας λέτε ότι
ήρθαν αυτά εδώ τα µνηµόνια και τα επικαιροποιηµένα. Δεν λύνεται έτσι ο γρίφος!
Ο γρίφος, για να λυθεί, θέλει ψυχή, θέλει ανθρώπους. Και
αφού δεν µπορείτε εσείς, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό το πράγµα, γιατί αγαπούν την πατρίδα και το έθνος.
Και αν είναι να βρεθούµε, κυρία Μακρή, να βρεθούµε µε αγάπη
γι’ αυτήν την πατρίδα και εσείς και εµείς και όλοι. Αλλά να ανταµώσουµε µε αγάπη. Να δούµε τον άνθρωπο, να δούµε τον Έλληνα, όχι τους αριθµούς, επιτέλους!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.13’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: α) ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις» και β) συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

