ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’
Σάββατο 6 Δεκεµβρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 31ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, από το 5ο Γενικό
Λύκειο Θεσσαλονίκης, µέλη του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης
και µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, σελ. 2917,
2930, 2936, 2999
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2927, 2928, 2931, 2997,
3001, 3006, 3009, 3010, 3012, 3020, 3029, 3030, 3031, 3032,
3034, 3035, 3036
3. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και 126 Βουλευτές του Κόµµατός του
υπέβαλαν πρόταση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος,
σελ. 2936 - 2996
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3011, 3012, 3031, 3032,
3035
5. Αναφορά στην "υπόθεση Ρωµανού", σελ. 2910, 2914,
2918, 2923, 2924, 2931, 3002, 3007, 3011, 3012, 3016, 3025,
3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036
6. Αναφορά στο θέµα των Σύριων προσφύγων, σελ. 2914,
3010, 3032, 3033
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού
και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", σελ. 2909
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,

σελ. 2928 - 3001
σελ. 2909 – 2928, 3001 - 3007
σελ. 3007 - 3027
σελ. 3027 - 3038

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3010, 3030, 3031, 3034,
3035
ΓΕΛΑΛΗΣ Δ. ,
σελ. 2928
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3009, 3032
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2931, 2997
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 2928, 3001, 3006
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 2927, 2928
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 2927, 2928
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 3029
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 3034
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 3012, 3020
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 3032
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 3029, 3030, 3031, 3032,
3034, 3035, 3036
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 3009
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 3001
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 3009
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 3029
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3011, 3035

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ,
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,

σελ. 3012, 3031, 3032, 3035
σελ. 3032
σελ. 3035
σελ. 3011, 3012

Γ. Επί της αναφοράς στην "υπόθεση Ρωµανού":
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 3025
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 2930
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3016
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3035
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3011, 3032, 3035, 3036
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 3033
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2918
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ. 2914
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 2910
ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 2931
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 3030, 3031
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 3002
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 3006, 3007
ΜΠΡΙΑΝΗΣ Δ. ,
σελ. 2923
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. , σελ. 3034, 3035, 3036
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2997
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3012
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ Ά. ,
σελ. 2924
Δ. Επί της αναφοράς στο θέµα των Σύριων προσφύγων:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3010, 3032, 3033
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ. 2914
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 3032, 3033
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. , σελ. 3032, 3033
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 3024
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 2910
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 2913
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 3027, 3028, 3029
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. ,
σελ. 2930
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3016, 3017, 3018
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ο. ,
σελ. 2935, 2936
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3004, 3006
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3008, 3009, 3012
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ Ε. ,
σελ. 2999
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 3003
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 2912, 2913
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. σελ. 3033
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2918, 2919
ΔΙΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 2998, 2999
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 2934, 2935
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ. 2914
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ,
σελ. 2909, 3017
ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 2931
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ Α. ,
σελ. 2931
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ Α. ,
σελ. 2925
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 2927
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 3030, 3031
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 2911

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2920, 2921
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 3029
ΚΟΔΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 3036
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 3016
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Τ. ,
σελ. 3022
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2916
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 3001, 3017
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ. , σελ. 2916
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 3002
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 3006, 3007, 3008
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 3000
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 2928, 2930
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 2917
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2932, 2934
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 3001
ΜΠΡΙΑΝΗΣ Δ. ,
σελ. 2922
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3025, 3026
ΞΟΥΛΙΔΟΥ Σ. ,
σελ. 3023
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. , σελ. 3034
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2997
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 3018, 3019, 3020
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ Δ. ,
σελ. 3037
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 2915
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 2919
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 3020
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 3007, 3011, 3029
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 2924, 2925
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3012
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 2921
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 3036
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 3009, 3012
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 2926, 2927
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 3026
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ Ά. ,
σελ. 2923
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 3014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’
Σάββατο 6 Δεκεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 6 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 11.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015».
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς για έξι
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τµήµα του προϋπολογισµού του 2015 που
αναφέρεται στην υγεία αποκαλύπτει την οδυνηρή πτωτική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία τέσσερα µνηµονιακά χρόνια η
χρηµατοδότηση της δηµόσιας φροντίδας περίθαλψης και διαψεύδει κατηγορηµατικά το αφήγηµα εξόδου από τα µνηµόνια και
την κρίση. Πεδίο µάχης γίνεται η υγεία για αδίστακτους τεχνοκράτες, υποχείρια των οδηγιών της Task Force και της γερµανικών συµφερόντων εταιρείας GIZ.
H µείωση των δαπανών για την υγεία την περίοδο 2011-2014
έχει φτάσει στο 50%, έχει προ πολλού διατρήσει το µνηµονιακό
όριο του 6% του ΑΕΠ και τώρα τρέχει κάτω από το 5% του ΑΕΠ
που και αυτό υποβαθµίζεται καθηµερινά.
Τηρούνται, έτσι, στο ακέραιο όλες οι νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις και υπερ-δεσµεύσεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018, όλες οι επινοήσεις του
διεθνούς οικονοµικού κατεστηµένου που θέλουν το δικαίωµα
στην υγεία προϊόν αγοράς και µάλιστα ταξικά προσδιορισµένο.
Οι δαπάνες υγείας το 2015 είναι µειωµένες κατά 9,6% σε
σχέση µε το 2014 και 22,1% τη διετία 2013-2015. Η µείωση χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων ξεπερνά το 28% και οδηγεί στη
διάλυση των υπηρεσιών και σε δοκιµασία την επιβίωση των νοσοκοµείων. Η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ είναι µειωµένη κατά 17%,
ενώ αναιµική εµφανίζεται για πρώτη φορά και η χρηµατοδότηση
των δικτύων πρωτοβάθµιας περίθαλψης, των ΠΕΔΥ δηλαδή.
Χαρακτηριστικά µηδαµινή είναι η άντληση πόρων για την υγεία
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, όπου τα 99 εκατοµµύρια το 2013 –ποσοστό, δηλαδή, 1,48% του συνόλου του προγράµµατος- συρρικνώνονται κατά 50% το 2015, δηλαδή στα 48
εκατοµµύρια ευρώ ή στο 0,75% του Προγράµµατος Δηµοσίων

Επενδύσεων.
Πίσω, όµως, από το πλέγµα των αριθµών ή, καλύτερα, ερµηνεύοντας τα οικονοµικά µεγέθη, αποκαλύπτονται οι υπαίτιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της συγκυβέρνησης και τα ήδη απτά
αποτελέσµατά τους.
Οκτώ ολόκληρα νοσοκοµεία, πολλά άλλα τµήµατα και κλινικές
συγχωνεύθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφού χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετα στο µεσοπρόθεσµο ως µονάδες χαµηλής πληρότητας και υποκείµενα απορρόφησης, τινάζοντας στον αέρα το
σύστηµα των εφηµεριών στα µεγάλα αστικά κέντρα, δηµιουργώντας πολύωρες αναµονές στα επείγοντα, αναπτύσσοντας εκατοντάδες ράντζα στις κλινικές.
Η ίδια µοίρα περιµένει τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία και πολλά
νοσοκοµεία της περιφέρειας που απαξιώνονται και ερηµώνουν
υποχρηµατοδοτούµενα και υποστελεχωµένα, σύµφωνα και µε τα
πρόσφατα λεπτοµερή στοιχεία της ΟΕΝΓΕ, της Οµοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών.
Καταθέτω τα σχετικά στοιχεία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Εκατοντάδες τµήµατα είναι µε έναν ή δύο γιατρούς, µε επισφαλή µηνιαία εφηµεριακή κάλυψη, µε ελάχιστες νοσηλεύτριες
και τραυµατιοφορείς, µε τεράστιο φορτίο εργασιακής καταπόνησης, µε παντελή απουσία οδηγών ασθενοφόρων στα περισσότερα
κέντρα υγείας, χωρίς προσωπικό και µε κλειστές µονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και ενηλίκων. Πρόκειται για ένα εφιαλτικό
τοπίο υγειονοµικής φτώχειας και εγκληµατικής εγκατάλειψης της
δηµόσιας υγείας, µε πραγµατικά ανθρώπινα θύµατα.
Έξι χιλιάδες γιατροί και υπερτριπλάσιοι νοσηλευτές χρειάζονται για να καλύψουν, κύριε Υπουργέ, τις υγειονοµικές ανάγκες
της χώρας, σύµφωνα µε την οµοσπονδία. Δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις υπόσχονται από το Υπουργείο, κανένα, όµως, ποσό δεν
έχει εγγραφεί αντίστοιχα στον προϋπολογισµό.
Σε αυτό το πλαίσιο, το κράτος επιµένει να εισάγει κανόνες
αγοράς και δηµιουργία πλαισίου ανταγωνισµού λειτουργικά
ασύµβατων δηµόσιων και ιδιωτικών νοσοκοµειακών µονάδων, µε
στόχο την οικονοµικότερη διαχείριση. Όλοι γνωρίζουµε, όµως,
ποιος κερδίζει την παρτίδα µε σηµαδεµένη τράπουλα.
Η Κυβέρνηση επαίρεται για τις πρόσφατες αποφάσεις της για
κάλυψη των ανασφάλιστων, χωρίς να εγγράψει αντίστοιχα ποσά
στον προϋπολογισµό. Η πρόσβαση, όµως, στις υπηρεσίες υγείας
του ενός τρίτου του πληθυσµού µας, που δεν έχει ενεργό ασφαλιστική κάλυψη, είναι καθηµερινά υπό συζήτηση και υπό συνεχή
διαπραγµάτευση.
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Έχουµε νοσοκοµεία που στερούνται φαρµάκων, ειδικά για
τους ανασφάλιστους και µάλιστα, αντιρετροϊκά για τους πάσχοντες από AIDS, φάρµακα υψηλού κόστους για τους ογκολογικούς
και χρόνιους ασθενείς. Έχουµε νοσοκοµεία που αρνούνται την
πρόσβαση ακόµη και σε παιδιά. Δεν χρηµατοδοτούνται τα κέντρα
υγείας. Δεν έχουν ασθενοφόρα οχήµατα. Δεν έχουν προσωπικό
έκτακτης προνοσοκοµειακής φροντίδας. Παιδιά και ενήλικες πεθαίνουν στο δρόµο.
Αυτή είναι η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, στην οποία
οδηγεί η υγειονοµική φτώχεια, το σύστηµα παροχών υγείας µε
voucher, µε βασικό πακέτο επιβίωσης, µε λειτουργικά ανασφάλιστους το σύνολο των πολιτών, µε µεγάλη ιδιωτική συµµετοχή
στα φάρµακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις, στην όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή του µεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στο
χώρο της υγείας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες για ελεύθερη, δωρεάν και καθολική πρόσβαση όλων των κατοίκων, χωρίς
διακρίσεις και εξαιρέσεις, στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια περίθαλψη, µε δωρεάν φάρµακα για τους ανασφάλιστους,
τα ΑΜΕΑ και τους χρόνια πάσχοντες, µε διαρκώς µειούµενη συµµετοχή για όλους τους ασφαλισµένους, για τη δικαιοσύνη, την
ισότητα, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια όλων µας.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι βαθιά προβληµατισµένος όταν οι συνταγµατικοί θεσµοί του κράτους µας στέκονται αδύναµοι να προσδιορίσουν και να προστατεύσουν το κράτος δικαίου, τους
νόµους που ψηφίζουµε και φαλκιδεύονται καθηµερινά.
Είµαι βαθιά συγκλονισµένος που ένας νέος άνθρωπος, ο Νίκος
Ρωµανός, σε απεργία πείνας, παλεύει οριακά µε τη ζωή του, αψηφώντας τον θάνατο, για το δικαίωµα στη µόρφωση, την αξιοπρέπεια, για µία θέση στην κοινωνία. Καταδικάζουµε οποιαδήποτε
εντολή και σκέψη για υποχρεωτική σίτιση που συνιστά βασανισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Καταδικάζουµε τις αυθαίρετες διοικητικές παρεµβάσεις στο
έργο των γιατρών, την αστυνοµοκρατία στα νοσοκοµεία, την κυβερνητική απραξία και την αδιαφορία.
Οι νέοι άνθρωποι είναι το µέλλον και η περιουσία µας. Και
αυτήν την ύστατη ώρα πρέπει να προστατεύσουµε τη συλλογική
µνήµη.
Σας καλούµε, λοιπόν, να παρέµβετε, ώστε ο απεργός πείνας
Νίκος Ρωµανός να ζήσει και να σπουδάσει µε αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αραµπατζή Φωτεινή για έξι
λεπτά και µε ανοχή χρόνου.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πράγµατι
αντιφατικό, ενώ συζητούµε ύστερα από δεκαετίες τον πρώτο νοικοκυρεµένο προϋπολογισµό της χώρας, τον δεύτερο κατά σειρά
που κατατίθεται χωρίς την έγκριση των δανειστών, αντί να διακατεχόµαστε από µία συγκρατηµένη αισιοδοξία, να βρισκόµαστε
σε µία άδικη πολιτική περιδίνηση και εκκρεµότητα που προκαλεί,
βεβαίως, αλαζονικά η τρόικα, µε σύµµαχο και ηθικό αυτουργό
την Αντιπολίτευση.
Κρίµα, γιατί η Κυβέρνηση, και πρωτίστως ο ελληνικός λαός,
πέρασαν δυόµισι «πέτρινα» χρόνια. Μήπως ξεχνά κανείς πώς ξεκινήσαµε; Η ελληνική οικονοµία ήταν ένα καµένο, χρεοκοπηµένο
χαρτί για τις αγορές και την Ευρώπη, ελκυστικό µόνο σε όσους
στοιχηµάτιζαν στην κατάρρευσή της.
Η Κυβέρνηση, µε πρόµαχο την εγκαρτέρηση του ελληνικού
λαού -όχι αναίµακτα βεβαίως- έδωσε έναν πολυµετωπικό αγώνα,
καταφέρνοντας σειρά από πράγµατα: Να σώσει τη χώρα από τη
χρεοκοπία και να την κρατήσει στο ευρώ. Να µειώσει κατά 30%
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, οµολογουµένως µε µεγάλη και κοστοβόρα καθυστέρηση. Να µειώσει
από φέτος τις ασφαλιστικές εισφορές. Να αποκαταστήσει µερικώς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφα-
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λείας. Να αλλάξει για πρώτη φορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών από τα εξήντα επτά στα εξήντα δύο έτη. Να
καθιερώσει για πρώτη φορά τη διαδοχική ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Να αναγνωρίσει για πρώτη φορά έως και πέντε πλασµατικά χρόνια εργασίας και στην πολύπαθη αυτή τάξη των αγροτών.
Η Κυβέρνηση κατάφερε τη ρύθµιση των κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων, τη µεγαλύτερη διαγραφή ιδιωτικού χρέους που
έγινε ποτέ και βεβαίως την πολυαναµενόµενη ρύθµιση των εβδοµήντα δύο και εκατό δόσεων σε δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία,
ρύθµιση που µετά από τόση διεκδίκηση δεν τη διαπραγµατευόµαστε µε την τρόικα.
Βεβαίως και δεν τα έκανε όλα αυτή η Κυβέρνηση. Και παραλείψεις υπήρξαν και έκανε λάθη σοβαρά. Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να καθηµάζουµε τον ελληνικό λαό και την ίδια στιγµή να
επιτρέπουµε στο παρεµπόριο και το λαθρεµπόριο να οργιάζουν,
αφήνοντας άδεια τα κρατικά ταµεία από αναλογούντες φόρους
ύψους 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, δυόµισι φορές πάνω
από τις εισπρακτικές προβλέψεις του ΕΝΦΙΑ.
Θύµα µιας δαιδαλώδους γραφειοκρατίας τα περίφηµα ακτινογραφικά µηχανήµατα σκάνερς, που εγώ προσωπικά ως Βουλευτής θυµάµαι δύο φορές να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό
µας, αλλά, δυστυχώς, τα σύνορά µας, όπως ο Προµαχώνας, για
παράδειγµα µένουν ακόµα ανοχύρωτα.
Δεν µπορεί να αφήνουµε αναπορρόφητα 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τα συνολικά 26 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ 2007-2013,
χρήµατα συµβασιοποιηµένα µεν, χαµένα δε, αλλά τόσο αναγκαία
για µία οικονοµία που παλεύει. Δεν µπορεί να καθυστερούµε
πάνω από ένα χρόνο εµπροσθοβαρή προγράµµατα ύψους ενός
δισεκατοµµυρίου ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, που για πρώτη φορά
έχουµε τη δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιµοποιήσουµε προκαταβολικά µέσα στο 2014, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» µε είκοσι πέντε
χιλιάδες αιτήσεις που περιµένουν αυτήν τη στιγµή υλοποίηση
και, όπως καταλαβαίνετε, θα έδιναν ανάσα στον ταλαίπωρο κατασκευαστικό κλάδο.
Δεν µπορεί να προτάσσουµε τον πρωτογενή τοµέα ως κλάδο
που µπορεί να ανατάξει την οικονοµία της χώρας, όταν δεν µειώνουµε το κόστος παραγωγής µε το αγροτικό πετρέλαιο, όταν
δεν αναγνωρίζουµε την οικογενειακή εργασία φορολογικά, όταν
δεν ρυθµίζουµε τα καλλιεργητικά δάνεια, όταν δεν παίρνουµε νεωτερικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Παράδειγµα µιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι οι προκαταβολές αποζηµιώσεων από το ταµείο του ΕΛΓΑ, που εκεί δεν έχει
µνηµόνιο, για ολοσχερείς φυσικές καταστροφές. Ελάφρυνση και
επανεκκίνηση για τον κατεστραµµένο παραγωγό που περιµένει
σήµερα µήνες ολόκληρους να αποζηµιωθεί.
Ακόµα και στη βαριά βιοµηχανία του τουρισµού υπάρχουν δυσθεώρητα διαφυγόντα κέρδη. Την ώρα που οι τουρίστες βουλιάζουν τα νησιά µας και είµαστε όλοι χαρούµενοι και υπερήφανοι
γι’ αυτό, είναι απαράδεκτο για την αγροτική µας πολιτική στρατηγική να ταΐζουµε τους τουρίστες µπριζόλες Βελγίου, βούτυρο
Δανίας και οπωροκηπευτικά Τουρκίας, βυθίζοντας το εµπορικό
ισοζύγιο πληρωµών. Είναι γνωστή η πληγή των 2 δισεκατοµµυρίων ετησίως από εισαγωγές σε γάλα και κρέας. Ποια αναπτυξιακή πολιτική εφαρµόζουµε γι’ αυτό;
Επειδή τουρισµός, πολιτισµός και ανάπτυξη παντρεύονται δηµιουργικά, καλώ τη Κυβέρνηση, που στηρίζω, να εφαρµόζει ένα
εθνικό και στοχευµένο σχέδιο συνολικής ανάπτυξης για την Αµφίπολη, τη «χρυσοφόρα» αυτή προοπτική ανάπτυξης. Έχουµε
πολλές και χρήσιµες προτάσεις. Πέρασαν ήδη τέσσερις µήνες.
Ας αποσυνδέσουµε, επιτέλους, τη σηµασία του µνηµείου από την
ταυτότητα του νεκρού. Και µέχρι εδώ είναι ήδη πολύ σηµαντικό.
Υπάρχει σίγουρα δρόµος πολύς για την ανάπτυξη. Σε µια
στιγµή που προέχει η συµφωνία για το δηµόσιο χρέος είναι θλιβερό την ώρα της τελευταίας, της πιο δύσκολης αξιολόγησης, η
Αντιπολίτευση µε την παρατεταµένη συνειδητή εκλογολογία, τον
ηθικό εκβιασµό των Βουλευτών για την εκλογή Προέδρου, να
βάζει φωτιά στη διαπραγµάτευση µε την τρόικα, να επηρεάζει
αρνητικά τις αγορές και να δίνει λαβή στον ασεβή παραλογισµό
των δανειστών. Ασεβή και αλαζονικό, γιατί δεν δικαιούνται να
απαιτούν µε προγραφές οι δανειστές, µε πρόωρα µέτρα, όταν
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διαψεύστηκαν δύο φορές στις εκτιµήσεις τους. Η Ελλάδα δεν
είναι ούτε πειραµατόζωο, ούτε πεδίο βολής για την πολιτική τους
επικυριαρχία στον ατίθασο αριστερό ευρωπαϊκό Νότο.
Χρειαζόµαστε όσο ποτέ ένα εθνικό αρραγές µέτωπο όλων των
υγειών και φιλοπάτριδων δυνάµεων, που θα κάµψει την έπαρση
των δανειστών, θα ατσαλώσει την αξιοπρεπή αντίσταση της Κυβέρνησης και θα δικαιώσει έναν ολόκληρο λαό, που κανείς µας
δεν έχει δικαίωµα να τον σύρει σε νέες περιπέτειες.
Επειδή η πλεονεξία που επιδεικνύουν αυτήν την ύστατη στιγµή
οι δανειστές µας ισοδυναµεί µε οίηση, επιτρέψτε µου να κλείσω
µε έναν αντισυµβατικό τρόπο, αφιερώνοντας στην τρόικα τους
παρακάτω στίχους:
«Ότι τα πράγµατα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία δεν
µέν’ η ελαχίστη αµφιβολία, και µ’ όλο που οπωσούν τραβούµ’ εµπρός, ίσως, καθώς νοµίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός να
φέρουµε Πολιτικό Αναµορφωτή. (Ευτύχηµα θα ήταν αν ποτέ δεν
τους χρειάζονταν κανείς).
Για κάθε τι, για το παραµικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν, κ’ ευθύς
στον νου τους ριζικές µεταρρυθµίσεις βάζουν, µε την απαίτησι
να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.
Έχουνε και µια κλίσι στις θυσίες. Παραιτηθείτε από την κτήσιν
σας εκείνη. Η κατοχή σας είν’ επισφαλής: Οι τέτοιες κτήσεις
ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες. Παραιτηθείτε από την πρόσοδον
αυτήν, κι από την άλληνα τη συναφή, κι από την τρίτην τούτη.
Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε, βρίσκουν και βρίσκουν
περιττά, και να παυθούν ζητούνε, πράγµατα που όµως δύσκολα
τα καταργεί κανείς.
Κι όταν, µε το καλό, τελειώσουνε την εργασία, κι ορίσαντες και
περικόψαντες το παν λεπτοµερώς, απέλθουν, παίρνοντας και την
δικαία µισθοδοσία, να δούµε τι αποµένει πια, µετά τόση δεινότητα χειρουργική.
Ίσως δεν έφθασεν ακόµη ο καιρός. Να µη βιαζόµεθα. Είν’ επικίνδυνον πράγµα η βία. Τα πρόωρα µέτρα φέρνουν µεταµέλεια.
Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς, η Αποικία. Όµως
υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια; Και τέλος πάντων, να,
τραβούµ’ εµπρός».
Κωνσταντίνος Καβάφης, Εν µεγάλη Ελληνική αποικία, 200 π.Χ..
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη και µετά θα πάρει τον λόγο ο
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Γρηγοράκος.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2015 έρχεται προς ψήφιση
στη Βουλή µέσα σε µια κατάσταση για την Ελλάδα για την οποία
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα σε µια κρίση ειλικρίνειας σε
άρθρο του την προηγούµενη Κυριακή ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Στο πιο βαθύ σκοτάδι». Οι κορώνες περί πανηγυρικής εξόδου
από τα µνηµόνια, τα µεγάλα λόγια για success stories και ανάπτυξη που ακούγαµε από τα πλέον επίσηµα χείλη των συγκυβερνώντων, ακούγονται τώρα σαν πικρόχολο αστείο.
Ήδη από τους δανειστές µας τα µηνύµατα είναι σαφή. Η
εφαρµογή του µνηµονίου θα συνεχιστεί τουλάχιστον για έξι
µήνες, ίσως και παραπάνω, ίσως και µε άλλες ονοµασίες όπως
«προληπτική γραµµή πίστωσης» κ.λπ..
Δεν διαπραγµατεύεστε, κύριοι της συγκυβέρνησης, και αυτό
το γνωρίζουν καλά και οι δανειστές µας, γι’ αυτόν τον λόγο πιέζουν ακόµα περισσότερο, ενώ εσείς συνεχώς υποχωρείτε. Στο
όνοµα του εθνικού καθήκοντος θέλετε να δεχτούµε για άλλη µια
φορά επώδυνα µέτρα που θα πλήξουν ακόµα περισσότερο ένα
λαό που δεν έχει άλλα περιθώρια.
Άκουσα αυτές τις τρεις µέρες µε ενδιαφέρον τοποθετήσεις
Βουλευτών της συγκυβέρνησης. Ακόµα και για τη Θάτσερ ακούσαµε χτες, για τον Σταχάνοφ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σχεδόν
όλοι οι Βουλευτές αφιέρωσαν τον περισσότερο χρόνο τους για
να µιλήσουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για να κάνουν κριτική. Κάποιοι
βέβαια ψέλλισαν κάποια αντίθεση στα µέτρα της τρόικας.
Κι αν το πρώτο µου φαίνεται λογικό και δείχνει ουσιαστικά ότι
κάνετε µια πρόβα αντιπολίτευσης αυτήν τη στιγµή, κύριοι της
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συγκυβέρνησης, γεγονός που το γνωρίζουν και οι δανειστές µας,
γεγονός που φαίνεται και από το διεθνές ενδιαφέρον για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, από
την άλλη µεριά, όµως, ασκείτε και µια χαλαρή κριτική στην
τρόικα.
Ποιοι, όµως, ψήφισαν αυτά τα επώδυνα µέτρα που έχουν γονατίσει την πατρίδα; Πόσες φορές µας υποσχεθήκατε ότι βγαίνουµε από την κρίση και ότι δεν θα υπάρξουν άλλα µέτρα; Ποιοι
ψήφισαν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και δέκα µέρες µετά τις άλλαξαν καθ’ υπόδειξη των Βρυξελλών;
Είστε εσείς, κύριοι της συγκυβέρνησης, που ζητάτε να υπερψηφίσουµε έναν νέο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό στον
αέρα που τελικά θα αλλάξει και αυτό φάνηκε βέβαια και από την
επιστολή Χαρδούβελη προς την τρόικα.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, µιλάτε για σταθερότητα.
Εγώ ερωτώ: Ποια σταθερότητα; Σταθερότητα είναι η διαρκής
µείωση των µισθών και των συντάξεων, η αύξηση της ανεργίας,
η αποβιοµηχάνιση της χώρας και η ενεργειακή φτώχεια που
έχετε καταδικάσει τον ελληνικό λαό µε την πολιτική σας για τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης; Ακόµα και
θύµατα έχουµε θρηνήσει, δάση αποψιλώθηκαν από τη λαθροϋλοτόµηση και νέφος αιθαλοµίχλης κάλυψε πέρυσι τον ουρανό
µεγάλων πόλεων της χώρας;
Σταθερότητα είναι και το γενικό ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, από τα περιφερειακά αεροδρόµια, τον ορυκτό µας πλούτο, τον ΑΔΜΗΕ και
την ιδιωτικοποίησή του και τόσα άλλα;
Δηλαδή, σταθερότητα για εσάς είναι να µην ξέρουµε τι µας
ξηµερώνει αύριο, οδεύοντας προς την καταστροφή!
Μιλάτε για σταθεροποίηση της οικονοµίας. Και εγώ ρωτώ: Αλίµονο, πόσο πιο κάτω θα πάει το ΑΕΠ από µείον 26%, 27% που
σηµείωσε τα τελευταία µνηµονιακά χρόνια;
Κύριοι της συγκυβέρνησης, σταθερότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η
κυβέρνηση του που έρχεται, µια κυβέρνηση που δεσµεύεται για
άµεση αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και που µετά,
µαζί µε τον λαό, θα ξαναχτίσει αυτή την πατρίδα που εσείς ξεπουλάτε. Πρόκειται για µια κυβέρνηση που θα έχει ενεργειακό
σχεδιασµό για το µέλλον, που η ενέργεια θα είναι κοινωνικό
αγαθό και όχι business as usual πλάνα των διάφορων εργολάβων
ή των κατά φαντασία επενδυτών της Κυβέρνησής σας, για µια
ενεργειακή πολιτική στην υπηρεσία της χώρας, ατµοµηχανή της
αναγκαίας παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα καλύπτει τις
κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.
Αναφέροµαι σε νέες ενεργειακές πολιτικές που θα σέβονται
το περιβάλλον, θα οδηγούν σε οικονοµίες χαµηλού άνθρακα,
σύµφωνα µε τις νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
και των διεθνών συµβάσεων για τη µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου. Ελπίζω -και προσδοκώ- µαζί µε τα οικολογικά
κινήµατα, τους ενεργούς πολίτες, διεθνείς επιστήµονες, να έχουν
προετοιµαστεί σωστά για τη διεθνή Συνδιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή που γίνεται τώρα στη Λίµα, και να επικυρωθούν του
χρόνου στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι, που θα
αντικαταστήσει και το Πρωτόκολλο του Κιότο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Πρόκειται για νέες πολιτικές, σε αντίθεση µε αυτές που σήµερα προωθεί η Κυβέρνηση διά του ΥΠΕΚΑ, που συνίσταται,
όπως είπα, σε ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, κατεδαφίζοντας
περιβαλλοντική νοµοθεσία και προστασία, χρησιµοποιώντας τα
αποθεµατικά του Πράσινου Ταµείου λογιστικά και µόνο, µεταφέροντάς τα από τράπεζα σε τράπεζα απλά για να φαίνεται σαν
διαθέσιµο πλεόνασµα, τη στιγµή που τα 2,3 δισεκατοµµύρια αποθεµατικό του Πράσινου Ταµείου -στοιχεία της 30ης Σεπτεµβρίουµπορούν να αξιοποιηθούν για ουσιαστικά περιβαλλοντικές δράσεις -που είναι και ο στόχος του-, και όχι µόνο το 2,5% που οι
µνηµονιακοί σας νόµοι επέβαλαν.
Και σαν επιστέγασµα αυτής της πολιτικής, πεισµατικά η συγκυβέρνηση αρνείται να ενσωµατώσει διεθνείς συνθήκες και ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία χερσαίου και θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Σηµειώνουµε ότι η χώρα µας στερείται εθνικού σχεδίου προ-
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σαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Κλιµατική αλλαγή που µια από
τις συνέπειές της είναι η σφοδρότητα και τα αυξηµένα σε συχνότητα ακραία καιρικά φαινόµενα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό.
Οι πρόσφατες πληµµύρες στη δυτική Αθήνα και στις γειτονιές
του Πειραιά αποδεικνύουν για άλλη µια φορά την ανεπάρκεια
των υποδοµών από πλευράς πολιτείας και την αναγκαιότητα διαφορετικής αναβαθµισµένης λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία σήµερα συνειδητά
υποβαθµίζεται και µε τον πρόσφατο νόµο που ψηφίσατε για την
αναδιοργάνωση της Πυροσβεστικής αλλά και µέσα από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στον οποίο
τα κονδύλια για την πολιτική προστασία είναι µειωµένα.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, ποιος νοµίζετε ότι σας πιστεύει
πλέον; Σίγουρα όχι οι πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σίγουρα
όχι τα εκατοµµύρια των συµπολιτών µας που ζουν κάτω από τα
όρια φτώχειας. Όλος αυτός ο κόσµος ένα πράγµα περιµένει: Να
αντιστοιχηθείτε µε τη λαϊκή βούληση και να οδηγήσετε τη χώρα
µας συντεταγµένα σε εκλογές το συντοµότερο δυνατόν.
Καλούµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε σήµερα και να ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό που, όπως ανέφερα πριν, θα αλλάξει. Και αυτό το ξέρουν καλά και εντός και εκτός της Αιθούσης.
Όµως, και αυτός ο προϋπολογισµός να έµενε, ένας αντιαναπτυξιακός προϋπολογισµός που µε λογιστικά τερτίπια προσπαθεί να
ωραιοποιήσει την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, εµείς τον
καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ο κ. Γρηγοράκος για οκτώ λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Οκτώ λεπτά είναι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Οκτώ λεπτά είναι,
κύριε Υπουργέ. Θα έχετε και εσείς την ίδια ανοχή που έχουν και
οι Βουλευτές.
Έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µέρες είναι
δύσκολες γενικά για την Ελλάδα και έχει αποδειχθεί ότι η έξοδος
από το µνηµόνιο –πράγµα που είναι ο κύριος στόχος της Κυβέρνησης- δεν είναι περίπατος. Η αντίθεση µεταξύ Βορρά και Νότου
είναι υπαρκτή και υπήρχε -αν θυµάστε καλά µε τα µεσογειακά
προγράµµατα του Ανδρέα Παπανδρέου- από το 1981 και πρέπει
να δεχθούµε ότι υπάρχει µία ασυµµετρία πολιτική. Αυτή, λοιπόν,
η ασυµµετρία δηµιουργεί όλο αυτό το πρόβληµα που υπάρχει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε το σφίξιµο της οικονοµικής πολιτικής.
Τώρα, λοιπόν, χρειάζεται ένας συµβιβασµός, ο οποίος είναι
απαραίτητος µεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Πρέπει η Ελλάδα να αποφύγει τις µεταβατικές λύσεις.
Δεν µπορούµε να έχουµε µνηµόνια το 2015. Πιστεύω ότι θα
υπάρξει συνέπεια, συναίνεση και πάνω απ’ όλα νηφαλιότητα σε
όλα αυτά και θα βγούµε από την κρίση, εφόσον είµαστε όλοι ενωµένοι. Άρα, λοιπόν, η συνταγή είναι µία: νηφαλιότητα, σωστή αντιµετώπιση και βέβαια τήρηση των συµπεφωνηθέντων. Δεν
υπάρχει περίπτωση δανειστής να σου κάνει σκόντο. Θέλουν να
πάρουν τα λεφτά τους και θα τα πάρουν. Οποιαδήποτε κίνηση
που πιστεύουµε εµείς ότι θα τους ενοχλήσει και δεν θα πάρουν
τα χρήµατά τους, θα είναι καταστροφική για την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ τα γεγονότα από
τις τηλεοράσεις και το διεθνή Τύπο και βλέπω ότι όλοι έχουν επικεντρωθεί στην εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή είναι µια κρίσιµη πολιτική δοκιµασία για
όλους µας, γιατί πρωτίστως κρίνει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του πολιτικού συστήµατος της χώρας, καθώς εάν εµείς
εναρµονιστούµε µε αυτό, τότε θα καταλάβουν κάποιοι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστηµα αναγνωρίζει τις πραγµατικές ανάγκες
της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, η σηµερινή Βουλή, όση αντίθεση και να υπάρχει
από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, οφείλει να εκλέξει νέο Πρόεδρο. Υπάρχουν πολιτικές και αριθµητικές προϋποθέσεις για κάτι
τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρξει σύνεση και βέβαια µια συζήτηση
εφ’ όλης της ύλης γι’ αυτό το θέµα και µπορούµε κάλλιστα σε
πολιτικό επίπεδο να τα βρούµε. Οφείλουµε να τα κάνουµε αυτά,
διότι πρέπει να εναρµονιστούµε µε την επιθυµία των πολιτών και
επιθυµία των δύο τρίτων των πολιτών είναι να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πρέπει να επιδείξει τον απαραίτητο ρεαλισµό. Λέω στην κ. Καφαντάρη που µιλούσε προηγουµένως για πρόβα αντιπολίτευσης, ότι στην πρόβα νυφικού στο
τέλος δεν ήταν όλα καλά τα πράγµατα. Γι’ αυτό να ξέρετε ότι δεν
πρέπει να προδικάζετε τίποτα.
Είµαι σίγουρος ότι υπάρχουν φωνές πολύ ρεαλιστικές, πραγµατικές και συνεπείς γενικά στην Αντιπολίτευση και θα σεβαστούν τη θεσµική στάση και δεν θα εµπλέξουν σε πολιτικά
παιχνίδια τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Δεν πρέπει να πρυτανεύσουν µικροπολιτικές, πολιτικές και κοµµατικές σκοπιµότητες.
Παρακολουθώ µε ενδιαφέρον όλες τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ,
της ΔΗΜΑΡ, του ΚΚΕ και όλων των δυνάµεων και ειλικρινά διαπιστώνω ότι υπάρχουν σε προσωπικό επίπεδο νηφάλιες και ψύχραιµες φωνές από όλες τις πλευρές της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται εθνική συνεννόηση, η οποία δεν θα ακυρώνει την αυτοτέλειά της και δεν
θα υποκύπτει σε κανένα κοµµατικό συσχετισµό, ενώ θα πρέπει
οπωσδήποτε η βούληση των Βουλευτών να είναι ανεξάρτητη.
Οι φορείς του πολιτικού συστήµατος οφείλουν να ανταποκριθούν στην εκπεφρασµένη βούληση της κοινής γνώµηςσ να αποφύγουµε την προσφυγή στις κάλπες. Τώρα που βρισκόµαστε στο
τελευταίο στάδιο της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές, δεν
έχουµε την πολυτέλεια να οµφαλοσκοπούµε, αλλά ούτε και να
προτάσσουµε τις κοµµατικές και προσωπικές µας φιλοδοξίες.
Και τώρα έρχοµαι στο αντικείµενό µου, στο Υπουργείο Υγείας.
Όντας γιατρός, είναι πολύ µεγάλη µου τιµή να υπηρετώ στο
Υπουργείο Υγείας. Και πήγα στο Υπουργείο Υγείας, γιατί πιστεύω
ότι είχα χρέος να ανταποκριθώ στην εθνική προσπάθεια.
Δεν θα κάνω κριτική σε κανέναν από τους προηγούµενους
Υπουργούς, γιατί δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει κανείς να λέει ότι
οι προηγούµενοι φταίνε πάντα. Όταν πήγαµε στο Υπουργείο
Υγείας, βρήκαµε µία συγκεκριµένη κατάσταση: Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και γενικά ο χάρτης της υγείας ήταν άδειος.
Θα παρακαλούσα, όµως, τους συναδέλφους Βουλευτές και
τους συνδικαλιστές των χώρων σας –όσο και αν θέλουν να πάνε
αντίθετοι σε αυτά που κάνουµε- να σας παραθέσω τα ακριβή, τα
αληθινά στοιχεία για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τα νοσοκοµεία που έχω και µπορείτε να τα ψάξετε σε όλους τους ιστότοπους αλλά και στο Υπουργείο Υγείας.
Εγώ πιστεύω ότι είναι αντιστρεπτή η κατάσταση στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Δεν είναι όλα ρόδινα. Υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα. Αλλά ειδικά το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και όλο
το βοηθητικό προσωπικό των νοσοκοµείων έχουν δείξει µεγάλη
γενναιότητα. Είναι ηρωική η στάση τους τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύω ότι µπορούµε όλοι µας να πούµε πως ό,τι δεν αλλάζει
πεθαίνει. Και οφείλαµε να κάνουµε κάποιες αλλαγές στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας για να µπορέσουµε να µαζέψουµε το σύστηµα,
το οποίο ήταν ανεξέλεγκτο τα τελευταία χρόνια.
Στο Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, έχουµε δώσει προτεραιότητα
στη στελέχωσή του. Σας λέω, λοιπόν, ότι το σύνολο των προσλήψεων του 2014, µε ακριβή νούµερα, στους γιατρούς είναι δύο
χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι άτοµα. Θα µου πείτε: «Μα, συνάδελφε, δεν φαίνεται». Ναι, δεν φαίνεται γιατί το σύστηµα ήταν
άδειο. Και σε αυτό το άδειο σύστηµα έχουµε όλοι τις ευθύνες
µας. Και δεν ήταν άδειο το σύστηµα τα τελευταία πέντε χρόνια,
ήταν ένα σύστηµα το οποίο είχε αρχίσει από το 2000 µε την µη
ανανέωση του νοσηλευτικού προσωπικού, µε αποτέλεσµα να µην
το ανανεώσουµε και επιστηµονικά. Ήρθαν και κάποιοι νόµοι, οι
οποίοι δεν βοήθησαν το σύστηµα, δηλαδή το «δηµοσιοϋπαλληλίκι» των γιατρών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσουν τεράστια
λειτουργικά προβλήµατα στο σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω, λοιπόν, να σας αναφέρω αναλυτικά: Τετρακόσιοι δέκα
έξι γιατροί έχουν προσληφθεί και είναι στα νοσοκοµεία. Τριακόσιοι εβδοµήντα µόνιµοι γιατροί –πάλι πήραµε προχθές το ΟΚµέχρι τέλος του µήνα θα έχουν προσληφθεί και αυτοί. Άρα σύνολο µόνιµου προσωπικού το τελευταίο εξάµηνο του 2014 είναι
επτακόσιοι ογδόντα έξι.
Πήραµε οκτακόσιους επικουρικούς γιατρούς, από τους οποίους µέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί οι πεντακόσιοι. Θα τοποθετήσουµε και άλλους τριακόσιους δύο. Άρα συνολικά οκτακόσιοι
δύο.
Πήραµε εννιακόσια άτοµα –και εκεί δεν είχαµε µεγάλη προσφορά και πρέπει να το δούµε- στο ΠΕΔΥ, δηλαδή προκηρύξαµε
εννιακόσιες θέσεις για την πρωτοβάθµια φροντίδα και δεν είχαµε
την ανάλογη προσφορά, γιατί υπάρχει εξήγηση και θα σας την
πω: Δεν µπορεί να πάει ένας αγροτικός γιατρός µε 600 ευρώ σε
ένα ορεινό χωριό. Είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονοµικών, το συζητήσαµε προηγουµένως µε το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να µην αυξηθούν τα εισοδήµατα των υγειονοµικών. Πώς θα πάει ένα παιδί µε
650 ευρώ να υπηρετήσει και να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου, η
οποία βέβαια δεν ήταν και υποχρεωτική, αλλά την κάναµε υποχρεωτική; Και παρ’ ότι την κάναµε υποχρεωτική και προκηρύξαµε
επτακόσιες ογδόντα εννέα θέσεις αγροτικών ιατρών προχθές,
δεν είχαµε προσφορά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Η Κυβέρνηση…
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Πώς θα γίνει; Και δεν είχαµε προσφορά, διότι οι µισθοί είναι πάρα
πολύ χαµηλοί. Άρα τώρα που µπορούµε και ανασαίνουµε και
υπάρχει ένα πλεόνασµα, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουµε τα
εισοδήµατα των υγειονοµικών.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι προκηρύξαµε και διακόσιες θέσεις
διασωστών του ΕΚΑΒ. Σχετικά µε τους αγροτικούς ιατρούς, αλλάζουµε τον νόµο και λέµε ότι οι συνάδελφοί µας, οι οποίοι έχουν
κάνει έξι χρόνια σπουδές -όπως και εµείς κάναµε και πηγαίναµε
και κάναµε το αγροτικό µας ιατρείο- δεν θα µπορούν να φεύγουν
και να σπουδάζουν στο εξωτερικό, εάν δεν κάνουν την υπηρεσία
υπαίθρου. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει µία εθνική αναγκαιότητα και
θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή να την υπηρετήσουµε όλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα δίνουµε απευθείας δυόµισι χιλιάδες θέσεις κοινωφελούς εργασίας για τα νοσοκοµεία,
γιατί είναι άδεια από διοικητικό και τεχνολογικό προσωπικό. Και
προγραµµατίζουµε –εδώ είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, να το
δείτε και µέσα- χίλιες πεντακόσιες θέσεις µόνιµων γιατρών για
το 2015 και δυόµισι χιλιάδες για νοσηλευτικό προσωπικό για το
2015. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα. Θα παρακαλέσω όποιον έχει από εσάς οποιαδήποτε αντίρρηση -γιατί βλέπω τους συνδικαλιστές του χώρου καθώς και
όλων των χώρων, να µιλάνε για νούµερα, τα οποία δεν είναι αξιόπιστα- να έρθουν στο Υπουργείο και να πάρουν τις επίσηµες καταστάσεις, τους προϋπολογισµούς και τις θέσεις.
Ως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έχω επισκεφθεί πενήντα
νοσοκοµεία. Δεν µπορώ να πω ότι είµαι πολύ ευχαριστηµένος,
αλλά είµαι ικανοποιηµένος από τη λειτουργία των νοσοκοµείων,
διότι έχουν βάλει πλάτη οι Έλληνες πολίτες και αυτοί είναι οι Έλληνες γιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό των νοσοκοµείων. Είµαι αισιόδοξος ότι το 2015 θα πάνε καλύτερα τα
πράγµατα. Θα κάνουµε κάποιες παρεµβάσεις, ούτως ώστε τα νοσοκοµεία να βρεθούν σε καλύτερη θέση από τα προηγούµενα
χρόνια.
Είναι γεγονός ότι έχουµε µειώσει τις δαπάνες των νοσοκοµείων και έχουµε µειώσει και τις δαπάνες στο φάρµακο, όµως
κάνουµε τέτοιες κινήσεις οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη
το 2015. Μάλιστα, τις επόµενες µέρες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
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Θα φέρουµε µια νοµοθετική παρέµβαση για την εκπαίδευση
των γιατρών. Φέρνουµε το νοµοσχέδιο το οποίο θα λύσει πάρα
πολλά πρακτικά προβλήµατα και θα δώσει την ευχέρεια για θέσεις εργασίας στο εθνικό σύστηµα υγείας και στον ιδιωτικό
τοµέα.
Μέσα στις εξαγγελίες που έκανα σήµερα θα είναι και η κατάργηση του πεντάευρου. Ευελπιστούµε ότι θα καταργήσουµε το
πεντάευρω και επιπλέον θα φέρουµε ειδική νοµοθετική ρύθµιση
για τις άγονες και τις νησιωτικές περιοχές στην Ελλάδα. Μάλιστα, προτιθέµεθα –για πρώτη φορά σας το λέω- το πρώτο εξάµηνο του 2015 να ανοίξουµε και το Νοσοκοµείο της Σαντορίνης,
καθώς και όλα τα νοσοκοµεία και τις δοµές που υπάρχουν στη
χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αυγενάκης για έξι λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για τον προϋπολογισµό της χώρας για το 2015. Συζητούµε
έναν προϋπολογισµό µετά από πέντε χρόνια παγκόσµιας οικονοµικής καταιγίδας που έπληξε και την Ελλάδα, έχοντας βιώσει
τις δυσµενέστερες οικονοµικές συνθήκες και µε τον ελληνικό λαό
να έχει πρωτοστατήσει σε αυτήν την προσπάθεια, έχοντας κάνει
όλα αυτά τα χρόνια αιµατηρές θυσίες.
Συζητούµε έναν προϋπολογισµό που για πρώτη φορά θα έχει
ισοσκελισµένο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο, δηλαδή για πρώτη φορά
η Ελλάδα θα µπορεί µε τα έσοδά της να καλύψει τις υποχρεώσεις τις ως προς το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Έναν προϋπολογισµό που για τρίτη συνεχόµενη χρονιά προβλέπει
πρωτογενές πλεόνασµα και βέβαια έναν προϋπολογισµό που συζητείται στη δυσκολότερη χρονική στιγµή, διότι την ίδια περίοδο
που συζητούµε τον προϋπολογισµό πραγµατοποιείται και η τελευταία –δύσκολη οµολογουµένως- αξιολόγηση από την τρόικα.
Και θα περίµενε κανείς ότι όλες οι πτέρυγες θα έχουν αρθρώσει υπεύθυνο πολιτικό λόγο και θα είχαν αντιληφθεί τη δυσκολία
της κατάστασης που διανύουµε και τη σοβαρότητα µε την οποία
θα έπρεπε να συζητάµε το θέµα του προϋπολογισµού, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης και του
ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, αλλά και τα αποτελέσµατα που έχουν φέρει αυτές οι προσπάθειες.
Αντιθέτως, στην πτέρυγα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δηµιουργείται µε πρωτοφανή τρόπο ένας κίνδυνος πολιτικής αστάθειας, δυσκολεύοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη
διαπραγµάτευση. Μας λένε ό,τι έλεγαν και πέρυσι: Πώς φέραµε
τον προϋπολογισµό, όταν δεν έχουµε την έγκριση της τρόικας;
Φέραµε έναν προϋπολογισµό υπεύθυνο, έναν προϋπολογισµό
µετρηµένο, έναν προϋπολογισµό αξιόπιστο και κυρίως ακριβή,
όπως το ίδιο κάναµε και πέρυσι και το 2012. Το αποτέλεσµα ήταν
ότι µετά από έξι χρόνια για πρώτη φορά το 2014 καταγράψαµε
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Για πρώτη φορά έχουµε µείωση
της ανεργίας, µικρή, αλλά αισθητή µείωση της ανεργίας. Για δεύτερη χρονιά πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα.
Έχουµε πετύχει, αγαπητοί συνάδελφοι, τη σταθεροποίηση των
δηµοσιονοµικών της χώρα µας. Και µένουν πολλά να κάνουµε
ακόµα, όµως την ίδια στιγµή που έχουµε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, την ίδια στιγµή που έχουµε προωθήσει σειρά µεταρρυθµίσεων, που αλλάζουν άρδην τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα,
χώρο δράσης, µε αξιοπιστία, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, την ίδια στιγµή που τηρούµε τις δηµοσιονοµικές µας
υποχρεώσεις, την ίδια στιγµή που αλλάζουµε πραγµατικά και που
η χώρα πηγαίνει µπροστά -αργά αλλά σταθερά µπροστά- την ίδια
στιγµή όλες οι αναλύσεις παρουσιάζουν µια κοινή διαπίστωση, µια
σκληρή πραγµατικότητα ότι η οικονοµία χρειάζεται σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ότι χρειάζεται συναίνεση –λέξη άγνωστη για µερικούς, αλλά σε όλους τους τοµείς- ότι στις δύσκολες στιγµές
οφείλουµε να είµαστε ενωµένοι, ότι οι κοµµατικές σκοπιµότητες
µπορεί να κοστίσουν ακριβά και η παρατεταµένη πολιτική αστάθεια και η επιδείνωση του πολιτικού κλίµατος µπορεί να φέρει τα
χειρότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
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Αναµφισβήτητα, η ελληνική Κυβέρνηση µέχρι σήµερα έχει παραγάγει σηµαντικό έργο. Δεν είναι ζήτηµα υποκειµενικό ούτε
είναι ζήτηµα κοινής γνώµης. Το λένε οι διεθνείς οργανισµοί, οι
οίκοι αξιολόγησης και τα παγκόσµια οικονοµικά φόρα.
Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική αξιολόγηση για ορισµένα
δεδοµένα. Δεν είναι δυνατόν, όµως, να µην έχει σαφή τοποθέτηση ως προς αυτό.
Δεν µπορεί όµως και η Αντιπολίτευση να ρίχνει στον κάλαθο
των αχρήστων τις θυσίες του ελληνικού λαού, επειδή αυτό δεν
βολεύει την αντιπολιτευτική ρητορική. Δεν µπορεί αντιγράφοντας παλιές, σκοτεινές πρακτικές να εκβιάζει τη χώρα για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Το Σύνταγµά µας δεν αξιώνει αυξηµένη πλειοψηφία για την
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας για να δώσει στη µειοψηφία
την ευκαιρία να διαλύσει τη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Το Σύνταγµά µας αξιώνει συναίνεση, συνεργασία και όχι διχασµό
και πόλωση, ιδιαιτέρως σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο.
Η Αντιπολίτευση µπορεί να έχει τις αντιρρήσεις της. Είναι δικαίωµά σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κανείς δεν σας
ζητάει να αλλάξετε άποψη. Πρέπει όµως να διαχωρίσουµε την
ήρα από το στάρι. Πρέπει να διαχωρίσουµε το επιζήµιο από το
ωφέλιµο. Δεν επιτρέπεται να δηµιουργούν πολιτική αστάθεια και
να σέρνουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές µε αφορµή την προεδρική εκλογή, την ώρα που µάλιστα πάµε να βγούµε από την
κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιτυχίες που έχει η Κυβέρνηση δεν αναιρούν τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν στην
κοινωνία. Ούτε φυσικά προσπερνούµε τις αστοχίες που υπήρξαν
στο κυβερνητικό έργο. Το µεγάλο ερώτηµα που απευθύνει η δική
µας παράταξη σε αυτόν που τα βγάζει πέρα δύσκολα, σε αυτόν
που είναι άνεργος, σε αυτόν που έχουν µειωθεί οι αποδοχές του
είναι: Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι µπορεί να δηµιουργήσει απασχόληση στην Ελλάδα; Ποιος µπορεί να αυξήσει τα εισοδήµατα
του; Ποιος µπορεί να προκαλέσει και να δηµιουργήσει ανάπτυξη;
Αυτοί που τάζουν όλα σε όλους; Αυτοί που αντιµάχονται την ένταξη της χώρας στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα;
Αυτοί που υπερασπίζονται τα άνοµα συµφέροντα των πηγών της
διαφθοράς και της ανοµίας; Αυτοί που ποντάρουν στην αποτυχία; Αυτοί που το οικονοµικό τους πρόγραµµα ταυτίζεται µε τη
διάλυση της χώρας ή αυτοί που µάχονται για επενδύσεις; Αυτοί
που σπάνε τα κατεστηµένα και βγάζουν τη χώρα από τα µνηµόνια
µε τον πιο ακίνδυνο, αλλά και ασφαλέστερο µακροπρόθεσµο
τρόπο, µε την αξιοποίηση των θυσιών του ελληνικού λαού για µια
βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες, το µέλλον της χώρας
µας και το πατριωτικό µας καθήκον µάς αξιώνουν να υπερβούµε
τις διαφωνίες µας και να ξεπεράσουµε τις αντιπαραθέσεις και τις
διαχωριστικές γραµµές. Η χώρα δεν πρέπει να πάει σε εκλογές.
Η χώρα οφείλει να συνεχίσει στον δρόµο της εξυγίανσης, τηρώντας τους δηµοσιονοµικούς στόχους και συνεχίζοντας τις µεταρρυθµίσεις. Ο προϋπολογισµός αυτός έρχεται να βάλει τέλος σε
µια περίοδο και να σηµατοδοτήσει την αρχή µιας άλλης περιόδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας δηλώνω ξεκάθαρα
ότι ψηφίζω τον προϋπολογισµό, διότι είναι η αρχή του τέλους
της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που βιώσαµε όλα τα τελευταία χρόνια και ανταποκρίνεται στην οικοδόµηση ενός νέου
προτύπου οικονοµικής ανάπτυξης µε στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ηρώ Διώτη για έξι λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προϋπολογισµός 2015. Η επαλήθευση ότι το µνηµόνιο συνεχίζεται, ότι κάθε κοινωνική πρόνοια συντρίβεται, ότι το περιβάλλον
και τα κοινά αγαθά πωλούνται, ότι η πολιτική της Κυβέρνησης θα
συνεχιστεί µε τον ίδιο –ή µάλλον κάθε φορά χειρότερο- τρόπο.
Με τη βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή, στην οποία προχώρησαν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια των µνηµονίων, έδει-
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ξαν τον ταξικό τους προσανατολισµό. Έδειξαν ότι η ανάπτυξη
γι’ αυτούς είναι µόνο η οικονοµική µεγέθυνση του κεφαλαίου.
Έδειξαν ότι θέλουν να τα πάρουν από τον κόσµο της εργασίας,
από τον πλούτο της χώρας και να τα δώσουν στους πλούσιους,
ξένους και γηγενείς. Αυτός είναι και ο πυρήνας του σχεδίου τους.
Με µια έννοια, λοιπόν, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό δεν
χρειάζεται ως τέτοια. Με αφορµή τον προϋπολογισµό, αυτό που
χρειάζεται είναι να ξαναµιλήσουµε στην κοινωνία, να τους πούµε
ότι αυτήν την ιστορική στιγµή µε τα χαρακτηριστικά που έχει
υπάρχουν µόνο δύο δρόµοι.
Άκουσα χθες τον κ. Βογιατζή να µιλάει για τους ιστορικούς του
µέλλοντος, ότι θα περιγράψουν το διχασµό και τη διχόνοια.
Αυτήν τη στιγµή όµως το σήµερα ο κόσµος ζει. Και σε αυτό το
σήµερα έχει να επιλέξει ή τον δρόµο της Κυβέρνησης ή τον
δρόµο που πρέπει να ανοίξει και να περπατήσει µαζί µε την Αριστερά. Αυτοί είναι οι δύο δρόµοι.
Με αφορµή λοιπόν τον προϋπολογισµό, εµείς λέµε τι βλέπουµε σε αυτόν. Λέµε τι θέλουµε να κάνουµε. Λέµε πώς θα το
κάνουµε. Λέµε για ποιους θα το κάνουµε. Απευθυνόµαστε στην
κοινωνία και όχι στο Κοινοβούλιο.
Δεν θα ήθελα να µπω, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης,
στον κόπο τον δικό σας, ούτε στη δική σας συζήτηση για θετικούς προϋπολογισµούς και ανάπτυξη και δείκτες και νούµερα,
γιατί αυτός είναι ο δικός σας τρόπος να αφηγείστε την πραγµατικότητα.
Εγώ θα ήθελα να µπω στον κόπο το δικό µας, αυτών δηλαδή
που θέλουν κάτι άλλο και στον κόπο της κοινωνίας και των τάξεων που πλήττονται. Και θέλουµε και επιδιώκουµε και αυτός
είναι ο στόχος µας να είµαστε πολύ µεροληπτικοί υπέρ των πληττόµενων τάξεων.
Τι βλέπω, λοιπόν, µέσα στον προϋπολογισµό; Βλέπω πού βρισκόµαστε. Βλέπω ότι βρισκόµαστε στη χώρα που έχουν καταργηθεί η δηµοκρατία, τα δικαιώµατα, τα εισοδήµατα, ο πολιτισµός,
στην χώρα που η επονοµαζόµενη πολιτεία αθωώνει µε αποφάσεις της όσους καταλήστεψαν µε διάφορους τρόπους το δηµόσιο, την περιουσία του ελληνικού λαού, τους φυσικούς πόρους,
το κοινό µας µέλλον, στη χώρα που η Κυβέρνησή της επιδεικνύει
εκδικητικότητα απέναντι στη νεολαία, στη µόρφωση, στους ανθρώπους που αντιστέκονται, σε όσους και όσες δεν θέλουν να
υποταχθούν στη µοίρα που τους επιφυλάσσουν, στο Νίκο Ρωµανό, στους µετανάστες, στους Σύριους πρόσφυγες.
Η κ. Μακρή χθες είπε ότι της προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η
επιστολή της Ε’ ΕΛΜΕ των καθηγητών που έλεγαν ότι τα παιδιά
πρέπει να αντιστέκονται, να µην υπακούουν στην τυραννία. Εγώ
θεωρώ ότι αυτό είναι ανάσα, το γεγονός ότι υπάρχουν καθηγητές να λένε στα παιδιά να µην υποτάσσονται, να αµφισβητούν,
να έχουν κρίση.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, στη χώρα για την οποία ο ποιητής έλεγε
«πάρτε µαζί σας νερό, το µέλλον θα έχει πολύ ξηρασία», στη
χώρα που ο ποιητής έλεγε «ο καθείς µε τα όπλα του», στη χώρα
που πουλάνε τη φύση, εκείνη για την οποία ο ποιητής έλεγε πως
«ένα τοπίο δεν είναι, όπως αντιλαµβάνονται µερικοί, κάποιο απλό
σύνολο γης, φυτών και υδάτων, είναι η προβολή της ψυχής ενός
λαού πάνω στην ύλη».
Βεβαίως, από αυτήν τη χώρα ο ποιητής είναι εξόριστος, όπως
και η δηµοκρατία, όπως και η δικαιοσύνη, αλλά και η κοινή λογική. Και όσοι χάνουν σε ορισµένα ζητήµατα και την κοινή λογική
είναι πολύ επικίνδυνοι. Το βλέπουµε τις τελευταίες ηµέρες και
όχι µόνο. Είναι στιγµιότυπα ολοκληρωτισµού εκεί που εξορίζεται
το λογικό και επικρατεί µόνο το παράλογο της εξουσίας. Αυτά
βλέπω µέσα στον προϋπολογισµό.
Εµείς από την άλλη, κυρίες και κύριοι, δεσµευτήκαµε στη ΔΕΘ
σε κάποια πρώτα µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης, µια εφικτή
βάση από την οποία θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται ένα άλλο αριστερό σχέδιο που κοιτά την κοινωνία ανεξάρτητα από την όποια
διαπραγµάτευση στο εξωτερικό. Δεν είµαστε στην ιστορική συγκυρία να είναι το πιο επαναστατικό σχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή
που έτσι απλά θα φτάσει στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ευηµερία, την κατάργηση κάθε αδικίας. Είναι, όµως, ένα βασικό βήµα
αυτήν τη στιγµή για να µπει φραγµός σε αυτήν τη βαρβαρότητα.
Ο δρόµος, λοιπόν, του νεοφιλελευθερισµού δεν µπορεί να
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οδηγήσει σε άλλα αποτελέσµατα. Μόνη πραγµατική διέξοδος για
το παρόν και το µέλλον των κοινωνιών µπορεί να αποτελέσει ένας
κοινωνικός, οικολογικός µετασχηµατισµός της παραγωγής σε
ένα µεταβατικό πρόγραµµα µιας οικονοµίας των αναγκών, σε µια
σοσιαλιστική κατεύθυνση µε ιεραρχήσεις, µε προτεραιότητες.
Το σχέδιο αυτό θα στηρίζεται και στις τοπικές παραγωγικές δυνάµεις και στους πόρους κάθε περιοχής, θα επιδιώκει την ισορροπία και τη συνέργεια µεταξύ των τοµέων της παραγωγής, θα
διαφυλάσσει το περιβάλλον και θα επιτρέπει τη διανοµή της παραγόµενης αξίας στο σύνολο του πληθυσµού.
Κυρίες και κύριοι, το έχουµε πει σε όλους τους τόνους, οι συγκυβερνήσεις και οι υποστηρικτές τους έχουν υπογράψει τη µεγαλύτερη ληστεία σε βάρος της εργασίας, σε βάρος του
φυσικού πλούτου, σε βάρος της δηµόσιας περιουσίας από καιρό.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουµε στον προϋπολογισµό, το
είπα και πριν, υπάρχουν µόνο δύο σχέδια. Το δικό σας µε τον
πλούτο, τις επιχειρήσεις, τη διαφθορά και το δικό µας µε την κοινωνία και τους εργαζόµενους. Ή εσείς ή εµείς. Και νοµίζω ότι η
απάντηση στο δίληµµα είναι πολύ προφανής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Διώτη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σενετάκης για έξι λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ή εσείς ή εµείς, λοιπόν. Αυτό είναι
το πνεύµα συναίνεσης, το οποίο προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε. Ή εσείς ή εµείς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι µαζί.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Τέλος πάντων. Τι να πούµε!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το έχουµε συνήθειο φαίνεται σε
αυτόν τον τόπο να τσακωνόµαστε για ό,τι έγινε την προηγούµενη
µέρα, αντί να συζητάµε τι θα κάνουµε την επόµενη µέρα. Και µε
τους τσακωµούς οι µέρες περνούν και µένουµε διαρκώς στο
χθες χάνοντας και το σήµερα και το αύριο.
Υποτίθεται ότι η κρίση θα µας υποχρέωνε σε αυτοκριτική, θα
εντοπίζαµε τα λάθη που µας έφεραν στη σηµερινή κατάσταση
και θα συζητούσαµε να τα διορθώσουµε, να µην τα επαναλάβουµε. Οι περισσότεροι πια σήµερα αναγνωρίζουν πως ο βασικός λόγος της ελληνικής κρίσης ήταν το εσφαλµένο αναπτυξιακό
της µοντέλο.
Προσανατολισµένοι στην κατανάλωση αντί στην παραγωγή,
εισάγαµε περισσότερα απ’ ότι εξάγαµε. Ταυτόχρονα, είχαµε ένα
κράτος που λειτουργούσε σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και
της επιχειρηµατικότητας. Στηριχθήκαµε σε µία επίπλαστη ευηµερία από κεφάλαια που εισέρευσαν στη χώρα λόγω της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 1981 µέχρι σήµερα η Ελλάδα δέχθηκε από την Ευρώπη
περί τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ επιδοτήσεις, 305 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνεια και 12 δισεκατοµµύρια ευρώ τεχνική υποστήριξη. Πραγµατικά, ήταν µεγάλη οικονοµική βοήθεια.
Πώς την αξιοποιήσαµε; Αντί να φτιάξουµε µία παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονοµία, φτιάξαµε µία κλειστή οικονοµία, ένα αλόγιστα σπάταλο κράτος και µία αδικαιολόγητα
καταναλωτική κοινωνία. Το αποτέλεσµα το είδαµε. Αντί η βοήθεια
να γίνει πλούτος, έγινε χρέος και µας έπνιξε.
Αναπόφευκτα φτάσαµε στο σηµείο µηδέν. Κανείς δεν µας δάνειζε. Ζητήσαµε από τους εταίρους µας µια ευκαιρία να σταθούµε και µας την έδωσαν, αλλά µε αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις, µε τον όρο να αλλάξουµε.
Συµφωνήσαµε και κούρεµα του χρέους, όπως το συζητάµε και
πάλι σήµερα µε το PSI του 2012. Συµφωνήσαµε µία νέα ευκαιρία
και η Κυβέρνηση την άδραξε.
Χωρίς περιττές κουβέντες προχώρησε σε πράξεις. Προ δύο
ετών οι µεταρρυθµίσεις ξεκίνησαν και συνεχίζονται µε στόχο να
αντιµετωπίσουν τα αίτια που γεννούν το χρέος, να αντιµετωπίσουν το κακό στη ρίζα του, µε στόχο πάντα να αλλάξουµε πορεία.
Σε µόλις δύο χρόνια άλλαξαν πολλά και τα αποτελέσµατα είναι
ήδη ορατά. Περιγράφονται στον προϋπολογισµό. Είναι η µείωση
της σπατάλης, η εξυπηρέτηση του χρέους και η αποκατάσταση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.
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Η µείωση της σπατάλης επιβεβαιώνεται µε το πρωτογενές πλεόνασµα. Για πρώτη φορά έχουµε περισσότερα έσοδα από δαπάνες, χωρίς τους τόκους. Το 2013 ήταν στο 1,2% του ΑΕΠ, το 2014
στο 1,8% του ΑΕΠ και το 2015 στοχεύουµε να φτάσει το 3% του
ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργούµε πλεόνασµα για να καλύπτουµε και τους τόκους, άρα να εξυπηρετούµε το χρέος µας.
Όταν ήρθε η κρίση στην Ευρώπη, το χρέος µας είχε αυξητική
τάση. Γι’ αυτό τότε οι αγορές δεν µας δάνειζαν. Γι’ αυτό µπήκαµε
στα µνηµόνια. Σήµερα, µε τις µεταρρυθµίσεις σε εξέλιξη η τάση
έχει αντιστραφεί. Γι’ αυτό και φέτος οι αγορές µάς δάνεισαν. Γι’
αυτό κι εµείς µιλάµε για πρώτη φορά για έξοδο από τα µνηµόνια.
Παράλληλα, η αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνεται από αρκετά στοιχεία. Θα σας επισηµάνω
µόνο ένα: Το 2009 στον δείκτη Doing Business της παγκόσµιας
οικονοµίας η Ελλάδα κατείχε την εκατοστή θέση. Σήµερα, κατέχει την εξηκοστή πρώτη και προχωράµε µε στόχο τη δέκατη
ένατη, που είναι ο µέσος όρος της Ευρωζώνης.
Συνεπώς το πολιτικό ερώτηµα που προκύπτει σήµερα είναι: θα
συνεχίσουµε σε αυτήν την πορεία ή θα γυρίσουµε πίσω; Θα συζητήσουµε, επιτέλους, για την ουσία; Θα συζητήσουµε για την
ουσιαστική αναµόρφωση του παραγωγικού µας υποδείγµατος,
ώστε να µη δηµιουργείται χρέος και να αποπληρώνεται σε συνθήκες οµαλότητας το υφιστάµενο, όπως λέµε εµείς, ή θα συνεχίσουµε να συζητάµε για την «υποχρέωση» των ξένων, όπως
λέτε, να µας δανείζουν;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καµµία λογική δεν υποχρεώνει
τους εταίρους µας να διαγράψουν το χρέος µας και κανέναν να
µας δανείζει , όταν υποψιάζονται ότι θα συνεχίσουµε να κάνουµε
τα ίδια.
Σήµερα, η υποψία τους µετατρέπεται σε αβεβαιότητα λόγω
της προεδρικής εκλογής. Αντί να τους καθησυχάσουµε συζητώντας µε πνεύµα εθνικής συναίνεσης για το πώς θα επιταχύνουµε
τις διαδικασίες διαµόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, εξαντλούµαστε µε τα παιχνίδια των κοµµατικών σκοπιµοτήτων της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αβεβαιότητα των εταίρων µας
δεν οφείλεται στην πολιτική που, παρά τα όποια λάθη και παραλείψεις, εφαρµόζει η Κυβέρνηση. Οφείλεται στην καταστροφική
πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ εξαγγέλλει ότι θα εφαρµόσει, αφού προηγουµένως εξαναγκάσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
Αν δεν ήταν συνταγή καταστροφής, οι αγορές θα το προεξοφλούσαν. Ακούγοντας προτάσεις για διακοπή των ιδιωτικοποιήσεων, για επιστροφή στο µεγάλο και σπάταλο κράτος, για
αυξήσεις µισθών και συντάξεων, που υποτίθεται ότι θα αυξήσουν
την κατανάλωση και θα φέρουν οικονοµική ανάπτυξη, τα ξένα
funds θα έπαιρναν ήδη θέση στην ελληνική αγορά.
Είδατε πουθενά να συµβαίνει κάτι τέτοιο; Απεναντίας, είδαµε
τη συντριβή, το αποτέλεσµα της συνάντησης που υπήρξε στο
Σίτι και παρακολουθήσαµε µε µεγάλο ενδιαφέρον εχθές τη συζήτηση που υπήρξε µεταξύ του κ. Σταϊκούρα και του κ. Σταθάκη,
όπου όλα τα επιχειρήµατα κατέπεσαν.
EYAΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και τα δικά σας επίσης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευτυχώς, υπάρχουν σώφρονες πολίτες που καταλαβαίνουν πως η κατανάλωση µε δανεικά δεν δηµιουργεί πλούτο, αλλά χρέη, άρα και άλλα δάνεια και άλλα
µνηµόνια. Σε αυτούς τους πολίτες απευθυνόµαστε, που κατανοούν την ανάγκη µιας εξωστρεφούς οικονοµίας µε παραγωγή ποιοτικών και καινοτόµων προϊόντων, µιας οικονοµίας που
δηµιουργεί πραγµατικές θέσεις εργασίας και όχι επιδοτούµενες
από κρατικό χρήµα που δεν υπάρχει.
Όσο, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει να αγνοεί τις απόψεις των συνετών πολιτών, το µόνο που πετυχαίνει είναι να προκαλεί αβεβαιότητα στους εταίρους µας και διχασµό στην κοινωνία. Ε, λοιπόν,
νέο διχασµό εµείς δεν θα επιτρέψουµε και δεν θα ρισκάρουµε
νέα καταστροφή!
Ψηφίζω τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης και επιµένω στο
πνεύµα µιας εθνικής προσπάθειας συνολικής µεταρρύθµισης,
που θα εξασφαλίσει στα παιδιά µας µια καλύτερη επόµενη µέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός για έξι
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι έχουν επισηµάνει τις δύσκολες στιγµές
που συνεχίζει να περνά η χώρα µε αφορµή την κατάθεση του
προϋπολογισµού. Είναι ένας προϋπολογισµός, που διαδέχεται
δύο άλλους προϋπολογισµούς, που ήρθαν µετά από αιµατηρές
θυσίες, αλλά κατέληξαν σε ένα πρωτογενές πλεόνασµα -όπως
κατέληξαν. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτός ο προϋπολογισµός προσθέτει κάτι άλλο: Ανοίγει την
πόρτα για ελπίδα για ανάπτυξη, που µπορεί να είναι 0,5%, 1% ή
1,5%, πάντως είναι ένα βήµα προς την ανάπτυξη.
Είναι µια ανάπτυξη που θα έπρεπε –εάν θα µπορούσαµε φυσικά- να την είχαµε πετύχει από την πρώτη µέρα της κρίσης.
Πώς; Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε συνοµολογήσει µε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε µια
ανάπτυξη τριτοκοσµικού τύπου, δηλαδή µέσω της λιτότητας, των
χαµηλών µισθών και συντάξεων, της αυξηµένης φορολογίας. Και
όλα αυτά διότι απλούστατα δεν µπορούσε η Κυβέρνησή µας να
«εκβιάσει» µια λύση τύπου Γερµανίας µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η οποία είχε ανάπτυξη ενώ είχε οικονοµική καταστροφή.
Γιατί τότε οι σύµµαχοι τής είχαν επιτρέψει, µέχρις ότου να έχει
ανάπτυξη να µην πληρώνει το χρέος της.
Αυτό ήταν το ζητούµενο, αλλά κανένας δεν µας το παραχωρούσε αυτό το δικαίωµα. Έτσι, λοιπόν, η χώρα ακολούθησε κατ’
ανάγκη τις επιλογές των δανειστών, οι οποίες είναι -από ό,τι βλέπετε- σκληρές επιλογές.
Αυτό συµβαίνει διότι οι δανειστές σε όλα τα µήκη και πλάτη
του κόσµου είναι πάντα δανειστές. Δεν είναι ούτε φιλάνθρωποι
ούτε φιλέλληνες ούτε φιλοευρωπαίοι. Είναι απλοί δανειστές που
θέλουν τα λεφτά τους, τα οποία δάνεισαν, να τα εισπράξουν µε
τους τόκους τους και µε το παραπάνω. Δεν τους ενδιαφέρει
ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ποια είναι η κυβέρνηση και ποια η
αντιπολίτευση.
Ζήτησαν από τον κ. Σαµαρά όταν ήταν στην αντιπολίτευση να
υπογράψει ότι εάν γίνει κυβέρνηση θα δεχθεί τους όρους τους.
Σήµερα η Αντιπολίτευση λέει «δεν υπογράφω» και επειδή δεν
υπογράφει, αυτοί δίνουν κατευθείαν τους όρους τους. Παρ’ ότι,
λοιπόν, η Κυβέρνηση επιθυµεί να φύγει από το µνηµόνιο, βλέπετε
ότι λένε «όχι, αυτοί θα είναι οι όροι µας και αυτοί θα είναι και
αύριο οι όροι µας και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Και όταν κάνετε
ό,τι θέλουµε εµείς θα είµαστε εδώ».
Όπως ξέρετε, οι δανειστές δεν είναι απλοί άνθρωποι που θα
χάσουν τα λεφτά τους. Είναι το οικονοµικό κατεστηµένο του πλανήτη. Αυτό πρέπει να το λάβουµε υπ’ όψιν όλοι µας, ότι δηλαδή
το οικονοµικό κατεστηµένο του πλανήτη δεν παίζει µε τα συµφέροντά του.
Θα µου πείτε «όλα αυτά γιατί µας τα λέτε»; Θα σας απαντήσω
αυτό που λέω συνέχεια και κατά κάποιο τρόπο κινδυνεύω να χαρακτηριστώ γραφικός, διότι το επαναλαµβάνω: Όταν λέµε «κυβέρνηση συνεργασίας» δεν εννοούµε να πάρουµε δέκα καλούς,
τους καλύτερους Υπουργούς για να συνεργαστούµε.
Εννοούµε συµµετοχή της οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, είτε
είναι ΠΑΣΟΚ είτε Νέα Δηµοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΚΚΕ ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί; Διότι µόνο µία τέτοια κυβέρνηση µπορεί να
βάλει κόκκινες γραµµές και να την πάρουν στα σοβαρά, όταν ξέρουν ότι δεν µπορεί να υποχωρήσει, όταν δεν µπορούν οι δανειστές να κοιτάζουν και να χαµογελούν προς την εκάστοτε
αντιπολίτευση που θέλει να γίνει κυβέρνηση.
Άρα είτε θέλουµε να το δεχθούµε είτε δεν θέλουµε, πρέπει κάποια στιγµή να αποφασίσουµε ότι πρέπει να κάνουµε µια ισχυρή
–επαναλαµβάνω- κυβέρνηση µε τους καλύτερα δυνατόν καταρτισµένους Υπουργούς, οι οποίοι θα είναι σκληροί διαπραγµατευτές. Διότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει, αλλά η ανάπτυξη πρέπει
να γίνει.
Και απευθύνοµαι στους οικονοµολόγους. Η Ιταλία έχει χρέος
τρισεκατοµµυρίων ευρώ. Όχι δισεκατοµµυρίων ευρώ. Χρωστάει
2 τρισεκατοµµύρια ευρώ. Έχει, όµως, παραγωγή, εξαγωγές και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βλέπετε ότι δεν είναι στα χάλια τα δικά µας. Άρα εµείς δεν πρέπει
να επιδιώξουµε την παραγωγή και τις εξαγωγές; Πώς θα την επιδιώξουµε; Δεν πρέπει να εκβιάσουµε –να µου επιτραπεί η λέξηένα δάνειο παραγωγικό, που να αναπτύξει τις παραγωγικές
πηγές της χώρας, τον τουρισµό, την ενέργεια και όλα αυτά; Είναι
ο µόνος δρόµος. Πώς θα τον επιτύχουµε όµως αυτόν το δρόµο;
Με την εκάστοτε αντιπολίτευση, -χωρίς αυτό να είναι κριτική για
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εµείς και η Νέα Δηµοκρατία κ.λπ.- όταν θέλουµε να γίνουµε κυβέρνηση πάση θυσία;
Εγώ, λοιπόν, πιστεύω και το καταθέτω ότι ακρογωνιαίος λίθος
είναι η συµµετοχή της εκάστοτε αντιπολίτευσης στη συγκυβέρνηση και όχι η διεύρυνση µιας µονοκοµµατικής κυβέρνησης, γιατί
οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις δεν µπορούν να είναι σκληροί
διαπραγµατευτές, όποιες και αν είναι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για άλλη µια χρονιά ο κρατικός προϋπολογισµός του 2015 που
συζητάµε έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που µας επιτρέπει να το
χαρακτηρίσουµε ως έναν προϋπολογισµό που δεν λαµβάνει υπ’
όψιν του τις ανάγκες των πολλών. Μετά από έξι χρόνια οικονοµικής κρίσης και µνηµονίων αλλά και σειράς αντιλαϊκών µέτρων
είναι εκρηκτικές αυτές οι ανάγκες.
Ωστόσο, συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις και µας παρουσιάζεται ισοσκελισµένος -άλλωστε αυτό είναι απαίτηση των εταίρων, µε το απαραίτητο πλέον πρωτογενές πλεόνασµα στο 3% του
ΑΕΠ, µε τον αναγκαίο ρυθµό ανάπτυξης στο 2,9%, που αναµένεται να επιτευχθεί από τις περίφηµες ιδιωτικές επενδύσεις, που
κάθε χρόνο τις περιµένουµε αλλά κάθε χρόνο χάνουν το ραντεβού µε την ανάπτυξη.
Τι άλλο περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός; Τη διατήρηση της
ανεργίας µόνο στο 22,6%. Μεγάλο επίτευγµα! Το 1/4 του εργατοτεχνικού δυναµικού της χώρας σε συνθήκες µακροχρόνιας
ανεργίας να περιµένει την επιβίωσή του από τα συσσίτια και τις
φιλανθρωπίες.
Φυσικά η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί της αλλά και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης είναι αλήθεια ότι κάνουν φιλότιµη προσπάθεια και θέλουν να µας πείσουν ότι όλα αυτά είναι αναγκαία
και ότι εν πάση περιπτώσει ο προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει
νέα µέτρα. Νοµίζουν ότι µπορούν να κρύψουν κάτω από το χαλί
την ενσωµάτωση των χαρατσιών, όπως τον ΕΝΦΙΑ και τη λεγόµενη εισφορά αλληλεγγύης που ήρθε προσωρινά για να φύγει
αµέσως, αλλά επεκτείνεται άλλη µια χρονιά.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία που περιέχει
και έχουν αναπτυχθεί από άλλους οµιλητές του ΚΚΕ, µας επιτρέπουν να το χαρακτηρίσουµε ως ένα ακόµα σκληρό, ταξικό, αντιλαϊκό προϋπολογισµό, που ακόµα και αν πιάσει τους στόχους
του, αυτό θα γίνει πάνω στα συντρίµµια των εργατικών και λαϊκών
δικαιωµάτων.
Για να είµαστε ειλικρινείς –και εµείς είµαστε ειλικρινείς, το ξέρετε- δεν περιµέναµε και δεν περιµένουµε από την συγκυβέρνηση ούτε από καµµία άλλη κυβέρνηση που θα κινηθεί εντός των
ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει ένα φιλολαϊκό
προϋπολογισµό. Αυτό και αν είναι ουτοπία.
Η Κυβέρνηση το πίστεψε, το πιστεύει, το στηρίζει και αυτό
κάνει. Εµείς, όµως, περιµένουµε και θέλουµε οι εργαζόµενοι, ο
λαός, τα λαϊκά στρώµατα, τα µεσαία στρώµατα της πόλης και
του χωριού που συνθλίβονται, να τραβήξουν την κουρτίνα και να
δουν ότι πίσω από «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα» υπάρχει η
σκληρή ταξική πραγµατικότητα, που στηρίζεται στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και υποτάσσεται στους σιδερένιους νόµους του καπιταλιστικού κέρδους.
Το ίδιο περιµένουµε και θέλουµε από όσους ακολουθούν την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πιστεύουν ότι
είναι αριστερή ή και σοσιαλιστική δύναµη. Ας ανασύρουν αυτά
που κατά καιρούς έχουν ακούσει ως θέσεις και εξαγγελίες και
ας δουν κάτω από το πρίσµα των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αυτές τις εξαγγελίες. Μόλις χθες σε αυτήν
την Αίθουσα αναφέρθηκε ότι οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση
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της Θεσσαλονίκης αποτελούν το σχέδιο άµεσης διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάµε για την επιτοµή της συντήρησης της
ακραίας φτώχειας, αλλά µε φιλανθρωπία βέβαια και µε ακόµα
µεγαλύτερη ευαισθησία!
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι έχετε µπει για τα καλά στη ρότα της
διαχείρισης και αυτές δεν είναι κατηγορίες των κοµµουνιστών,
αλλά είναι η ωµή πραγµατικότητα. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί και
το ευχάριστο κλίµα που επικρατεί κάθε φορά στις συναντήσεις
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ µε τις ενώσεις των επιχειρηµατιών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι εξηγείται η σύµπνοια, η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η αύρα της συναίνεσης σε αυτές τις συναντήσεις.
Ήσαστε και παραµένετε εντός των τειχών. Αυτό φαίνεται να
µην ενοχλεί το κεφάλαιο και τους επιχειρηµατίες. Εδώ βέβαια
φτάσαµε ως το Σίτι του Λονδίνου και καθίσατε στο ίδιο τραπέζι
µε αυτούς που άλλοτε ονοµάζατε «κοράκια». Σύµφωνα πάλι µε
τη χθεσινή δική σας εκδοχή της αλήθειας, τους υποβάλατε το
σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονοµίας και της χώρας.
Αλήθεια, περιµένετε από αυτά τα κοράκια να µας λυπηθούν;
Ή µήπως πιστεύει κανένας ότι µπορεί να συζητήσει ισότιµα µε
αυτά τα κοράκια;
Στον αντίποδα των αδιέξοδων πολιτικών που προτείνουν, λοιπόν, Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που ασφαλώς
έχουν διαφορετικό µείγµα, αλλά κινούνται στην ίδια τροχιά, εµείς
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, καλούµε τα εργατικά σωµατεία, τις οργανώσεις του µαζικού κινήµατος, τους επιστηµονικούς φορείς να κάνουν ό,τι µπορούν, προκειµένου να
ενηµερώσουν, να διαφωτίσουν, να κινητοποιήσουν τον λαό, για
να σταµατήσει η λεηλασία του εισοδήµατος, να σταµατήσει η
επιδροµή ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής. Χρειάζεται η λαϊκή παρέµβαση τώρα! Πρώτο
βήµα µπορούν να γίνουν οι συγκεντρώσεις της Κυριακής στην
Αθήνα αλλά και σε όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι όχι µόνο καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, αλλά θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας να
βάλουµε εµπόδια, να καθυστερήσουµε ή και να ανατρέψουµε τα
αντιλαϊκά µέτρα και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί.
Αγωνιζόµαστε καθηµερινά, ώστε ο λαός να βάλει τη δική του
σφραγίδα στις εξελίξεις και σε αυτήν την πορεία και την προοπτική, η δύναµη που θα έχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 31ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης για
δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε δυόµισι χρόνια η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε µία σειρά τοµών που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστηµα.
Θεσπίσαµε νέους σύγχρονους κώδικες για τη φορολογική
απεικόνιση συναλλαγών, το λογιστικό δίκαιο, τη φορολογία εισοδήµατος, τη φορολογική διαδικασία. Νοµοθετήθηκαν και υλοποιούνται πρωτοποριακά µέτρα για την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αλλά και για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης.
Ειδικότερα, µε την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το 2012 έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήµα απλοποίησης
του φορολογικού συστήµατος, µε κατάργηση πολλών διατάξεων
τυπολατρικού χαρακτήρα και αναχρονιστικών θεσµών, όπως
αυτού της απόρριψης των βιβλίων. Πριν από λίγες ηµέρες, κάναµε πράξη αυτό που υποσχεθήκαµε ότι θα είναι το µόνιµο καθεστώς.
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Με τον νέο νόµο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καταπολεµάται η λογιστική πολυνοµία, οι οικονοµικές καταστάσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους
διεθνείς επενδυτές, ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων
και γραφειοκρατικών διαδικασιών και διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιµολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη
περαιτέρω µείωση του κόστους των συναλλαγών.
Υιοθετήθηκε ένας νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο
οποίος έχει απλοποιηµένη µορφή. Βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θωρακίζει το φορολογικό µας σύστηµα από
τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Άλλαξε η φορολόγηση
της ακίνητης περιουσίας µε σηµαντικές µειώσεις για την µεγάλη
πλειοψηφία των φορολογουµένων και αντιµετωπίζονται οι στρεβλώσεις που προέκυψαν.
Για πρώτη φορά στη χώρα µας, θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές
διαδικασίες που ήταν µέχρι σήµερα διάσπαρτες και αποσπασµατικές σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και εύχρηστο νοµοθέτηµα.
Έγιναν παρεµβάσεις στη νοµοθεσία για τον φόρο προστιθέµενης αξίας, ώστε να διευκολύνονται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, θεσπίστηκε η απαλλαγή από την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα µέχρι
10.000 ευρώ, διάταξη στην οποία µπορούν να υπαχθούν από 1ης
Ιανουαρίου 2015 περισσότερες από τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις.
Δόθηκε στις επιχειρήσεις µε τζίρο ως 500.000 ευρώ η δυνατότητα να καταβάλουν ΦΠΑ µόνο όταν το τιµολόγιο πληρωθεί, ενισχύοντας έτσι σηµαντικά τη ρευστότητά τους. Έχει ακολουθηθεί
η διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή πολύ σύντοµα
σε επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι και 2.000.000 ευρώ. Καταργήθηκε
η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ καθώς και η αίτηση επιστροφής
φόρου.
Τροποποιήθηκε το θεσµικό πλαίσιο των κατασχέσεων, έτσι
ώστε να ενισχυθεί η προστασία από τις κατασχέσεις µισθών και
συντάξεων µέχρι και του ποσού των 1.500 ευρώ.
Θεσπίστηκε σειρά αναγκαίων παρεµβάσεων για την πάταξη
της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου καυσίµων. Πιστοποιήθηκαν περίπου δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ελεγκτές και συστάθηκαν τετρακόσιες νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων. Ο σχεδιασµός µας προβλέπει την ανάληψη
καθηκόντων από χίλιους εκατό νέους υπαλλήλους µέχρι το τέλος
του 2015.
Δηµιουργήθηκε, για πρώτη φορά, ειδική τεχνογνωσία για την
εξεύρεση και ανάλυση των στοιχείων από τους τραπεζικούς λογαριασµούς, που περιλαµβάνει συγκέντρωση των στοιχείων των
λογαριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλων περιουσιακών
στοιχείων, ταυτοποίηση ονοµάτων µε φορολογουµένους και αναλυτική επεξεργασία στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται
ο ρυθµός ολοκλήρωσης των υποθέσεων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Αντιµετωπίστηκαν επικαλύψεις µεταξύ ΣΔΟΕ και Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων στον έλεγχο και εκκαθαρίζονται
µε ταχείς ρυθµούς οι εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις προληπτικού ελέγχου στο ΣΔΟΕ. Οι έντεκα χιλιάδες περίπου εκκρεµείς
υποθέσεις προληπτικού ελέγχου τον Οκτώβριο του 2013 έχουν
περιοριστεί σε τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες υποθέσεις, µε βάση
τα στοιχεία του Οκτωβρίου του 2014.
Στο µέτρο του δυνατού προωθήθηκαν ήδη ορισµένες µειώσεις
φορολογικών συντελεστών. Ολοκληρώθηκαν σηµαντικά βήµατα
για τη µετάβαση της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή
εποχή, µέσα από τη καθιέρωση ηλεκτρονικών εφαρµογών. Αυτές
οι εφαρµογές όχι µόνο διευκολύνουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών των φορολογουµένων µε το δηµόσιο ταχύτατα αλλά
και προσφέρουν τις δυνατότητες για καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και αύξηση της συµµόρφωσης.
Προβλέψαµε τη δυνατότητα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών µέχρι και σε εκατό δόσεις. Δίνουµε έτσι τη
δυνατότητα µιας πραγµατικά νέας αρχής στους φορολογούµενους, έτσι ώστε να είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους.
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Στη φορολογία αυτοκινήτου προβλέψαµε για πρώτη φορά το
2014 και σύντοµα επεκτείνουµε και για τα επόµενα χρόνια τη δυνατότητα καταβολής των τελών κυκλοφορίας στη βάση των
πραγµατικών µηνών κυκλοφορίας µετά από άρση ακινησίας.
Προσπαθώντας να δώσουµε ανάσα στην αγορά ακινήτων,
προσαρµόσαµε το τεκµήριο απόκτησης ακινήτων στην πραγµατική αξία που προκύπτει από το πωλητήριο συµβόλαιο ή και από
έλεγχο κι όχι στην αντικειµενική αξία η οποία µπορεί να είναι υψηλότερη.
Καθιερώσαµε και ενισχύουµε την ανεξαρτησία στη λειτουργία
της φορολογικής διοίκησης. Στόχος είναι µια αποτελεσµατική
φορολογική διοίκηση, η οποία δίνει λύσεις στα προβλήµατα,
εφαρµόζει ταχύτατα τις διατάξεις που θεσπίζει η Βουλή και
αφουγκράζεται την κοινωνία. Δεν σταµατάµε, όµως, εδώ. Συνεχίζουµε µε τις απαραίτητες αλλαγές στη φορολογία, ώστε µε την
ολοκλήρωσή τους να µπορούµε να µιλάµε για µια πραγµατικά
µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση.
Μέσα στο αµέσως επόµενο διάστηµα, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούµε αλλαγές στο πλαίσιο των
ποινικών διατάξεων για τις φορολογικές παραβάσεις. Χωρίς να
θίγεται η αποφασιστικότητά µας για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, θα αντιµετωπιστεί και η ειρηνική ιδιαιτερότητα της ποινικοποίησης της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο.
Επιδιώκουµε, επίσης, να θέσουµε σε εφαρµογή καινοτόµες
ιδέες, µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τη χρήση τεχνολογίας, ώστε να καταπολεµηθεί περαιτέρω η φοροδιαφυγή
και να αυξηθούν τα δηµόσια έσοδα σηµαντικά, χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες.
Η χώρα βρίσκεται στο τέλος µιας επίπονης διαδροµής που σηµατοδοτήθηκε από τις θυσίες των πολιτών. Επιδιώκουµε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές, ώστε να
καταλήξουµε στο καλύτερο αποτέλεσµα για την πατρίδα µας.
Δεν µετακινούµαστε από τον στόχο της µείωσης των φορολογικών βαρών µε γνώµονα τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας, την αύξηση της φορολογικής συµµόρφωσης και την
επίτευξη σταθερών ρυθµών ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα επόµενα χρόνια, η Ελλάδα
οφείλει να έχει έναν οδικό χάρτη που, µεταξύ των άλλων, στον
τοµέα της φορολογίας θα περιλαµβάνει σταθερό φορολογικό περιβάλλον, δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηµατίες που έντιµα
συνεχίζουν να επιχειρούν µετά από µια αποτυχηµένη προσπάθεια, ανάδειξη της ευθύνης για τους φορολογούµενους αλλά και
επιβράβευση των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας.
Η Ελλάδα µπορεί και πρέπει µε τον τρόπο αυτόν να µεταβεί
σε µια νέα εποχή. Κανένας δεν δικαιούται να στερήσει από τους
Έλληνες αυτήν τη δυνατότητα. Το πέρασµα στη νέα εποχή απαιτεί υπευθυνότητα και εθνική οµοψυχία.
Οι Βουλευτές της πλειοψηφίας αναλαµβάνουν την ευθύνη.
Μπορούµε όλοι µας µε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να συνεχίσουµε τις µεταρρυθµίσεις και να δώσουµε
στη χώρα τη θέση που της αξίζει στο σύγχρονο κόσµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Δερµιτζάκης για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαν σήµερα πριν από έξι χρόνια
δολοφονήθηκε αναίτια και άγρια ένα νέο παιδί, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, που άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια του
φίλου του, του Νίκου Ρωµανού. Ας µην επαναληφθεί και σήµερα
αυτή η τραγωδία. Κάνουµε έκκληση στην Κυβέρνηση να δώσει
λύση δικαίωσης στον αγώνα ενός παιδιού, που διεκδικεί το δικαίωµα στη γνώση και τη µόρφωση. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να
εξαντλεί όλη της την αυστηρότητα πάνω του. Κινδυνεύει άµεσα
η ζωή ενός νέου ανθρώπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2015
είναι απόλυτα εναρµονισµένος στη λογική του µνηµονίου και των
νέων βάρβαρων µέτρων που έχουν συµφωνηθεί προ πολλού µε
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την τρόικα. Είναι µέτρα τα οποία θα επιδεινώσουν την τραγική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ήδη ο λαός µας µετά τη λεηλασία στην οποία τον έχετε οδηγήσει και την οποία έχει υποστεί τα
τελευταία χρόνια.
Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό ύφεσης και λιτότητας,
άδικο, αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό που δεν δίνει καµµιά
προοπτική, καµµιά ελπίδα στην πατρίδα µας για να βγει από την
παγίδα των µνηµονίων και τον θανατηφόρο εναγκαλισµό των δανειστών. Είναι ένας προϋπολογισµός πλασµατικός, γιατί προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι του είναι ότι θα υπάρξει
ανάπτυξη 3%.
Είναι, αλήθεια, πολύ φιλόδοξος και ουτοπικός στόχος που κανείς, ούτε και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, δεν τον πιστεύουν πραγµατικά, γιατί γνωρίζουν οι πάντες ότι ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται
µε ευχολόγια σε µια κατεστραµµένη οικονοµία.
Με µια πρώτη προσέγγιση του φετινού προϋπολογισµού πριν
µπούµε σε λεπτοµερείς αναλύσεις, διαπιστώνουµε ότι έχουµε
επιβολή νέων φόρων. Η αρχική πρόβλεψη ήταν 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, όµως φαίνεται ότι θα φτάσει στο ποσό των 3 δισεκατοµµυρίων µε τα νέα µέτρα που σας επιβάλλει η τρόικα και τα
οποία βεβαίως είχαν συµφωνηθεί προ πολλού. Οι δήθεν φοροελαφρύνσεις, που είχαν εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ξεχάστηκαν ήδη.
Έχουµε νέες περικοπές στο κοινωνικό κράτος κατά 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Χάνονται και τα τελευταία εναποµείναντα ψήγµατα κοινωνικής ευαισθησίας. Ο πολίτης αισθάνεται πλέον ότι το
κράτος είναι απέναντι του, είναι εχθρός του.
Μειώνονται κατά 400 εκατοµµύρια οι δηµόσιες επενδύσεις. Η
ανεργία παραµένει σε υψηλότατα επίπεδα, ιδιαίτερα η ανεργία
στους νέους.
Το χρέος στο 171% του ΑΕΠ παραµένει στα 317 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που το καθιστά όχι απλώς µη βιώσιµο, αλλά καταστροφικό για κάθε αναπτυξιακή προοπτική.
Το ξεπούληµα το εθνικού πλούτου, που εσείς το ονοµάσατε
ανάπτυξη, συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό. Περάστε, κόσµε. Τα
γεράκια που ονοµάσατε επενδυτές, σπεύδουν. Πωλούνται ή πωλήθηκαν ήδη τα φιλέτα, αεροδρόµια, λιµάνια, µαρίνες, ο αέρας,
ο ήλιος, τα νερά, η αγροτική γη.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις περικοπές που γίνονται
στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας. Σε ένα ξεχαρβαλωµένο
και διαλυµένο σύστηµα υγείας ως αποτέλεσµα των επιλογών και
των πολιτικών σας, η νέα επίθεση, η νέα εισβολή διαλύει και τα
τελευταία αποµεινάρια.
Στο Νοµό Λασιθίου, από τον οποίον προέρχοµαι, ένα νοµό εντελώς ξεχασµένο και παραµεληµένο σε όλα τα επίπεδα, οι δοµές
υγείας έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Όλα τα νοσοκοµεία του
νοµού έχουν συστηµατικά υποβαθµιστεί και υπολειτουργούν. Οι
ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν πάρει
δραµατικές διαστάσεις. Η κατάσταση πλέον εγκυµονεί κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Αγροτικά ιατρεία
εγκαταλελειµµένα, το ΕΚΑΒ µε τεράστιες ελλείψεις.
Φανταστείτε ότι ένα έµφραγµα στην αποµακρυσµένη Σητεία
θέλει δύο µε δυόµισι ώρες για να φτάσει στον πλησιέστερο καρδιολόγο, αφού το Νοσοκοµείο Σητείας δεν διαθέτει καρδιολόγο.
Πρέπει να είναι πολύ τυχερός ο ασθενής για να επιβιώσει. Στην
Ιεράπετρα η παθολογική και η µαιευτική κλινική δεν λειτουργούν
εδώ και χρόνια. Στον Άγιο Νικόλαο εµφανίστηκαν ράντζα και η
παιδιατρική κλινική παραµένει κλειστή για αρκετές µέρες.
Σε αυτή την τριτοκοσµική κατάσταση έχετε οδηγήσει τον χώρο
της υγείας, παραχωρώντας συγχρόνως το ύψιστο αυτό κοινωνικό αγαθό στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Στον νέο προϋπολογισµό η κρατική επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ
µειώνεται κατά 17% και στα νοσοκοµεία κατά 22,9%. Οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας προϋπολογίζονται στα 4,22
δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 4,77 δισεκατοµµυρίων που εκτιµάται ότι κλείνουν το 2014. Ακόµα και αυτό το κονδύλι για τους ανασφάλιστους, γύρω στα 350 εκατοµµύρια ευρώ, το ενσωµατώνετε
στο συνολικό ποσό για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το
οποίο είναι ήδη µειωµένο από πέρυσι. Με αυτόν τον τρόπο µειώνετε κι άλλο το συγκεκριµένο ποσό. Ακόµα και σε αυτό το θέµα
δεν υπήρξατε γενναιόδωροι. Άλλωστε, µε τις τεράστιες γραφει-
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οκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν, ελάχιστοι ανασφάλιστοι
έχουν κατορθώσει να ενταχθούν στα παραπάνω µέτρα.
Με τη συνολική πολιτική σας για το φάρµακο µειώσατε τη φαρµακευτική δαπάνη, µετακυλώντας την εντέχνως στις πλάτες των
ασφαλισµένων µε τις αυξηµένες συµµετοχές και στοχοποιώντας
και εξοντώνοντας το ελληνικό µικροµεσαίο φαρµακείο, την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία και τις συνεταιριστικές φαρµακαποθήκες.
Στον πρωτογενή τοµέα δεν υπάρχει καµµία µέριµνα στον προϋπολογισµό για στήριξη των αγροτών. Οι πολιτικές που ακολουθείτε έχουν ερηµοποιήσει την ύπαιθρο, έχουν διαλύσει τον
παραγωγικό ιστό της πατρίδας µας. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μεταφέρω µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο τη φωνή αγωνίας
των αγροτών από την Ιεράπετρα για το υψηλό κόστος παραγωγής, για το εχθρικό τραπεζικό σύστηµα, για τη βάρβαρη και άδικη
φορολόγηση, για την εξαρτηµένη παραγωγή, αφού όλα είναι εισαγόµενα, το πολλαπλασιαστικό υλικό, οι σπόροι, τα φάρµακα,
τα λιπάσµατα. Το εµπάργκο της Ρωσίας λόγω της λανθασµένης
πολιτικής που ακολουθείτε, επιτείνει το πρόβληµα. Η εσωτερική
αγορά έχει χάσει το δυναµισµό της µε τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών. Τα προϊόντα µένουν αζήτητα.
Η έρευνα και η τεχνολογία θα µπορούσαν να συνεισφέρουν
πολλά στον αγροτικό κόσµο. Όµως, η συνεχής απαξίωση των
ερευνητικών κέντρων και των ερευνητικών δοµών της περιφέρειας, όπως το ΕΘΙΑΓΕ, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον πειραµατικό σταθµό Ιεράπετρας -τον οποίο κλείσατε- δεν δίνουν
ουσιαστική βοήθεια. Οι ερευνητές φεύγουν στα κέντρα του εξωτερικού.
Αυτή είναι η εικόνα, κύριοι της Κυβέρνησης, ένας λαός σε ανθρωπιστική κρίση, µε µία χώρα δίχως ελπίδα αφηµένη στις ορέξεις των δανειστών, µια αποικία χρέους, την ίδια ώρα που εσείς
ανταλλάσσετε ταπεινωτικά e-mails µε την τρόικα, πιστοί στη λογική του καλού και υπάκουου µαθητή, σε µια προσχεδιασµένη,
προσυµφωνηµένη πορεία. Δέχεστε τους εξοντωτικούς, ταπεινωτικούς όρους για νέα µέτρα σε εργασιακά, ασφαλιστικό, µισθούς, συντάξεις, φορολογία, ξεπούληµα του δηµόσιου
πλούτου. Ο κατήφορος δεν έχει τελειωµό. Οι ορέξεις τους µεγαλώνουν, βλέποντας η δική σας υποχωρητικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Σε µισό λεπτό τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Αφού, λοιπόν, δεν µπορείτε να αντισταθείτε, αφού δεν µπορείτε να διαπραγµατευθείτε, αφού δεν έχετε τη στήριξη του
λαού, το ύστατο χρέος που έχετε είναι να ζητήσετε τη λαϊκή ετυµηγορία, να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός.
Αποδείχθηκε ότι δεν µπορείτε. Είστε µέρος του προβλήµατος.
Είστε οι ίδιοι δηµιουργοί του προβλήµατος. Είστε αυτοί που δηµιουργούν την αποσταθεροποίηση, κινδυνολογώντας ανεύθυνα
και οξύνοντας τα προβλήµατα.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να µεταφέρω αυτό
που πραγµατικά εισπράττουµε από την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε
σοβαρό, υπεύθυνο, ρεαλιστικό πολιτικό λόγο κερδίζει κάθε µέρα
που περνά την εµπιστοσύνη του λαού µας. Η ελπίδα ξαναγεννιέται στη ρηµαγµένη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Δερµιτζάκη!
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τώρα τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά µιλάτε για
οκτώµισι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η επανεκκίνηση της οικονοµίας,
ανάκτηση των εργασιακών δικαιωµάτων, η θεσµική και δηµοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους, η αλλαγή εκ βάθρων του φορολογικού συστήµατος, η κατάργηση των άδικων φόρων, θα
δώσουν πίσω την χαµένη προοπτική για τον λαό µας, τονώνοντας
το πρόβληµα του, για να ξανανιώσουν οι Έλληνες αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και περηφάνεια.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Δερµιτζάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Γιατί αυτός ο λαός αξίζει
µια καλύτερη µοίρα. Και δεν µπορούν να καθορίζουν τη ζωή του,
τα e-mails του κ. Χαρδούβελη και οι ταπεινωτικοί όροι και οι συνεχείς αυξανόµενες απαιτήσεις των δανειστών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Σκόνδρα Ασηµίνα για έξι λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού είναι µια κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη. Γι’ αυτό
και σύσσωµη η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται να επιδείξει αντίστοιχη κορυφαία κοινοβουλευτική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Σε αυτήν την τόσο σηµαντική διαδικασία λοιπόν, πέραν των
αριθµών, ιδιαίτερη αξία έχει ο πολιτικός συµβολισµός και η κατεύθυνση που χαράσσει η Κυβέρνηση για το επόµενο οικονοµικό
έτος. Στην παρούσα περίπτωση µιλάµε για µια Κυβέρνηση και
έναν Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαµαρά, που µαζί µε όλους
τους πολίτες καθηµερινά υπερβάλλουν εαυτόν και προσηλωµένοι στο εθνικό συµφέρον έστριψαν την πορεία της χώρας µακριά
από µια βέβαιη βαθιά άβυσσο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µαζί µε όλους τους Βουλευτές και εγώ
γίνοµαι αποδέκτης των ερωτηµατικών και της αγωνίας των συµπολιτών µας. Οι Βουλευτές δεν είµαστε τεχνοκράτες. Εξάλλου,
δεν είναι και αυτός ο ρόλος µας. Εδώ είµαστε ως αντιπρόσωποι
των πολιτών.
Προσωπικά µιλώ εκ µέρους των υπερήφανων Καρδιτσιωτών,
που ποτίζοντας µε τον ιδρώτα τους το Θεσσαλικό Κάµπο παράγουν και προσφέρουν στη πληρωµένη εθνική µας οικονοµία. Παράγουν αγαθά. Πληρώνουν και φόρους. Μεταφέρω τις ανησυχίες,
τους προβληµατισµούς και τις αντιδράσεις τους, καθώς σε αυτή
τη συζήτηση καλούµαστε να αποφασίσουµε πού και πως θα δαπανηθούν και τα δικά τους χρήµατα. Οι πολίτες, λοιπόν, διακατέχονται από αβεβαιότητα για το µέλλον τους, τόσο των ίδιων όσο
και των παιδιών τους που ταλανίζονται από την ανεργία.
Οφείλω να τονίσω ότι κατανοώ πλήρως αυτήν τους την ανησυχία. Βεβαίως η ελληνική οικονοµία δεν βρίσκεται πλέον σε
ύφεση. Βεβαίως οι οικονοµικοί δείκτες έχουν ανακάµψει. Βεβαίως ρυθµίσεις ανακούφισης έχουν ξεκινήσει. Σίγουρα το επόµενο έτος προµηνύεται καλύτερο από το τρέχον. Παρ’ όλα αυτά
τους κατανοώ, διότι απλά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα τους
φέρει η επόµενη ηµέρα.
Αυτό, λοιπόν, οδηγεί στην ανασφάλεια, κύριε Υπουργέ, και
προκαλεί δικαιολογηµένο εκνευρισµό. Και εδώ οφείλουµε να
οµολογήσουµε την αδυναµία µας να επικοινωνήσουµε σωστά,
απλά και κατανοητά τα επιτεύγµατα και τα πραγµατικά δεδοµένα
της οικονοµίας και της πολιτικής µας.
Θα ήθελα να τονίσω κάποια δεδοµένα από αυτά που θεωρώ
καίρια και βασικά. Πρώτον, η ελληνική οικονοµία άλλαξε πλήρως
τη φυσιογνωµία της τα τελευταία τρία χρόνια. Από ελλειµµατική
έγινε ισοσκελισµένη. Αυτό σηµαίνει ότι για πρώτη φορά τα τελευταία εβδοµήντα χρόνια –δηλαδή τρεις γενιές- θα καλύψουµε
όλες τις δαπάνες του κράτους και των τόκων, χωρίς την ανάγκη
νέου δανεισµού. Αυτό ο µέσος Έλληνας πολίτης δεν το έχει
ζήσει από την εποχή της γιαγιάς του.
Δεύτερον, η Ελλάδα επέστρεψε µετά από εβδοµήντα δύο
µήνες –δηλαδή µετά από έξι χρόνια ύφεσης- σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µικρούς µεν, σταθερούς δε. Φέτος η ανάπτυξη
λειτούργησε κυρίως σταθεροποιητικά. Το 2015, όµως, θα δώσει
πραγµατική ώθηση στην οικονοµία και την καθηµερινότητά µας.
Τρίτον, καταγράφουµε υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα για
τρίτη συνεχή χρονιά. Το 2015 θα αγγίξει το 3%, κάτι που δεν είχαµε ξαναζήσει οι περισσότεροι από εµάς. Αυτό είναι µια κατάκτηση που δεν θέλουµε και δεν πρέπει να πάει στράφι.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όλα τα παραπάνω, αν και πραγµατικότητα, δεν τα έχουν βιώσει ακόµα οι πολίτες, δεν τα έχουν αισθανθεί. Και για όσα δεν βλέπει κανείς µπροστά του και δεν αισθάνεται,
πολύ δύσκολα πείθεται.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναµε άθλους. Οι Έλληνες ξεπεράσαµε τους εαυτούς µας. Καταφέραµε αυτό που διεθνώς θεωρούσαν ως ακατόρθωτο. Όµως, αυτή η πραγµατικότητα
αποτελεί τη µία µόνο όψη του νοµίσµατος. Πολιτικά, η άλλη όψη
είναι αυτό που αισθάνονται οι πολίτες, η ψυχολογία που τους καθοδηγεί και είναι καθοριστικός παράγοντας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτελούµε έναν προϋπολογισµό που
διασφαλίζει τη σταθερότητα της εθνικής µας οικονοµίας και παράλληλα εξασφαλίζει αυξηµένους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Επίσης, χαρακτηρίζεται από µια σταθερή τάση αποκλιµάκωσης
της ανεργίας, ευνοεί τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο και την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών.
Εκτελώντας έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, η Ελλάδα
παγιώνει την κατάκτηση της δηµοσιονοµικής της αυτάρκειας.
Σταµατάµε να επιβαρύνουµε τις επόµενες γενιές µε δικά µας δηµοσιονοµικά βάρη. Αυτό αποτελεί το πρώτο βασικό πολιτικό µήνυµα που οφείλουµε να µεταλαµπαδεύσουµε στους πολίτες.
Με απλά λόγια και µε ειλικρίνεια, λέµε στον Έλληνα και την
Ελληνίδα: «Σε αντίθεση µε ό,τι γινόταν τα περασµένα εβδοµήντα
χρόνια και τα κληρονόµησες εσύ, το παιδί σου τώρα δεν φορτώνεται πια τα δικά σου βάρη. Τα σηκώνεις για πρώτη φορά µόνος
σου. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ξαφνικά βελτιώνεται ραγδαία
η δική σου ζωή. Σίγουρα, όµως, το παιδί και το εγγόνι σου δεν
θα κληθούν να πληρώσουν νέα χρέη που δηµιούργησες εσύ».
Κατά την άποψή µου, εδώ κρύβεται η κυρίαρχη πολιτική ουσία,
η οποία όµως δεν αφορά τους µισούς εδώ µέσα, αλλά όλους,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και ερωτώ όσους διαφωνούν το
εξής: Αδιαφορείτε γι’ αυτήν την πραγµατικότητα ή ψηφοθηρείτε
χωρίς καµµία συστολή; Σε κάθε περίπτωση και ειδικά αυτήν την
εποχή είναι και τα δύο πολιτικά εγκλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης απαράδεκτος είναι και ο εκβιασµός για την εκλογή του
Προέδρου. Κάνετε κατάχρηση των θεσµών και του Συντάγµατος,
για να ικανοποιήσετε τη δίψα σας για εξουσία. Προκαλείτε πολιτική και οικονοµική αστάθεια, χωρίς να νοιάζεστε για τη µελλοντική πορεία του κράτους και του λαού.
Το δεύτερο πολιτικό µήνυµα –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- προς
τους πολίτες είναι ότι µε µια σταθεροποιηµένη οικονοµία και µε
µια σταθερή και σταδιακή ανάπτυξη θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε την αποκατάσταση των αδικιών, να ελαφρύνουµε τους συνεπείς πολίτες από υπερβολικά φορολογικά βάρη, να εκσυγχρονίσουµε τις δοµές, να εξαλείψουµε ό,τι µας κρατά στη στασιµότητα,
να δηµιουργήσουµε επιτέλους ένα σύγχρονο, ανεπτυγµένο και
αξιοπρεπές κράτος που σέβεται τους πολίτες του και εκείνοι το
ανταποδίδουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών είναι καλές για την οικονοµία µας. Εδώ, λοιπόν, δηµιουργείται σε όλους µια απορία: Αφού προβλέπουν τη βελτίωση
της οικονοµίας µας, πώς ταυτόχρονα εξαντλούν κάθε µέτρο πίεσης προς την Κυβέρνηση µε παράλογες απαιτήσεις;
Εµείς αντιδρούµε και συσπειρωνόµαστε γύρω από την Κυβέρνηση και τα συµφέροντα του λαού µας. Εσείς, όµως, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, πού είστε; Δεν θίγεστε; Πού είναι
το αίσθηµα περί δικαίου; Μόνο στις διαπιστώσεις θα µείνετε;
Πότε θα βάλετε πλάτη στην εθνική προσπάθεια; Πότε θα ξεπεράσετε το σύνδροµο του διχασµού;
Από την ενότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πηγάζει η δύναµη. Δώστε το σωστό µήνυµα υπερψηφίζοντας αυτόν το ρεαλιστικό, ισοσκελισµένο κρατικό προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του φετινού προϋπολογισµού συµπίπτει µε την κρισιµότερη ίσως καµπή στη δια-
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πραγµατευτική πορεία για την έξοδο από το µνηµόνιο. Διακυβεύονται οι θυσίες του ελληνικού λαού, διακυβεύεται η προοπτική της οικονοµικής ανάκαµψης, µετά από έξι χρόνια
συνεχούς ύφεσης.
Όµως, οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι πλέον αδύναµοι, όλοι όσοι υπέστησαν θυσίες αναµένουν την ανακούφιση και το κοινωνικό µέρισµα. Η κοινωνία στο σύνολό της αγωνιά για να ξαναβρεί την
ελπίδα και την προοπτική που της αξίζει.
Οι εταίροι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι µονοµερείς
συνταγές δηµοσιονοµικής πειθαρχίας ολοκλήρωσαν τον κύκλο
απόδοσής τους. Η οικονοµική ανάκαµψη πρέπει να συµβαδίσει
µε την κοινωνική πρόοδο και την ευηµερία. Διαφορετικά, οι συνέπειες της κρίσης θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κοινωνία
και ιδιαίτερα τους πλέον αδύναµους.
Εδώ είναι που απαιτείται η συνεννόηση και η πολιτική συνέργεια, για να υπερβούµε και την µέγγενη του µνηµονίου αλλά και
να προχωρήσουµε µπροστά µε εθνικό σχέδιο στην αναπτυξιακή
και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ανακούφιση
της κοινωνίας. Εδώ είναι που οι πολιτικές δυνάµεις και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχουν χρέος να ανταποκριθούν στην ιστορική πρόκληση. Εδώ είναι που η συνεννόηση, εθνική και
κοινωνική, µπορεί να δώσει προώθηση στην προσπάθεια που
κάνει ο λαός µας.
Όχι, παρά το ασφυκτικό κλίµα του πλαισίου των διαπραγµατεύσεων, παρά τις παράλογες απαιτήσεις, παρά την ανέλπιστη
χείρα βοηθείας που βρίσκει µερίδα των δανειστών µας από το
εσωτερικό µέτωπο, δεν υπάρχει καµµία υποχώρηση στις βασικές
αρχές.
Δεν υπάρχει καµµία µείωση σε συντάξεις και µισθούς. Αντίθετα, µε τη µείωση των κρατήσεων, της εισφοράς αλληλεγγύης
και µέσα στο Δεκέµβριο θα φανούν µικρές αυξήσεις σε αυτούς
που υπάρχει παρακράτηση. Όχι, δεν ισχύει –και θα διαψευστούν
µέσα σε λίγες ηµέρες- ότι από το Γενάρη µε την εφαρµογή του
ν. 3863, όπως διαλαλούν κάποιοι, θα υπάρχει µείωση των συντάξεων. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας.
Όχι ότι δεν υπάρχει ζήτηµα βιωσιµότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος, για την οποία πρέπει να εργαζόµαστε, όχι όµως
µέσα από ψεύδη, όχι µέσα από την ελπίδα ότι µπορούν να αξιοποιήσουν αρνητικές εξελίξεις για να ικανοποιήσουν το κοµµατικό
συµφέρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τεσσεράµισι χρόνια
σκληρών θυσιών, η ελληνική κοινωνία απαιτεί ενίσχυση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας για τη διαφύλαξη
της κοινωνικής συνοχής, ενίσχυση της προσπάθειας για µείωση
της ανεργίας, προστασία των ευπαθών οµάδων, αποκατάσταση
των αδικιών που έγιναν πάνω στη µάχη να κρατηθεί η πατρίδα
µας όρθια.
Στο πλαίσιο αυτό και παρά την οξεία πόλωση που επιδιώκουν
κάποιοι, παρά το δίπολο που, παρά την ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στην κοινωνία, ασχολείται µόνο µε τον αυτοσκοπό του
κοµµατικού κέρδους, εµείς δουλέψαµε, επεξεργαστήκαµε, σχεδιάσαµε τη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και ξεκινήσαµε
την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την κοινωνική
προστασία και πρόνοια.
Με ένα νέο κοινωνικό κράτος, µε µεταρρύθµιση των θεσµών
που συγκροτούν το κοινωνικό κράτος σε στέρεες βάσεις, συνεργαζόµαστε µε την αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την κοινωνία
των πολιτών. Υλοποιούµε βιώσιµα και στοχευµένα προγράµµατα
και διαχειριζόµαστε τους διαθέσιµους εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους µε απόλυτο σεβασµό στον φορολογούµενο πολίτη.
Ειδικότερα, για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας θεσµοθετήθηκε -είναι γεγονός- το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα,
ένας σύγχρονος µηχανισµός κοινωνικής προστασίας που περιλαµβάνει εκτός από την εισοδηµατική ενίσχυση, ένταξη σε προγράµµατα κοινωνικής προστασίας και προώθηση σε δράσεις
επανένταξης στην εργασία. Ήδη από 15 Νοέµβρη εφαρµόζεται
το πιλοτικό πρόγραµµα σε δεκατρείς δήµους και µέσα στο 2015,
µετά την αξιολόγηση, θα προχωρήσουµε στη διεύρυνση κι επέκτασή του.
Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί, περίπου, δεκαεννέα χιλιάδες
αιτήσεις που αφορούν είκοσι έξι χιλιάδες ωφελούµενους, οι
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οποίοι θα κριθούν µε βάση το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα
και όχι -όπως συνέβαινε για χρόνια- µε βάση τα τεκµαρτά, τις αντικειµενικές δαπάνες ή το φορολογητέο εισόδηµα της περσινής
και προπέρσινης χρονιάς.
Ταυτόχρονα, υποβάλαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα για βασική υλική συνδροµή προς
τους απόρους και πετύχαµε χρηµατοδότηση 330 εκατοµµυρίων.
Αναµένεται η έγκριση τις επόµενες µέρες -και θα είναι το πρώτο
επιχειρησιακό πρόγραµµα που θα εγκριθεί- προκειµένου να ενισχυθούν εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οικογένειες των πλέον
αδύναµων συµπολιτών µας. Θα υλοποιηθεί µε τις κοινωνικές
συµπράξεις που περιλαµβάνουν την αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία,
την κοινωνία των πολιτών, όλους τους φορείς που σε κάθε περιοχή έχουν δράση ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν για την
αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Όσον αφορά τους αστέγους, είναι σε εξέλιξη τούτη την ώρα
ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα. Συνεργαζόµαστε µε εξήντα δύο φορείς για τη στέγαση κι επανένταξη στην εργασία χιλίων διακοσίων συµπολιτών µας, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν τη δυσχερή
θέση.
Επίσης, ενισχύσαµε –και ενισχύουµε και την ώρα που µιλάµε,
αλλά δεν το κάνουµε σηµαία γιατί δεν µας ενδιαφέρει η επικοινωνιακή τακτική- όλες τις δράσεις της Εκκλησίας, των δήµων και
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στηρίζουν τους πλέον αδύναµους µε παροχή τροφίµων κι άλλες δράσεις.
Αναµορφώσαµε τα προγράµµατα στήριξης οικογένειας. Είναι
γεγονός ότι το νέο πρόγραµµα στήριξης των οικογενειών που
ισχύει από το πρώτο παιδί και όχι µόνο για τριτέκνους και πολυτέκνους, στηρίζει πλέον εξακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες.
Ναι, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί, όµως, είναι πραγµατικότητα
ένας µεγάλος, νέος θεσµός.
Οφείλουµε να στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια, όπως επίσης την προσπάθεια για την ένταξη κάθε παιδιού, που ανήκει
στις αδύναµες οικογένειες, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς.
Ολοκληρώσαµε, µετά τη διαβούλευση, το πλαίσιο ίδρυσης και
λειτουργίας δοµών προστασίας παιδιού, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και οι δοµές οικογενειακού τύπου. Στόχος µας είναι η
παροχή φροντίδας και φιλοξενίας σε όλα τα παιδιά που το έχουν
ανάγκη.
Αποκεντρώνουµε τη διαχείριση των πόρων, που είναι πλέον
στις περιφέρειες, µε 800 εκατοµµύρια, προκειµένου να ενισχυθούν και να διατηρηθούν όλες οι κοινωνικές δοµές των δήµων
και των άλλων φορέων κοινωνικής φροντίδας. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα αναπτύξουµε και νέες δράσεις για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν λόγω της κρίσης.
Επιπλέον, τα ΚΗΦΗ, Κέντρα Διηµέρευσης ΑΜΕΑ και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», όχι µόνο συνεχίζονται αλλά αναβαθµίζονται. Και αυτό παρά τα δυσµενή οικονοµικά τούτη την
περίοδο.
Έχουµε σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα ποιοτικής βελτίωσης της
λειτουργίας των ΚΕΠΑ, γιατί παρά του ότι µειώθηκε από εκατόν
δέκα χιλιάδες σε δέκα χιλιάδες και κάτω ο αριθµός αυτών που
ανέµεναν να περάσουν από εξέταση πέρυσι τον Φεβρουάριο,
υπάρχουν προβλήµατα ποιοτικής λειτουργίας και τις επόµενες
µέρες θα εκδοθούν οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις
που τα λύνουν.
Θέλω να ολοκληρώσω, κυρίες και κύριοι, αναφερόµενος στον
ν. 4074 µε τον οποίο η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε τη διεθνή
σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες. Βασικός
άξονας της σύµβασης αυτής είναι η στήριξη των ατόµων µε αναπηρία για αυτόνοµη διαβίωση.
Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαστήκαµε σχέδιο στήριξης των δράσεων αποϊδρυµατοποίησης µε τον θεσµό των στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης και τη φροντίδα σε ανοιχτές δοµές.
Ενισχύουµε τις εξωστρεφείς δράσεις των δηµόσιων κέντρων
κοινωνικής πρόνοιας που λοιδορούνται και συκοφαντούνται από
πολλές πλευρές, εξυπηρετώντας ιδιωτικά συµφέροντα όχι µόνο
εσωτερικά αλλά και έξω από τη χώρα. Οι δοµές αυτές, µε τη µεγάλη συµµετοχή των εργαζοµένων, θα συνεχίσουν να προσφέ-
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ρουν τις υπηρεσίες τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η ρύθµιση του Υπουργείου
Υγείας, που είναι για διαβούλευση, ούτως ώστε να καταβάλλεται
απρόσκοπτα το ειδικό τροφείο - νοσήλειο για τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης, διασφαλίζει τη βιωσιµότητα αυτού του θεσµού και δίνει λύση.
Κλείνω λέγοντας ότι πολλές φορές στην προσπάθεια για αντιπολίτευση συνάδελφοι συκοφαντούν τους θεσµούς κοινωνικής
φροντίδας, συκοφαντούν τους εργαζόµενους σε αυτούς τους θεσµούς, λέγοντας ότι δεν προσφέρουν ή δεν έχουν αποτέλεσµα,
ακόµα και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων και σε άλλες. Δεν
λέω ότι το κάνουν σκόπιµα. Ο υπερβάλλων ζήλος, όµως, για αντιπολιτευτική διάθεση και ρητορεία δυστυχώς εκεί οδηγεί.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι για το βιβλιάριο ανασφάλιστου είναι
ψέµατα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουµένως. Σε κάθε
δήµο µπορεί να υπάρξει διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου.
Σήµερα είναι σε εξήντα τρεις δήµους που είναι οι έδρες των
νοµών και κάποιοι δήµοι οι οποίοι το έχουν ζητήσει. Μπορούν να
ζητήσουν όλοι οι δήµοι τη διαδικασία έκδοσης του βιβλιαρίου
ανασφάλιστου.
Σήµερα, διακόσιες δέκα χιλιάδες οικογένειες έχουν βιβλιάριο
ανασφάλιστου και πλήρη πρόσβαση σε νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη, όχι από το φαρµακείο, αλλά από το νοσοκοµείο. Αυτό δεν µπορεί κανείς να το αναιρέσει και να το συκοφαντεί.
Ας µη φοβίζουµε, λοιπόν, τους ανθρώπους, τους έχοντες
ανάγκη. Αντί να τους συµβουλεύουµε να πηγαίνουν στις κοινωνικές δοµές και να έχουν τη στήριξή τους, προχωρούµε σε κατασυκοφάντηση, σε ψέµατα και σε µια σειρά από αντιπολιτευτικές
κορώνες, οι οποίες, δυστυχώς, οδηγούν σε περαιτέρω προβλήµατα τους ανθρώπους που βιώνουν τα δύσκολα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εδώ είναι που πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα όλες οι δυνάµεις. Πρέπει να στηρίξουµε την
κοινωνία και όχι να εκµεταλλευθούµε πολιτικά και µε εµπορικό
τρόπο τα προβλήµατα που βιώνει η κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο η συνάδελφος κ. Μαρία Τριανταφύλλου για έξι
λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός που κατατέθηκε για το 2015 έχει κοινά χαρακτηριστικά µε τους προηγούµενους µνηµονιακούς προϋπολογισµούς. Είναι και ταξικός και άδικος και φοροµπηχτικός για τους
εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα.
Ο προϋπολογισµός του 2015 εµµένει στον κυρίαρχο στόχο
των πρωτογενών πλεονασµάτων που θα κατευθύνονται στην
αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους. Ολοκληρώνει τη διάλυση
του κοινωνικού κράτους, αφού ακόµα µια φορά τη µερίδα του
λέοντος, όσον αφορά στις µειώσεις, έχουν τα Υπουργεία Υγείας,
Παιδείας και Εργασίας.
Είναι ενδεικτικά τα κονδύλια στα προαναφερθέντα Υπουργεία,
που δείχνουν ότι προφανώς τα µνηµόνια –τουλάχιστον για αυτάδεν τελειώνουν, αφού το Υπουργείο Υγείας θα καταγράψει νέα
µείωση σχεδόν 11%, ενώ το Υπουργείο Παιδείας σπάει απανωτά
ρεκόρ κάθε χρόνο, φτάνοντας πλέον να δαπανά το 2,6% του
ΑΕΠ. Κι αυτό µε τη συµβολή του ΕΣΠΑ, γιατί διαφορετικά θα δαπανούσε µόνο το 2,3% του ΑΕΠ.
Κατατίθεται, λοιπόν, ένας ακόµη προϋπολογισµός που ουσιαστικά µε το πρωτογενές πλεόνασµα θεσµοθετεί τη µεταβίβαση
πόρων της ελληνικής οικονοµίας προς τους δανειστές της στο
πλαίσιο της αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους.
Και ποια είναι η κατάσταση στη χώρα που οι λέξεις «σταθερότητα», «αξιοπιστία» και «εθνική συνεννόηση» -τα τρία µότο- κλείνονται σε όλες τις πτώσεις και ουσιαστικά στοχεύουν στο να

2922

ωθήσουν την Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανάλια συµµόρφωσης
και συσχετισµού.
Ενδεικτικά στοιχεία: Η ύφεση δείχνει να σταµατά. Έχει, όµως,
σηµασία και σε ποιο σηµείο σταθεροποιούµαστε. Είµαστε µε
25% µικρότερη οικονοµία, σχεδόν ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους. Κι αυτό σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί επιτυχία.
Οι µηχανισµοί, στους οποίους προσδοκά η Κυβέρνηση, δεν
δουλεύουν. Οι µειώσεις µισθών υποτίθεται πως από τη µια θα
οδηγούσαν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών και από την άλλη θα έφερναν ιδιωτικές επενδύσεις.
Αυτό δεν επαληθεύεται, καθώς αφ’ ενός οι εξαγωγές είναι
µικρό κοµµάτι και δεν µπορούν να ορθώσουν την ελληνική οικονοµία και αφ’ ετέρου στην κάθοδο ή στο τέλµα υπάρχουν αρνητικές προσδοκίες και οι επενδύσεις δεν αυξάνονται.
Υπάρχουν συνεχείς επιµηκύνσεις στο χρέος χωρίς να το µειώνουν, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται ένα δυσµενές πλαίσιο για
την οικονοµία και τις επενδύσεις. Και αυτή η απαίτηση για τεράστια πρωτογενή πλεονάσµατα στραγγαλίζει την οικονοµία.
Οι ιδιωτικοποιήσεις ξεπουλάνε χωρίς να οδηγούν σε επενδύσεις. Πραγµατικά, θέλω να δούµε τα νούµερα. Νοµίζω ότι είναι
2,5 δισεκατοµµύρια µέχρι τώρα από τις ιδιωτικοποιήσεις και νοµίζω ότι προσδοκάτε 1,9 δισεκατοµµύρια για το 2015.
Βέβαια, δεν µπορούµε να καταλάβουµε από πού προκύπτει
αυτή η ανάπτυξη. Διάβασα ένα δυσθεώρητο νούµερο χωρίς να
φαίνεται από πού προκύπτει.
Επίσης, γίνονται ρυθµίσεις για τις τράπεζες µε γνώµονα το
όφελός τους και όχι την ανακούφιση των πολιτών. Οι ρυθµίσεις
αυτές δεν έχουν σε καµµία περίπτωση αναπτυξιακή κατεύθυνση
και για τα ζητήµατα της φοροδιαφυγής δεν γίνονται ουσιαστικές
κινήσεις.
Προσθετικά, η υπερφορολόγηση των αγροτών, η εξόντωση
των µικροµεσαίων, η διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής, το
ξεπούληµα της δηµόσιας υπηρεσίας και των υποδοµών -δρόµοι,
λιµάνια, αεροδρόµια- δείχνουν ότι το τέλος των µνηµονίων είναι
πραγµατικά κάτι ρητορικό.
Βέβαια, θα πρέπει να αναρωτηθούµε: Τι έχει λύσει ο φετινός
προϋπολογισµός; Τι έχουν λύσει ως τώρα οι προϋπολογισµοί;
Το τέλος των µνηµονίων που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση και
η πολυπόθητη ανάπτυξη που προβλέπει, δεν δίνουν ούτε ένα
στίγµα κοινωνικής ανακούφισης. Η ανεργία µένει σε δυσθεώρητα
επίπεδα. Οι δαπάνες του κοινωνικού κράτους θα συνεχίσουν να
µειώνονται. Η υπερφορολόγηση για τους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα καλά κρατεί και αυξάνεται. Το κράτος θα συνεχίσει να µειώνει τις επενδυτικές του δαπάνες, αφήνοντας τη λειτουργία της οικονοµίας στα χέρια αποκλειστικά της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
Βέβαια, µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τη στιγµή που γίνεται
όλο και πιο φανερό πως η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει σε
πολλούς περιφερειακούς πολέµους, τη στιγµή που η όξυνση της
αντιπαράθεσης του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και της
άυλης οικονοµίας έναντι του βιοµηχανικού κεφαλαίου και της
πραγµατικής οικονοµίας κορυφώνεται, τη στιγµή που σε παγκόσµιο επίπεδο η ενέργεια χτυπάει κόκκινο και η αξία της ανθρώπινης ζωής και της εργατικής δύναµης συνολικά έχει φτάσει στα
τάρταρα, αυτήν τη στιγµή που στην πραγµατικότητα τίποτα δεν
µένει σταθερό εσείς ζητάτε να σώσουµε -και µάλιστα όλοι µαζίτο πολιτικό σύστηµα. Μέχρι εκεί φτάσατε, να µας ζητάτε να σώσουµε το πολιτικό σύστηµα που θα πρέπει να µείνει σταθερό.
Υπάρχουν, ωστόσο, και ποιοτικές διαφορές στο φετινό προϋπολογισµό. Στο εσωτερικό µας βλέπουµε αυταρχικότητα και καταστολή. Μάλιστα χθες είδαµε και χθες µια προσπάθεια
αποπροσανατολισµού από την Κυβέρνηση, από τον Άδωνι Γεωργιάδη, φυσικά.
Ο φετινός προϋπολογισµός κατατίθεται σε πιο δυσµενείς συνθήκες: Περιφερειακοί πόλεµοι, Ουκρανία, Συρία και αλλού και
πολλές εµπλεκόµενες δυνάµεις µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Πρακτικές εφαρµογής δύο µέτρων και δύο σταθµών σε θέµατα
Διεθνούς Δικαίου. Ξένες εισβολές σε κυρίαρχα κράτη κάτω από
το περιτύλιγµα, κάτω από το ιδεολόγηµα της ένοπλης εξαγωγής
δηµοκρατίας, νεοναζιστική και εθνικιστική επέλαση στην Ευ-
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ρώπη. Γεωπολιτικές και ενεργειακές ανακατατάξεις και πρακτικές ενεργειακού αποκλεισµού που καθιστούν έως και επικίνδυνα
τα πράγµατα στη γειτονιά µας. Και, βέβαια, το τελευταίο διάστηµα οι εξελίξεις στην Κύπρο, η τουρκική προκλητικότητα και
η παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ, που δυστυχώς δεν αποτελεί
µεµονωµένο περιστατικό.
Και πάµε στη δεύτερη λέξη, τη λέξη «αξιοπιστία». Ποια η αξιοπιστία της Ελλάδας στον διεθνή χώρο; Πόσο αξιόπιστη είναι η
χώρα µε πράξεις πλήρους εναρµόνισης έως και εµπεδωµένης
υποταγής και υπακοής στις ευρωπαϊκές αποφάσεις που πλήττουν κατάφωρα τα ελληνικά συµφέροντα, όπως τα αντίµετρα για
τη Ρωσία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Πόσο αξιόπιστη είναι η χώρα όταν βλέπουµε µια γερµανική
επέλαση που µονοπωλεί αποφάσεις για τα Βαλκάνια;
Βέβαια, θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές
όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, επιλογές που να αντιτάσσονται και να αντιπαρατίθενται µε πολιτικές αντιποίνων αλλά και
το ψυχροπολεµικό κλίµα που εξαπλώνεται στη γειτονιά µας και
στην Ευρώπη ενάντια στη ξενοφοβία, τον ρατσισµό και τον φασισµό, κυρίως µε ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας αλλά και
άσκηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.
Τέλος, ο προϋπολογισµός κατατέθηκε εν µέσω ασφυκτικών
πιέσεων της τρόικας που επιζητά τη συνέχιση της µνηµονιακής
κατεδάφισης. Μη σας κάνει εντύπωση η στάση των δανειστών
που σας αδειάζουν. Έχουν καλύτερα πράγµατα να κάνουν από
το να στηρίζουν µια κυβέρνηση που δεν χαίρει λαϊκής αποδοχής.
Είστε έντροµοι, γιατί βλέπετε την κοινωνία και την οικονοµία,
ύστερα από την πολιτική των µνηµονίων που υπηρετήσατε και
εφαρµόσατε σωστά, σαν δύο µικρές βόµβες νετρονίου που είναι
έτοιµες να σκάσουν στα χέρια σας. Και ζητάτε συνενόχους στην
ολοκλήρωση του έργου, για να γίνει όσο πιο αθόρυβα γίνεται
αυτή η έκρηξη. Εξ ου και η «εθνική συνεννόηση». Εσείς είστε
όψιµα µειλίχιοι. Εµείς δεν είµαστε και ούτε πρόκειται να γίνουµε
µέρος του σάπιου πολιτικού συστήµατος, του οποίου εσείς είστε
συνεχιστές.
Ένα πράγµα πρέπει να κάνουµε: Η εθνική συνεννόηση είναι
ύψιστο καθήκον, όχι, όµως, µε όλους όσοι υπηρέτησαν αυτό το
σύστηµα. Είναι ύψιστο καθήκον και ένας χορός που δεν τον χορεύουµε δύο ή τρείς, αλλά τον χορεύει όλος ο ελληνικός λαός.
Θέλουµε να τον χορέψουµε µαζί του. Καθήκον µας είναι η συσπείρωση αυτής της πολιτικής και κοινωνικής δύναµης γύρω από
το πρόγραµµά µας για διέξοδο της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Πιστεύουµε στις δυνάµεις, στη δηµοκρατική συνείδηση, αλλά και το κυριότερο, στην ιστορία και
τους αγώνες του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μπριάνης Δηµήτριος για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα, κατ’ αρχάς και σε εσάς και στους αγαπητούς συναδέλφους.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, τον οποίον καλούµεθα να
ψηφίσουµε: Ξέρετε καλύτερα εµού ότι η εκτέλεση, η κατάρτιση
και η κατάθεσή του προϋπολογισµού στο Κοινοβούλιο αποτελεί
υψίστη κοινοβουλευτική διαδικασία, τη µεγαλύτερη νοµοθετική
πρωτοβουλία κάθε κυβέρνησης σε κάθε Σύνοδο της Βουλής και
είθισται να θεωρείται -και θεωρείται κατ’ έθιµον τουλάχιστον- ως
ψήφος ή άρνηση εµπιστοσύνης στη Βουλή.
Θα σας υπενθυµίσω ότι είναι η δεύτερη προσπάθεια να λάβει
ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση, η οποία είχε λάβει ψήφο εµπιστοσύνης προ διµήνου.
Τι έχει, όµως, ο σηµερινός προϋπολογισµός, τον οποίον καλούµεθα να ψηφίσουµε; Ποια ιδιοµορφία και ιδιοτυπία έχει συγκριτικά µε άλλες φορές;
Η ιδιοτυπία του, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι υπάρχει ένα µέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΓ’ - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

τωπο ή, αν θέλετε, δύο µέτωπα: Ένα εξωτερικό µέτωπο, η
τρόικα, η οποία πιέζει για νέα, πρόσθετα µέτρα σε βάρος των
λαϊκών τάξεων και ένα εσωτερικό µέτωπο από την Αντιπολίτευση
και, κυρίως, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, οι οποίοι συνιστούν
ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό µέτωπο ή, αν θέλετε να µιλήσουµε καλύτερα στη δική σας ορολογία, ένα µέτωπο µε δύο συνιστώσες, µία εξωτερική και µία εσωτερική. Αυτό και µόνο, όµως,
αποτελεί λόγο για να λάβει η σηµερινή Κυβέρνηση ψήφο εµπιστοσύνης, για να αντιµετωπίσει αυτήν τη διµέτωπη προσπάθεια
από το εσωτερικό και από το εξωτερικό.
Εδώ πέρα, ακριβώς, καλείται και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και οι παριστάµενοι Υπουργοί και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, όσοι στηρίζουµε την κυβερνητική
πλειοψηφία, να αντισταθούµε σθεναρά σε κάθε νέα προσπάθεια
και απόπειρα των εξωτερικών αυτών δανειστών να µας επιβάλουν πρόσθετα µέτρα, τα οποία δεν τα σηκώνει ούτε η κοινωνία
ούτε η οικονοµία. Αυτό είναι δεδοµένο.
Η παρούσα Βουλή ψήφισε πολλές φορές τέτοια µέτρα και στο
ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό και περικοπές µισθών και
συντάξεων. Και δεν αρκεί πλέον ούτε πόντος ούτε χρόνος για να
λάβουµε πρόσθετα, επιβαρυντικά µέτρα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και η τρόικα, η οποία επιχειρεί να κατεδαφίσει τον
κοινωνικό ιστό της χώρας και η Αντιπολίτευση.
Πρέπει να γνωρίζουµε ότι το επόµενο στάδιο, κυρίες και κύριοι, είναι η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, γιατί θεωρώ
δεδοµένο ότι σήµερα θα λάβει ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση
µε την ψήφιση του προϋπολογισµού. Όµως, η Προεδρία της Δηµοκρατίας -το έχουµε πει και άλλη φορά- δεν είναι θεσµός για
να παίζουµε, δεν είναι θεσµός για κοµµατική εκµετάλλευση αλλά
ο ύψιστος συνταγµατικός θεσµός.
Ο συνταγµατικός νοµοθέτης, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, τι προέβλεψε; Προέβλεψε την ευρεία κοινωνική και εθνική συναίνεση στο πρόσωπο ενός Πρόεδρου, ενός
αξιόλογου Προέδρου, ο οποίος θα συµβολίζει την εθνική ενότητα. Υπάρχει καµµία αµφιβολία πάνω σ’ αυτό;
Μήπως ζήτησε την προεδρική εκλογή για να ανατρέπονται οι
κυβερνήσεις; Όχι. Οι κυβερνήσεις ανατρέπονται µε άλλον τρόπο.
Ανατρέπονται µε άλλα εργαλεία, είτε µε την πρόταση µοµφής
είτε µε την ψήφο εµπιστοσύνης. Όµως, οι κυβερνήσεις –ξεχάστε
το αυτό- δεν ανατρέπονται µέσα στη Βουλή. Οι κυβερνήσεις ανατρέπονται έξω, στην κοινωνία.
Θυµηθείτε την περίπτωση Γεωργίου Παπανδρέου. Περιφανή
νίκη σηµείωσε στις 4 Οκτωβρίου 2009 και µετά από ενάµιση
χρόνο αναγκάστηκε υπό το βάρος των περιστάσεων, υπό τη βοή
ή τη βουβή βοή ή την οργή του ελληνικού λαού, να παραδώσει
την εξουσία.
Γιατί, λοιπόν, βαυκαλίζεστε και βιάζεστε να αναλάβετε την
εξουσία; Δεν ξέρετε τι σας περιµένει; Θα σας πω εγώ τι σας περιµένει. Δεν ξέρω εγώ αν θα είµαι στην επόµενη Βουλή, αλλά θα
σας πω τι σας περιµένει.
Είναι πολύ πιθανό να κερδίσετε τις εκλογές είτε γίνουν τον Ιούνιο του 2016 είτε το 2015 ή οποτεδήποτε. Είναι πρόσφορες οι
συγκυρίες για µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία µάχεται
τόσο δυνατά, να κερδίσει τις εκλογές. Θα µπορέσει να κυβερνήσει; Και γιατί ρωτάω αν θα µπορέσει να κυβερνήσει;
Εάν εφαρµόσει έστω το 1/10 των όσων έλεγε και όσων διατείνεται ότι θα εφαρµόσει, θα οδηγήσει µοιραία τη χώρα σε αποµόνωση. Εάν πάλι δεν κάνει τίποτε από αυτά, οι ίδιοι οι
ψηφοφόροι της θα θεωρηθούν εξαπατηµένοι και θα οδηγήσουν
αυτούς στην αποµόνωση και θα τους εξαναγκάσουν σε παραίτηση.
Το µόνο πράγµα που µας διδάσκει η ιστορία –όπως έλεγε ο
Χέγκελ- είναι ότι ποτέ οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν έµαθαν ιστορία. Αυτό, δυστυχώς, δεν διδάσκει ούτε εσάς.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να σηµειώσω ότι η παρούσα Βουλή
πρέπει να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης µε τη σηµερινή κατάρτιση
του προϋπολογισµού. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -και η Μείζονα και η Ελάσσονα Αντιπολίτευσηθα σταθούν –έστω και τώρα- στο ύψος των περιστάσεων.
Παρακαλώ να µου επιτραπεί ένα σχόλιο, γιατί έµαθα, παρακολουθώντας εχθές τη συνεδρίαση, ότι οκτώ αξιότιµοι συνάδελφοι
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από την Αντιπολίτευση κατέθεσαν ένα σχέδιο για την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας µε παράλληλη διεξαγωγή εκλογών.
Αυτές είναι µεσοβέζικες καταστάσεις: Ή ψηφίζουµε Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας γιατί αυτό είναι το πατριωτικό µας καθήκον και
δεν βάζουµε κανέναν όρο και κανέναν αστερίσκο ή δεν το κάνουµε!
Τι θα αλλάξει, κύριοι συνάδελφοι –εσείς οι οκτώ που υπογράψατε- εάν εκλέξουµε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και δεν κάνουµε
εκλογές τον Μάρτιο, αλλά τον Μάιο ή τον Ιούνιο; Τίποτα δεν θα
αλλάξει!
Δίνουµε, λοιπόν, ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση µε τον
σηµερινό προϋπολογισµό και δίνουµε ψήφο εµπιστοσύνης στη
χώρα όσον αφορά στην προεδρική εκλογή.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω και µια προσωπική έκκληση στον αξιότιµο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου.
Κάθε άνθρωπος, όταν δοκιµάζεται σκληρά, πρέπει να έχει και
ευαισθησία. Εδώ έχουµε την περίπτωση του Νίκου Ρωµανού. Σε
καµµία περίπτωση δεν συνηγορεί κανείς µε τις πράξεις του ή
τουλάχιστον µε αυτά που του καταµαρτυρούνται ότι έκανε.
Θεωρώ, όµως, ότι από ανθρωπιστικής πλευράς η Κυβέρνηση
και ο ίδιος ο Υπουργός πρέπει να δώσει µια λύση. Πρέπει να
δώσει λύση άµεση, για να µην έχουµε µοιραία γεγονότα. Διότι
ένα µοιραίο γεγονός µπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα στην κοινωνική προσπάθεια και στην εθνική ενότητα. Έχουµε το µνηµόσυνο και τις επετείους για τον Γρηγορόπουλο. Γιατί να
προσθέσουµε και µια ακόµη επέτειο;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο νόµος πρέπει να δείξει την επιείκεια που
πρέπει και τη µεγαθυµία ο Υπουργός και να δώσει τέλος σε αυτό
το θέµα.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Άννα Χατζησοφιά για έξι λεπτά
και έπεται ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Τασούλας.
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ: «ΜΑΤ και ΜΕΑ απέναντι στα ΑΜΕΑ». Η
παράφραση αυτού του παλιού συνθήµατος, συνοψίζει τη φιλοσοφία της πολιτικής της Κυβέρνησης, που αντικατοπτρίζεται
πλήρως και σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Μια συγκριτική µατιά στις δαπάνες τεσσάρων Υπουργείων
αρκεί για να καταλάβει κάποιος, πόσο αντιδραστική, αντιδηµοκρατική, αυταρχική και απάνθρωπη είναι αυτή η Κυβέρνηση.
Από τη µία πλευρά, λοιπόν, διαπιστώνουµε ότι οι δαπάνες για
την υγεία µειώνονται για το 2015 κατά 11%, για την παιδεία κατά
5% και για τον πολιτισµό κατά 8%. Και, κύριε Υπουργέ, χαίροµαι
που είστε εδώ για να µας απαντήσετε. Ταυτόχρονα, όµως, καταγράφεται µια γενναία αύξηση της τάξης του 8% στις δαπάνες
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης σε σχέση µε το 2013.
Εύκολα συµπεραίνεται, λοιπόν, ποιες δοµές του κράτους θεωρούνται απολύτως χρήσιµες από τη µνηµονιακή συγκυβέρνηση
και συνεπώς ενισχύονται και ποιες διαλύονται επειδή προφανώς
είναι εκτός της φιλοσοφίας της.
Με απλά λόγια, η ιδεολογία σας συνοψίζεται στη φράση, «Καθόλου κοινωνικό κράτος, περισσότερος αυταρχισµός». Αυτός ο
αυταρχισµός είναι ιδιαίτερα εµφανής από χθες στους δρόµους
της Αθήνας, που αστυνοµοκρατείται, δηµιουργώντας κλίµα για
τη σηµερινή έκτη επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Η Λυρική Σκηνή αναβάλλει την προγραµµατισµένη για σήµερα
πρεµιέρα της για την Τρίτη, µετά από παρότρυνση της Κυβέρνησης, όπως λέγεται. Το ίδιο κάνει και το θέατρο «Παλλάς», η ιδιοκτησία του οποίου διατηρεί εκλεκτική συγγένεια µε τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.
Για να επανέλθω, λοιπόν, στον τοµέα του πολιτισµού η κατάσταση που επικρατεί στα χρόνια του µνηµονίου µπορεί να περιγραφεί µε τη λέξη «φτώχεια», η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Αφ’
ενός σηµαίνει πολιτιστική φτώχεια, καθώς διαρκώς συρρικνώνεται το πολιτιστικό προϊόν που προέρχεται από φορείς του δηµοσίου και αφ’ ετέρου φτώχεια των εργαζοµένων στον χώρο του
πολιτισµού, που είναι είτε µακροχρόνια άνεργοι και χωρίς πρό-
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σβαση στην περίθαλψη σε ποσοστά από 80% έως 97% είτε απλήρωτοι ή κακοπληρωµένοι και σε καθεστώς µαύρης εργασίας.
Παρ’ όλες τις επικοινωνιακές φιέστες της Κυβέρνησης µε την
Αµφίπολη και τα επικοινωνιακά σόου, που µέχρι και «εκπρόσωπο
τάφου» προβλέπουν, τα σχέδια για τον πολιτισµό σας είναι άλλα,
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2015, ο οποίος περικόπτει
κατά 7% τις λεγόµενες «µεταβιβαστικές δαπάνες» του Υπουργείου Πολιτισµού.
Πρόκειται, δηλαδή, για περαιτέρω µείωση των επιχορηγήσεων
προς τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται κυριολεκτικά στο κόκκινο και
απειλούνται άµεσα µε λουκέτο.
Ενδεικτικά αναφέρω: Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο µοναδικός πολιτιστικός θησαυρός
της συλλογής Κωστάκη µε έργα κορυφαίων καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας που αγοράστηκε µε περίπου σαράντα εκατοµµύρια ευρώ, µε λεφτά του ελληνικού λαού και άρα αποτελούν
περιουσία του.
Πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, χρησιµοποιώντας το γραφείο
Τύπου του Υπουργείου σαν γραφείο προπαγάνδας της Νέας Δηµοκρατίας, απαντώντας στο κείµενο διαβούλευσης του ΣΥΡΙΖΑ
για τον πολιτισµό, καµαρώνετε γιατί η συλλογή Κωστάκη εκτίθετο στη Ρώµη και µας διαφήµιζε διεθνώς. Αυτό που δεν µας είπατε είναι ότι η επιχορήγηση έχει ήδη µειωθεί στις 500.000 ευρώ,
ενώ τα ανελαστικά έξοδα του µουσείου ανέρχονται στις 460.000,
µε αποτέλεσµα η συλλογή να ασφαλίζεται µε τον µήνα, όποιους
µήνες το ταµείο του δηµοσίου έχει διαθέσιµο υπόλοιπο. Θα µπορούσε να γίνει και ένα ενδιαφέρον κινηµατογραφικό σενάριο µε
µία ληστεία για τους µήνες που η συλλογή παραµένει ανασφάλιστη. Και, επίσης, δεν µας είπατε ότι δεν εκτίθεται ολόκληρη στο
κοινό γιατί δεν υπάρχει χώρος. Ε, βρήκατε χώρο στέλνοντάς τη
στη Ρώµη.
Για να µείνουµε στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδας, ένας οργανισµός µε ανεκτίµητη πολιτιστική προσφορά
για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, βρίσκεται σε οικονοµικό
αδιέξοδο. Το ποσό της τακτικής επιχορήγησης του 2014, ήδη
µειωµένο κατά 40% σε σχέση µε την αρχή της κρίσης, έχει εξαντληθεί από τον Νοέµβριο και συνεπώς το θέατρο βρίσκεται στον
αέρα τους δύο τελευταίους µήνες του χρόνου. Οι εργαζόµενοι
είναι απλήρωτοι. Σήµερα που µιλάµε έχουν εξαγγείλει στάσεις
εργασίας και κλιµακώνουν τις κινητοποιήσεις τους µε κάθοδο
στην Αθήνα την επόµενη εβδοµάδα και επίσχεση εργασίας.
Την ίδια στιγµή, λοιπόν, που οι άνθρωποι του θεάτρου και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση επαναλαµβάνουν σε όλους τους τόνους ότι είναι αναγκαία η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του
ΚΘΒΕ, παρ’ όλες τις αντίθετες διαβεβαιώσεις σας –και εσάς και
της Υφυπουργού Πολιτισµού σε αυτήν την Αίθουσα- στην πράξη
το ωθείτε στον µαρασµό και στον θάνατο. Από το ποσό της µείωσης της επιχορήγησης στους εποπτευόµενους φορείς φέτος
τι ποσοστό αντιστοιχεί στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας,
αν µπορείτε να µας διαφωτίσετε;
Για µας αποτελεί ανάγκη η αύξηση των επιχορηγήσεων των
κρατικών σκηνών της χώρας και παλεύουµε γι’ αυτό, ανεξάρτητα
απ’ το ότι στο τιµόνι τους βρίσκονται συνάδελφοι, που είτε στήριξαν τα µνηµόνια που µας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση
είτε ως ξεκάθαρη επιλογή του Μαξίµου αρνούνται να συναντήσουν τους Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αποκαλώντας µας κοµµατίσκους.
Εµείς στη ριζοσπαστική Αριστερά είµαστε µε τον πολιτισµό και
θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για ψωµί και τριαντάφυλλα. Γι’
αυτό και στο δικό µας πρόγραµµα προβλέπουµε σταδιακά τον
διπλασιασµό του κονδυλίου για το Υπουργείο Πολιτισµού.
Η αντίληψη της Κυβέρνησής σας για τον πολιτισµό, που δεν
θεωρείται πλέον κοινωνικό αγαθό αλλά εµπόρευµα, προκύπτει
ευθέως το περιεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού. Εκεί διαβάζουµε στη σελίδα 31 ότι το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους ξεκίνησε πιλοτικά το 2014 µία επισκόπηση δαπανών
-«spending review»- που καλύπτει πιλοτικά έξι Υπουργεία, µεταξύ
αυτών και του Πολιτισµού. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δράσης; Να συγκρατήσει ή και να εξαλείψει τις µη παραγωγικές ή
της χαµηλής προστιθέµενης αξίας δηµόσιες δαπάνες και να ενι-
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σχύσει εκείνες που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή-απόδοση και
εποµένως προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη.
Όλες οι τέχνες, λοιπόν, το θέατρο, η µουσική, η ζωγραφική,
θα έχουν πλέον ως µονάδα µέτρησης της προσφοράς και της
ποιότητάς τους το χρήµα. Όποιος καλλιτεχνικός φορέας δεν
είναι µε όρους αγοράς ανταποδοτικός, θα οδηγηθεί στον θάνατο. Τόσο απλά και τόσο κυνικά.
Όπως κυνικά οδηγείτε στον θάνατο και τον Νίκο Ρωµανό, διότι
«δεν συνεµορφώθη προς τας υποδείξεις». Το σύστηµα εξουσίας
έχει παντού τα ίδια µέτρα και τα ίδια σταθµά. Όποιος δεν προσαρµόζεται στους κανόνες του θα µείνει εκτός της δηµιουργίας,
εκτός της παιδείας ακόµα και εκτός της ζωής.
Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ είµαστε µε τη ζωή. Δεν θέλουµε ο Νίκος
Ρωµανός να γίνει κανενός είδους σύµβολο. Δεν θέλουµε να γίνει
λάβαρο. Δεν θέλουµε να φωνάζουµε αύριο «ο Νίκος Ρωµανός
ζει». Θέλουµε ο Νίκος Ρωµανός να ζήσει. Γι’ αυτό αγωνιζόµαστε.
Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Πολιτισµού κ. Τασούλας για δώδεκα λεπτά.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, όσο και αν είναι βαρύ και ασήκωτο, η πραγµατικότητα είναι µία: Η ώρα της αλήθειας φτάνει,
έρχεται καταπάνω µας, καταπάνω σας, καταπάνω στον καθένα.
Η µόνη λογική αντιµετώπιση αυτής της ώρας είναι ο πραγµατισµός και ο ρεαλισµός.
Μπορώ και εγώ να µιλάω για «ψωµί και τριαντάφυλλα». Μπορώ
να µιλάω και για µαργαρίτες και για γαρίφαλα. Έχω πλούσιο λεξιλόγιο, δόξα τω θεώ! Δεν καταδέχοµαι, όµως, να το κάνω, όπως
καταδέχεστε εσείς, αυτές τις κρίσιµες ώρες, να γεµίζετε το ακροατήριο µε όλες αυτές τις ανοησίες, κυριολεκτικά, οι οποίες καταδυναστεύουν εδώ και δεκαετίες τις ακοές των Ελλήνων.
Και οµολογώ ότι δεν τις καταδυναστεύουν µόνο. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι τις γοήτευσαν κιόλας. Γοήτευσαν τον ελληνικό
λαό όλες οι κουβέντες οι οποίες ηκούγοντο από αυτό εδώ το
Βήµα για ψωµί και τριαντάφυλλα, για αγώνες, για δικαίωση. Πίσω
από όλες αυτές τις κουβέντες, στην πραγµατικότητα, κρυβόταν
µια απίστευτη κολακεία, µια διαρκής δηµαγωγία, ένας έσχατος
λαϊκισµός, ο οποίος επί τριάντα χρόνια δυνάστευσε και έβαλε
µέσα στη µέγγενή του αυτήν τη χώρα.
Αυτός ο λαϊκισµός γοήτευσε. Είχε αντίκρισµα αυτός ο λαϊκισµός. Είχε αντίκρισµα σε κυβερνήσεις, είχε αντίκρισµα σε αντιπολιτεύσεις. Πειθήνιοι σε αυτόν το λαϊκισµό ήταν οι πάντες, από την
Αριστερά µέχρι τη Δεξιά, µια Δεξιά που φοβόταν να πει το όνοµά
της και που σήµερα προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της
µε την κοινωνία. Πειθήνιοι στον λαϊκισµό οι πάντες οδηγήσαµε τη
χώρα -εµείς µε ρυθµό βάδην και η Αριστερά χτυπώντας τα ταµπούρλα της δηµαγωγίας προστάζοντας ρυθµό τροχάδην- σε µία
πραγµατική χρεοκοπία, η οποία στην πραγµατικότητα χάρη στο
γεγονός ότι είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µετατράπηκε σε
νοµική χρεοκοπία, σε ολική καταστροφή της χώρας, ώστε σήµερα
να µοιάζουµε µε χώρες της Αφρικής ή µε τις άλλες χώρες γύρω
µας οι οποίες σπαράσσονται από δυστυχία.
Έχουµε δυστυχία στη χώρα µας. Είναι βαρύ το τίµηµα της
πραγµατικής χρεοκοπίας και της υποταγής µας στον λαϊκισµό,
στον λαϊκισµό των γαρίφαλων και των τριαντάφυλλων και των
ψωµιών που ακούστηκαν προηγουµένως. Κάποιοι από εµάς συνέπρατταν σε αυτό το λάθος µέχρι πριν από µερικά χρόνια. Έλα,
όµως, που αποφάσισαν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων,
να αντικρίσουν αυτήν την αλήθεια που ήρθε καταπάνω τους και
να πάρουν αποφάσεις να αντισταθούν στον λαϊκισµό, να µην καταδεχτούν να λένε όλες αυτές τις ανοησίες, οι οποίες –επαναλαµβάνω- ελέγοντο από όλους και γοήτευαν πολλούς και να
πουν τα πράγµατα µε το όνοµά τους! Και τα πράγµατα µε το
όνοµά τους είναι ότι ζούσαµε πολύ πάνω από τις δυνάµεις µας.
Θυµάµαι έναν Πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
που έλεγε αυτήν την κουβέντα και όλοι -µα όλοι- τον κατηγορούσαν χυδαία και λυσσαλέα, πώς τολµούσε πριν δεκαπέντε µε είκοσι χρόνια να λέει ότι ζούµε πάνω από τις δυνάµεις µας.
Ντρέποµαι όχι επειδή τον κατηγορούσα και εγώ, αλλά γιατί δεν
είχα το θάρρος να τον υποστηρίζω όταν τα έλεγε αυτά.
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Έτσι ήµασταν τότε, υποτελείς στον λαϊκισµό και όποιος τολµούσε να ψελλίσει κάτι διαφορετικό τον έβγαζαν «καταστροφέα»,
τον έβγαζαν «ολετήρα» και είτε έσκυβε το κεφάλι είτε ως µεµονωµένη φωνή χανόταν µες στην πανδαισία των γαρίφαλων και
των τριαντάφυλλων και των κοινωνικών αγώνων και όλης αυτής
της περιρρέουσας σαχλαµάρας, η οποία υπέταξε τη χώρα βαθιά
µες στον λαϊκισµό, βαθιά µες στα χρέη, βαθιά µες στα ελλείµµατα, βαθιά µες στην πελατειακή νοοτροπία.
Σήµερα, ενώ ερηµοδικείτε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Συνεχίστε τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα, κανείς δεν προσέχει ευτυχώς για εσάς- τι λέτε. Έχετε κάτι που σας κάνει τυχερούς
και εµείς άδικα προσπαθούµε να αναδείξουµε τα λάθη σας, τις
αντιφάσεις σας, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν την απίστευτη
αντίδρασή σας προς την πραγµατικότητα: Κανείς δεν ακούει τι
λέτε. Και όσοι έρχονται σε εσάς, δεν έρχονται επειδή σας πιστεύουν. Έρχονται επειδή έπαψαν να πιστεύουν εµάς. Δεν σας
ψηφίζουν. Εµάς καταψηφίζουν όσοι έρχονται σε εσάς, µε εξαίρεση το 4% στο οποίο εξακολουθείτε να είστε πειστικοί.
Εµείς, όµως, αυτούς που θέλουν να µάς καταψηφίσουν οφείλουµε να τους δούµε στα µάτια. Οφείλουµε να τους πούµε ότι,
πράγµατι, όλο αυτόν τον καιρό υπέφεραν, άλλαξε η ζωή τους και
καταβαραθρώθηκε η ζωή τους. Κι έχουµε υψηλότατη ανεργία.
Έχουµε δυσκαµψία στην ανάκαµψη. Έχουµε δυσκολία να πάρουµε µπρος. Έχουµε, όµως, επιτέλους τα πρώτα σηµάδια της
επανεκκίνησης της χώρας.
Κι όπως τότε, το 2009 και το 2008, τα πρώτα σηµάδια πτώσης
της οικονοµίας δεν τα υπολόγισε κανείς και µετά δύο µε τρία
χρόνια ήρθαν και στη ζωή µας, έτσι και τώρα τα πρώτα σηµάδια
ανάκαµψης της οικονοµίας, αυτό το 3% της ανάπτυξης που προβλέπει ο προϋπολογισµός, αυτό το 3% του πρωτογενούς πλεονάσµατος που προβλέπει ο προϋπολογισµός, αυτό το 11,5% της
αυξήσεως των επενδύσεων που προβλέπει ο προϋπολογισµός,
αυτό το 5% της αυξήσεως των εξαγωγών που προβλέπει ο προϋπολογισµός, όλα αυτά τα µεγέθη που δεν λένε τίποτα σε αυτούς οι οποίοι σήµερα µας παρακολουθούν, θα µπουν στη ζωή
τους σίγουρα σε ένα και δύο και τρία χρόνια.
Κι όπως τα προανακρούσµατα της πτώσης της χώρας δεν τα
υπολογίσαµε, έτσι δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε τα προανακρούσµατα της ανόδου της χώρας, τα οποία περιέχονται σε
αυτόν τον προϋπολογισµό και σηµατοδοτούν τη µεγάλη προσπάθεια πρώτα του ελληνικού λαού και δεύτερον της σηµερινής συγκυβέρνησης, η οποία αποφάσισε να µη µιλά για τριαντάφυλλα
και ψωµί, αλλά αποφάσισε να βάλει το κεφάλι στον «ντορβά»,
όπως λέµε στην πατρίδα µου, να υποστεί πρωτοφανές πολιτικό
κόστος, να αδιαφορήσει γι’ αυτό το κόστος και να προσπαθήσει
µέσα από τις συµπληγάδες και της τρόικας και του λαϊκισµού να
περάσει το καράβι όσο το δυνατόν αλώβητο, για να οδηγηθεί σε
λιµάνια υπήνεµα και σε µία διαφορετική πορεία.
Πόση αλήθεια αντέχουµε άραγε; Λίγη, µέχρι στιγµής αποδεικνύεται. Κι εµείς έχουµε ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση. Εσείς,
όπως είπα, καίτοι ερηµοδικείτε, στατιστικά τουλάχιστον φαίνεται
ότι πάτε καλά. Αλλά πάτε καλά επειδή η χώρα δεν πάει καλά.
Όταν η χώρα ξεφύγει από τη σηµερινή περιπέτεια, όταν αρχίζει να φαίνεται το προανάκρουσµα της ανάπτυξης που περιγράφεται σε αυτόν τον προϋπολογισµό που σας τροµάζει και τον
βδελύσσεσθε, γιατί συµβολίζει αυτό που νιώθει και ο διάβολος
µε το λιβάνι, συµβολίζει τη φυγή της χώρας προς τα εµπρός, µε
ρυθµούς λογικούς και πραγµατικούς κι όχι ρυθµούς ΣΥΡΙΖΑ κι
εξωπραγµατικούς και γαριφαλένιους, όταν λοιπόν αυτό συµβεί
στην πραγµατικότητα, τότε θα ξέρετε ότι θα επανακάµψετε στα
πραγµατικά σας ποσοστά και θα ανήκετε στο κοινό που σάς πιστεύει κι όχι στο κοινό που δεν πιστεύει εµάς. Αυτή είναι η διαφορά.
Και σε αυτή την κρίσιµη φάση, το ερώτηµα είναι τι κάνουµε και
εµείς ως πολιτικό σύστηµα… Και µεταξύ µας, ο θεός να µας κάνει
πολιτικό σύστηµα κι εµάς κι εσάς, αλλά αυτό είναι µία άλλη κουβέντα. Εσείς απλώς αρέσκεστε να βλέπετε σύστηµα, γιατί θέλετε
εχθρούς και αντιπάλους. Τρέχα-γύρευε! Έτσι είναι τα συστήµατα; Δεν είµαστε χώρα που έχει σύστηµα.
Είµαστε χώρα η οποία οδηγήθηκε µέσα από το σύστηµα του
λαϊκισµού. Να ένα σύστηµα. Μέσα από το πελατειακό σύστηµα.
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Να ένα άλλο σύστηµα. Μέσα από το σύστηµα µιας Αριστεράς
που συνεχώς έλεγε «ναι σε όλα» και µιας µη Αριστεράς που ντρεπόταν επειδή δεν είναι Αριστερά. Να ένα άλλο περίεργο σύστηµα, µετά τη λεγόµενη Μεταπολίτευση του 1974.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το σύστηµα της διαπλοκής, κύριε Τασούλα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αυτό το σύστηµα, λοιπόν, έφερε τη χώρα ως εκεί
που δεν µπορούσαν να µας δανείσουν άλλο. Έφερε τη χώρα εκεί
που µας πήραν χαµπάρι. Μας πήραν χαµπάρι κι εσείς συνεχίζετε,
ενώ µας πήραν χαµπάρι, αυτά τα οποία κάναµε και λέγαµε και
παραλείπαµε να τα επαναλαµβάνετε αλλάζοντας τις γενικές, κάνοντάς τες στη δηµοτική και βάζοντας τους τόνους διαφορετικά
και προσθέτοντας και µερικά τριαντάφυλλα και µερικά γαρίφαλα!
Δεν είναι έτσι η πραγµατικότητα. Δεν αντιπολιτεύεστε την Κυβέρνηση. Αντιπολιτεύεστε την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα λέει ότι χάρη στις θυσίες των Ελλήνων -έγιναν πράγµατα
και αδικίες, και επειδή είχαµε ένα κράτος «σακαράκα» και εν πολλοίς εξακολουθούµε να το έχουµε και πασχίζουµε να το διορθώσουµε, δεν µπορέσαµε αυτές τις αδικίες να τις διορθώσουµε
ακόµη- µε τα πλεονάσµατα όµως και την έξοδο από την κρίση
πολλά από αυτά θα διορθωθούν.
Αυτή είναι η κατάσταση και στα πρόθυρα αυτής της πραγµατικότητας βρισκόµαστε. Βρισκόµενοι στα πρόθυρα αυτής της
πραγµατικότητας, λυσσάξατε για να βρείτε τρόπο αυτήν την
πραγµατικότητα να την αναχαιτίσετε και βρήκατε τη µέθοδο του
Προέδρου της Δηµοκρατίας. «Εργαλειοποιήσατε» τον θεσµό του
Προέδρου της Δηµοκρατίας στο βωµό πρόωρων εκλογών, γιατί
νιώθετε ότι δηµοσκοπικά και στατιστικά ευνοείστε. Δεν είναι έτσι.
Η ώρα της αλήθειας θα ηχήσει ως καµπάνα.
Τα περί αποστασίας δεν είναι σωστά, λογικά και παραδεκτά.
Διότι εδώ που τα λέµε, γιατί είναι τάχα αποστασία κάποιος να
ψηφίσει τον Πρόεδρο και δεν είναι αποστασία κάποιος να µην
ψηφίσει τον Πρόεδρο; Αν µια φορά είναι αποστασία κάποιος που
δεν ανήκει στη Νέα Δηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει Πρόεδρο, είναι επίσης δυο και τρεις φορές αποστασία κάποιος που
δεν ανήκει σε αυτά τα κόµµατα, να καταψηφίσει τον Πρόεδρο,
ακούγοντας τις δικιές σας σειρήνες. Διότι κι εσείς κηρύσσετε
αποστασία, αν καταδεχόµουν να υιοθετήσω την ορολογία σας.
Δεν υιοθετώ την ορολογία σας, σας εγκαλώ όµως για αποστασία
από την ευθύνη και από τη λογική.
Ζητώ από τους Βουλευτές, οι οποίοι τους επόµενους µήνες
κρατούν την τύχη έντεκα εκατοµµυρίων Ελλήνων στα χέρια τους,
να αποφασίσουν µε ωριµότητα και ευθύνη και για τον προϋπολογισµό που συζητούµε και για την Προεδρία της Δηµοκρατίας
και για τα επόµενα βήµατα της χώρας. Είµαι βέβαιος ότι αυτό
που είναι αναγκαίο θα γίνει και εφικτό τελικά. Είναι αναγκαίο να
ψηφιστεί ο προϋπολογισµός και θα ψηφιστεί. Είναι αναγκαίο να
ψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και θα ψηφισθεί. Και
αυτοί οι οποίοι θα στηρίξουν αυτές τις επιλογές θα έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλέστερη πορεία.
Όταν έρθει η ώρα, τον Ιούνιο του 2016, όχι οι τριακόσιοι αλλά
τα δέκα εκατοµµύρια να αποφασίσουν για τις τύχες τους, θα
αποφασίσουν µε βάση την πειστικότητά µας και όχι µε βάση αυτό
που θέλουν να καταψηφίσουν. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν, θέλετε
δεν θέλετε. Δεν θα καταψηφίσουν. Εγώ προς το παρόν εισηγούµαι και στηρίζω αυτόν τον προϋπολογισµό, που οδηγεί τη χώρα
έξω από την κρίση, αργά, ρεαλιστικά και σταθερά και είµαι βέβαιος ότι αυτή η στάση και αυτή η συµπεριφορά είναι στάση ευθύνης. Σε σας αφήνω την αποστασία προς τη λογική, την
αποστασία προς την ευθύνη. Σας ανήκει εξ ολοκλήρου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν για έξι λεπτά.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτοντας στη Βουλή τον προϋπολογισµό του 2015 είπε: «Η χώρα δεν µπορεί να συνεχίσει
στην αβεβαιότητα». Συµφωνούµε. Γι’ αυτό και πρέπει να ανατραπεί άµεσα ο προϋπολογισµός που κατέθεσε και που οδηγεί µόνο
στη βεβαιότητα ότι ο µνηµονιακός κατήφορος της καταστροφής
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θα συνεχιστεί. Η πλειονότητα των πολιτών, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2015, θα γίνουν ακόµα πιο φτωχοί.
Το 2010 µπήκαµε στο µνηµόνιο για να σωθεί η χώρα. Σύµφωνα
µε τις δηλώσεις των τότε Υπουργών και του Πρωθυπουργού θα
βγαίναµε από την κρίση το δεύτερο εξάµηνο του 2011. Μετά άλλαξαν οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός και σύµφωνα πάντα µε
τις δηλώσεις τους το δεύτερο εξάµηνο του 2012 η χώρα θα είχε
βγει από την κρίση. Μετά από τις εκλογές του 2012, µε νέους
Υπουργoύς και νέο Πρωθυπουργό που δήλωναν έως τότε αντιµνηµονιακοί, µας είπαν για το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Μάλιστα, πριν τις Ευρωεκλογές, το δεύτερο εξάµηνο του 2014, µας
έβγαλαν στις αγορές. Τι έξοδος κι αυτή! Ο Πρωθυπουργός δεσµευόταν για το τέλος του µνηµονίου. Τώρα, η τεχνική παράταση, το e-mail της τρόικας και ένα ζοφερό 2015. Θα µείνετε
στην ιστορία ως συνώνυµο της αναξιοπιστίας και της αφερεγγυότητας.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά για τον κάτοικο της Ροδόπης που και
πριν την κρίση ζούσε σε µια από τις πιο φτωχές περιφέρειες της
Ευρώπης; Σηµαίνει τεράστια ανεργία, ιδίως στους νέους. Σηµαίνει συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης µε τις οποίες πρέπει να συντηρηθεί όλη η οικογένεια λόγω της ανεργίας. Σηµαίνει
µετανάστευση των νέων στο εξωτερικό και µαρασµό της τοπικής
κοινωνίας. Σηµαίνει εκρηκτική αποβιοµηχάνιση και κατάρρευση
των µικρών και µεσαίων επαγγελµατιών. Σηµαίνει µεγάλες δυσκολίες για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αφού έχει
ανέβει το κόστος παραγωγής τους και παραµένουν αβοήθητοι
από την πολιτεία, έρµαια των καιρικών φαινοµένων και ρηµαγµένοι από την υπερφορολόγηση. Σηµαίνει χαµηλό επίπεδο για την
παιδεία και την υγεία και περισσότερα έξοδα για τον οικογενειακό προϋπολογισµό.
Ο προϋπολογισµός του 2015 που προτείνεται από την Κυβέρνηση για την παιδεία είναι ο χειρότερος σ’ όλη την Ευρώπη και
από τους χειρότερους του κόσµου. Οι δαπάνες για την παιδεία
αποτελούν λιγότερο από το 2,5% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος
των αντίστοιχων δαπανών στην Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν στο
5%. Οι µειώσεις που αφορούν την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 7% και 3% αντίστοιχα σε σχέση µε το
2014, ενώ για την ανώτατη εκπαίδευση ο προϋπολογισµός παρουσιάζεται µειωµένος κατά 7% σε σχέση µε το 2014.
Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Παιδείας προσπαθεί µε ευφάνταστους τρόπους να εµφανίσει εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία. Υπάρχουν ελλείψεις λόγω µηδενικών προσλήψεων, λόγω
ελάχιστων πιστώσεων και λόγω αυξηµένου αριθµού συνταξιοδοτήσεων. Ακόµα και η διαµόρφωση του προγράµµατος για τη µείωση της µελέτης στο σπίτι φαίνεται πως είναι άλλο ένα τρικ για
να µειωθούν οι διδακτικές ώρες των δασκάλων και από το περίσσευµα που θα δηµιουργηθεί να καλυφθούν όπως-όπως τα κενά.
Τα κενά έχουν φέρει σε δεινή κατάσταση εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές και φτάνουµε σε προσφυγές από διάφορες
ΕΛΜΕ όπως η ΕΛΜΕ Ροδόπης µε την προσφυγή που έκανε στον
εισαγγελέα για τα κενά των καθηγητών τον περασµένο µήνα.
Φτάσαµε στα µέσα του Δεκέµβρη και ακόµα και αυτή τη στιγµή
τίποτα δεν προµηνύει την επίλυση του τεράστιου προβλήµατος
που οδηγεί τα σχολεία µας στο να υπολειτουργούν και τους µαθητές µας να εξακολουθούν να χάνουν περισσότερες από εξακόσιες διδακτικές ώρες την εβδοµάδα.
Δυστυχώς σε δεινή θέση βρίσκεται και το πανεπιστήµιό µας, το
Δηµοκρίτειο, καθώς δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες του λόγω των σοβαρών περικοπών στους προϋπολογισµούς των πανεπιστηµίων. Τα κονδύλια για τη φοιτητική
µέριµνα είναι ανεπαρκή και δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές
ανάγκες των φοιτητών και υπάρχει έλλειψη διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ενώ δεν διανέµονται πλέον δωρεάν συγγράµµατα στους φοιτητές, γιατί το τυπογραφείο δεν λειτουργεί.
Οι οικονοµικές σφαλιάρες έρχονται η µια πίσω από την άλλη.
Προχθές οι πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν τη δόση του ΕΝΦΙΑ.
Τώρα έρχονται λογαριασµοί, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.. Οι απασχολούµενοι στο δηµόσιο έχουν απωλέσει τον δέκατο τρίτο και
τον δέκατο τέταρτο µισθό. Όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι η
χώρα δεν θα σωθεί µε υφεσιακές πολιτικές. Το πείραµα που ξεκίνησε το 2010 απέτυχε παταγωδώς όχι µόνο να διασώσει την
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ελληνική αλλά ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονοµία, η οποία συνεχίζει να «τρίζει».
Απαιτείται τώρα µια ισχυρή κυβέρνηση µέσα από νωπή λαϊκή
εντολή που θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανόρθωσης της οικονοµίας, της κοινωνίας αλλά και της δηµοκρατίας,
µια κυβέρνηση που θα επιβάλει τη χειραφέτηση του κράτους και
του πολιτικού συστήµατος από µηχανισµούς συµφερόντων που
οδηγούν στη διαιώνιση της διαπλοκής, µια κυβέρνηση που θα
δηµιουργήσει ένα νέο, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα στη
βάση ενός καθολικού περιουσιολογίου χωρίς εξαιρέσεις, µια κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει εργασιακά δικαιώµατα και θα
φέρει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο µε έµφαση στην καινοτοµία.
Η επιστροφή στην πριν την κρίση κατάσταση δεν είναι ούτε
επιθυµητή ούτε εφικτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε για τις παθογένειες
του συστήµατος πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση και εφαρµοστούν
τα µνηµόνια. Η κρίση που ζούµε έχει βαθιές ρίζες και οι αιτίες
είναι εσωτερικές και εξωτερικές. Το πρόγραµµα της Αριστεράς
δεν είναι απλώς αντιµνηµονιακό και στον αντίποδα των πολιτικών
λιτότητας. Είναι ένα πρόγραµµα που αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός νέου τρόπου ανάπτυξης, ενός νέου παραγωγικού
υποδείγµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Υψηλάντης για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού του 2015 συµπίπτει
χρονικά µε τέτοια γεγονότα που ενώ λογικά θα έπρεπε να συνεπαίρνουν και να αδράχνουν τα πολιτικά κόµµατα στη χώρα µας
στον δρόµο της εθνικής συνεννόησης και ενότητας, τουναντίον
γίνεται η αιτία να ξεδιπλωθεί όλη η παθογένεια και η εσωστρέφεια που απορρέει από τις τάξεις κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πρώτο γεγονός είναι η επίτευξη, µε τις προσπάθειες των Ελλήνων πολιτών, αδιαµφισβήτητων οικονοµικών µεγεθών που µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την προσδοκούµενη
ανάπτυξη και αναζωογόνηση της πατρίδας και του λαού µας.
Τα µεγέθη αυτά αποτυπώνονται στις προβλέψεις του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015 και έχουν ήδη αναφερθεί
από πολλούς συναδέλφους. Θα επισηµάνω -κατά την άποψή
µου- δύο σηµαντικά:
Το πρώτο αφορά την ανάκαµψη και την πρόβλεψη ρυθµών
ανάπτυξης, για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια ύφεσης και είκοσι ένα συναπτά τρίµηνα συρρίκνωσης.
Το δεύτερο είναι ότι ο προϋπολογισµός του 2015 προδιαγράφει για τρίτη συνεχόµενη χρονιά την επίτευξη του σηµαντικού
πρωτογενούς πλεονάσµατος και είναι για πρώτη φορά, µετά από
δεκαετίες, δηµοσιονοµικά ισοσκελισµένος. Έκανα µία σκέψη, ότι
ο εβδοµηνταεπτάχρονος πατέρας µου ήταν στην ηλικία του µικρού µου δεκαπεντάχρονου γιού όταν είχε ζήσει αυτό το γεγονός.
Όπως, µάλιστα, τόνισε στην οµιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας, στο σηµείο αυτό συµφωνεί
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία υποστηρίζει την επίτευξη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Έχει, όµως, εντελώς
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, κάτι που πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά τον λαό µας. Αποκρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό –και αυτό πρέπει να το τονίσουµε- ότι αυτά που
προτείνει µπορούν να υλοποιηθούν µε τη δραµατική αύξηση
φόρων της τάξεως των 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ -τους οποίους
αποκρύπτει βεβαίως, όπως ακόµα και τον τύπο του φόρου- και
µε τη διατήρηση πρωτογενών δαπανών στο 44%.
Περαιτέρω, η εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ για σταθεροποίηση των
δαπανών στο ύψος του 2014 δείχνει ότι µε κανέναν τρόπο δεν
θα µπορέσετε να αυξήσετε τους µισθούς και τις συντάξεις, όπως
υπόσχεστε.
Λέχθηκε, επίσης, εδώ από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για αποµείωση του δηµοσίου χρέους, ώστε να απαλλαγεί η χώρα από την ανάγκη παραγωγής πλεονασµάτων. Κι όλα
αυτά µόνοι σας, ίσως µε το Podamos, δίχως να λογαριάζετε,
όµως, τον ξενοδόχο και την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, δίχως
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να λογαριάζετε αυτά για τα οποία η Ευρώπη και ο δυτικός γενικά
κόσµος είναι σήµερα αναγκασµένος -καλώς ή κακώς, καθένας
το κρίνει- να ακολουθήσει.
Είναι, λοιπόν, απολύτως δεδοµένο, χωρίς να χρειάζεται κανένα
e-mail από κανέναν, ότι µε όλα αυτά και µε το περιβόητο µανιφέστο που διαφηµίζετε στην ελληνική κοινωνία της Θεσσαλονίκης,
µε βεβαιότητα οδηγείτε τη χώρα στην οριστική αποµόνωση και
στην απώλεια όλων εκείνων που µέχρι σήµερα, αυτά τα έξι
σκληρά χρόνια, έχει καταφέρει ο ελληνικός λαός.
Οι αυτοχαρακτηριζόµενοι «κυβερνήτες σε αναµονή» είναι προφανώς ότι στην εσωτερική τους φαγωµάρα για το ποιος θα επιβληθεί σε περίπτωση επικράτησής τους σε τυχόν πρόωρες
εκλογές, προσφέρουν µείγµα πολιτικής, όχι µόνο ληγµένο αλλά
και επικίνδυνο. Τέτοιο εµπόρευµα -µε συγχωρείτε και για την έκφραση σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- δυστυχώς επιδιώκουν να πουλήσουν στον λαό µας και γι’ αυτό βιάζονται, για να τον
ξεγελάσουν, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Δεύτερο γεγονός είναι η χρονική σύµπτωση της συζήτησης
του προϋπολογισµού µε τη διαπραγµάτευση µε την τρόικα για
την τελική συµφωνία. Από µόνο του θα µπορούσε να αποτελέσει
την αφορµή για να συµφωνήσουµε, όχι µόνο στα µέχρι τώρα επιτεύγµατα, όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στο
πώς µε ενιαία φωνή θα αποκρούσουµε την υπερβολή και τον παραλογισµό σε τελευταίο στάδιο διαπραγµάτευσης.
Τόνισε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς ότι δεν
µπορούµε να δεχθούµε τις παράλογες και αδικαιολόγητες πιέσεις κανενός.
Και από αυτό το Βήµα ως νησιώτης Βουλευτής θέλω να τονίσω
προς κάθε κατεύθυνση, εσωτερική ή εξωτερική, ότι αυτό που τη
δεκαετία του ’90 παρέσχε ως ισοδύναµο στα ελληνικά νησιά η
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση –οι Ευρωπαϊκές τότε Κοινότητες- για
τον µειωµένο συντελεστή στο ΦΠΑ, δεν πρέπει να το απεµπολήσει κανένας Έλληνας και για κανέναν λόγο. Και πιστεύω ότι προς
αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η Κυβέρνηση και ο προϋπολογισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2015 σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση µιας µεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν οι Έλληνες. Επαναλαµβάνω ότι εµείς απευθυνόµαστε
σε όλο τον ελληνικό λαό που µε καρτερικότητα και σύνεση
έφτασε µέχρι εδώ και µπορεί να πετύχει. Όπως η πλειοψηφία
των Ελλήνων Βουλευτών δεν πρόκειται να συµπαρασταθεί στις
στηµένες καταστάσεις και στα εκβιαστικά σενάρια αποπροσανατολισµού, για να µην µπορέσει η χώρα να εκλέξει Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και να εγκλωβιστούµε και πάλι στη µέγγενη των αρνητικών επιδόσεων, της δυστυχίας και της εθνικής κατάληξης σε
µια νέα κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ολοκληρώνω και
κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µ’ αυτήν τη φράση.
Υπερψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό, που αποτελεί την
πρώτη µεγάλη απάντηση σ’ αυτούς τους εθνικούς προβληµατισµούς, αποτελεί πράξη στήριξης και ελπίδας του λαού µας, ώστε
να αρχίσει να αισθάνεται αυτά τα επιτεύγµατα της οικονοµίας
µας και στην πραγµατικότητα και στην καθηµερινότητα.
Εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω να σταµατήσετε αυτό το οποίο επιδιώκουν αρκετοί από εσάς, να συνεχίζουν
δηλαδή να λαϊκίζουν σε µια πεζοδροµιακή προσέγγιση, σε µία
προσέγγιση που έχει τη λογική της ανατροπής και της διάλυσης
των πάντων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει τώρα
για έξι λεπτά ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης και ακολουθεί ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Ιωάννης Μανιάτης.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Αρχικά θέλω να κάνω µια εισαγωγική παρατήρηση. Η εικόνα
των Βουλευτών της συγκυβέρνησης δείχνει το µέγιστο ενδιαφέρον για τη συζήτηση του προϋπολογισµού. Υπήρξε Υπουργός
του ΠΑΣΟΚ που µίλησε σε άδεια έδρανα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει να κάνει και µε αυτό για το οποίο
υποτίθεται ότι όλοι µαχόµαστε εδώ, για την αξιοπιστία του θεσµού. Και µπορώ να κατανοήσω την απουσία Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, γιατί συµµετέχουν στις σηµερινές κινητοποιήσεις.
Προφανώς, όµως, οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις της σταυροφορίας και άρα δεν µπορούν να παρίστανται σήµερα στην Αίθουσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτά δεοντολογικώς είναι απαράδεκτα. Εκτός αν ο κύριος Βουλευτής τηρεί απουσιολόγιο!
Αυτά είναι απαράδεκτα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την
προστασία σας.
Ας έρθουµε, λοιπόν, στο θέµα λέγοντας το εξής, για να βοηθήσω και τον συνάδελφο κ. Σενετάκη, ο οποίος επανέλαβε, όπως
και οι περισσότεροι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, το ζήτηµα
της εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης: Δύο µέρη µπορούν να
συνεννοηθούν όταν αφετηριακά συµφωνούν σε βασικά ζητήµατα.
Η δική µας η διαφωνία, λοιπόν, είναι βασικότατη ως προς το
χρέος και τη βιωσιµότητά του και είναι αφετηριακή διαφωνία,
αφού εσείς επιµένετε ότι µπορεί να πληρωθεί, ενώ εµείς λέµε ότι
αυτό το χρέος δεν αποπληρώνεται. Και επειδή πρέπει να βασιστούµε και σε µια λογική η οποία να εξηγεί γιατί το λέµε αυτό,
ερωτώ το εξής: Γιατί το 2010 που το χρέος ήταν 129% επί του
ΑΕΠ δεν ήταν βιώσιµο και µπήκαµε στην τρόικα και το ΔΝΤ και
σήµερα που το χρέος είναι 177,7% του ΑΕΠ είναι βιώσιµο; Μπορεί κάποιος από τους κυβερνώντες να δώσει µία απάντηση σ’
αυτό, δηλαδή στο γιατί τότε δεν ήταν βιώσιµο και σήµερα είναι;
Δεύτερον, µπορεί κάποιος από τους κυβερνώντες να απολογηθεί γιατί, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, από το 2007-2013
η Ελλάδα έχει µείωση του ΑΕΠ 24%, ενώ η Ευρωζώνη έχει 1,8%
και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουν 0,9%;
Θεωρείται επιτυχία αυτό; Θεωρείτε, δηλαδή, ότι όλα αυτά τα
χρόνια έχετε πράξει τα σωστά πράγµατα;
Και εδώ υπάρχει και µία άλλη αντίφαση. Οι µεν Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας λένε: «Παραλάβαµε ένα κράτος χρεοκοπηµένο», οι δε Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε: «Κάναµε τα πάντα,
εσείς δεν µας βοηθήσατε και το καράβι το οδηγήσαµε σε ανοιχτά
νερά». Δύο τινά πρέπει να συµβαίνουν και κάποια στιγµή µε τη
λογική πρέπει να συνεννοηθείτε και να συνεννοηθείτε και µεταξύ
σας µε τη λογική.
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα: Μέχρι σήµερα έχουν παρθεί
µέτρα περίπου 62 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά έχουµε εξοικονοµήσει 30 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή για κάθε 2 ευρώ
µέτρα που παίρνετε, επιστρέφει το 1 ευρώ. Θεωρείτε ότι αυτό
είναι λογικό και µας οδηγεί σε έξοδο από την κρίση;
Και εδώ έρχεται και η άλλη αντίφαση: Δεν µπορεί να είσαστε
καλοί µαθητές, να σας θαυµάζει όλη η Ευρώπη γι’ αυτά που
έχετε επιτύχει και να σας έχουν ταυτόχρονα δέσει και τη θηλιά
στοΝ λαιµό. Δύο τινά συµβαίνουν: Ή σας κοροϊδεύουν ή τους
κάνετε τη δουλειά. Εγώ λέω ότι µπορεί να συµβαίνουν και τα δύο.
Και το πρώτο, δυστυχώς, είναι κακό και για την ίδια τη χώρα.
Επιπλέον, υπήρχε ο µύθος ότι εάν µειώσουµε το εργασιακό
κόστος, θα γίνουµε ανταγωνιστικότεροι και θα έρθουν οι επενδύσεις. Μέχρι τον Αύγουστο του 2014 –σύµφωνα µε τα στοιχεία
που έχω εδώ- είχαµε 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ επενδύσεις, εκ
των οποίων τα µισά ήταν η πώληση των µετοχών της Eurobank,
που έβλαψε και το δηµόσιο συµφέρον.
Εκτός του ότι έχετε πέσει εντελώς έξω -από το 5% που λέγατε,
έχουµε 1% αύξηση των επενδύσεων- µπορείτε να µου εξηγήσετε
πώς είναι δυνατόν να φτάνει µία χώρα τους µισθούς στα 300
ευρώ και στα 200 ευρώ και ταυτόχρονα να µην έχει επενδύσεις;
Να σας πω -είναι πολύ απλό και σας το είπε και ο εισηγητής µας
στην επιτροπή: Αυτό που κάνετε εσείς, το κάνουν και οι άλλοι.
Δεν είστε εσείς εξυπνότεροι των άλλων. Δηλαδή, αυτό που εσείς
θεωρείτε ως τη µαγική συνταγή, είναι προφανές ότι την ακολουθούν και τα άλλα κράτη. Άρα, τι ακριβώς κάνετε; Κάνετε ό,τι κά-
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νουν και οι άλλοι και δεν πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις.
Αυτό, όµως, πού µας οδηγεί; Μας οδηγεί στους άρρητους στόχους, γιατί στους ρητούς στόχους έχετε αποτύχει παταγωδώς.
Οι άρρητοι στόχοι, λοιπόν, είναι οι εξής: Δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώµατα εν έτει 2014 σε αυτή τη χώρα. Αυτός ήταν ένας
από τους άρρητους στόχους σας, να χαθεί ό,τι κερδήθηκε τα τελευταία εκατό χρόνια.
Η απόσυρση του κράτους από το κοινωνικό κράτος, η συρρίκνωση δηλαδή του κοινωνικού κράτους ήταν ο δεύτερος άρρητος στόχος σας. Την επέκταση του ιδιωτικού συµφέροντος σε
ζητήµατα και πεδία τα οποία έπρεπε το δηµόσιο να τα ελέγχει
και να ελέγχεται, εσείς την κάνετε ανάποδα, γι’ αυτό και συνεχίζουµε για τέταρτη χρονιά και θα συνεχίσουµε και για πέµπτη, που
ελπίζω ότι δεν θα είστε –και δεν θα είστε- να έχουµε µειώσεις
στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αυτό δείχνει ποιον
κοινωνικό προσανατολισµό έχετε. Δυστυχώς έφυγε και ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Κεγκέρογλου.
Ποια ακριβώς είναι η θέση των ΑΜΕΑ σήµερα; Γιατί έχουµε
τόσα πολλά προβλήµατα και πριν τρεις µέρες αυτοί οι άνθρωποι
αναγκάστηκαν να κατέβουν για τρίτη φορά στον δρόµο;
Και κάνετε και κάτι άλλο, που επίσης είναι πολύ επικίνδυνο για
την κοινωνία. Επενδύετε σε έναν «αγριανθρωπισµό». Όταν οι
αστυνοµικοί ψεκάζουν τυφλούς και κωφούς µέσα στα µούτρα,
αυτό δεν είναι Ευρώπη. Όταν αστυνοµικοί αναποδογυρίζουν αναπηρικά καροτσάκια, αυτό δεν είναι Ευρώπη. Είναι η τρίτη φορά
που συνέβη µέσα στο 2014, να δέρνονται άτοµα µε αναπηρία
γιατί κατέβηκαν στον δρόµο να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώµατά τους.
Να κλείσω µε µία παρατήρηση για την αισθητική ορισµένων
Βουλευτών, τους οποίους εσείς χειροκροτείτε και τους έχετε
κάνει και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
«Ο Αντώνης Σαµαράς λέει διάφορα διαφηµιστικά τεχνάσµατα
(«επαναδιαπραγµάτευση», «Ζάππειο 2»), λέει διάφορα τέτοια.
Προσέξτε ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά. Όλα αυτά δηµιουργούν στο κοινό µια προσδοκία. Ο Σαµαράς δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος, που του ζητάει να τον ψηφίσει, ότι λέει
ψέµατα. Το σχέδιο του Σαµαρά είναι να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το
µεσοπρόθεσµο µόνο του για να εφαρµόσει τα µέτρα ο Σαµαράς,
φορτώνοντάς τα στο ΠΑΣΟΚ». Αυτά είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
στις 17-6-2011.
Μερικοί µπορεί να έχετε µνήµη χρυσόψαρου, αλλά φαντάζοµαι ότι αρκετοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχουν
µνήµη χρυσόψαρου και ας σκεφτούν, λοιπόν, την επόµενη φορά
ποιον θα χειροκροτήσουν όταν µιλήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Πάντως, κύριε Καραγιαννίδη, πιστεύω ότι η εισαγωγική σας
τοποθέτηση µόνο καλό δεν κάνει στο Κοινοβούλιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Μπορώ να το κρίνω εγώ, όµως,
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Νοµίζω καλό θα
είναι, ιδιαίτερα οι νέοι Βουλευτές, να προσέχουν λίγο τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε αυτά που λένε για το Κοινοβούλιο, γιατί
το ίδιο το σπίτι τους κατεδαφίζουν και δίνουν τροφή εκεί που
πρέπει και όταν δεν πρέπει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αν θέλετε να προσέχουµε, να
πάρετε την οµιλία του κ. Τασούλα και να του πείτε να προσέξει.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε; Δεν σας πείραξε που Υπουργός Πολιτισµού αναφέρεται µε
αυτόν τον τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν θέλετε, ακούστε
τη συµβουλή µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, το θέµα δεν αφορά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόνο τον κύριο συνάδελφο και δεν πρόκειται για πρόβληµα νεότερων ή παλαιότερων. Έχω τη γνώµη ότι ο Κανονισµός λέει συγκεκριµένα πράγµατα:
Πρώτον, να µη διαβάζουµε κείµενα, γιατί ενδεχοµένως να θεωρηθεί ότι κάποιος άλλος τα έχει γράψει.
Δεύτερον, λέει πως όταν είµαστε στο Βήµα, απευθυνόµαστε
στην Αίθουσα, όταν είµαστε στην Αίθουσα, απευθυνόµαστε στον
Πρόεδρο.
Τρίτον, λέει πότε ο Πρόεδρος λέει την άποψή του. Κατεβαίνει
στη θέση του. Επίσης, λέει τι κάνει ο Πρόεδρος όταν εκφέρονται
φράσεις που προσβάλλουν, που θίγουν και δηµιουργούν ένταση.
Εσείς είστε παλαιός κι έµπειρος. Ορθώς το είπατε αυτό τώρα.
Ελπίζω -και απευθύνοµαι σε όλους µας, δεν λέω ότι ορισµένοι
Βουλευτές µιλούν µε σεβασµό στην Αίθουσα και στους συναδέλφους τους και άλλοι όχι- όλοι µας να προσπαθήσουµε. Να µην
ακούγεται στη Βουλή ό,τι εκπέµπεται από τις 19.00’ µέχρι τις
0.00’ και µεταµεσονύχτια στα ιδιωτικά κανάλια όπου εκατοµµύρια
λαού κάθονται και παρακολουθούν –δήθεν- πάνελ συζητήσεων
κ.λπ., όλα αυτά οδηγούν σε απαξίωση αυτού του κοινοβουλευτικού θεσµού. Όποιος κι αν είναι κυβέρνηση αύριο, η χώρα χρειάζεται Κοινοβούλιο που να έχει τον σεβασµό του απλού πολίτη.
Αυτό είναι το κρίσιµο. Λυπάµαι γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανήκω
στους Βουλευτές που µε πολύ σεβασµό απευθύνονται σε Σώµα,
απευθύνονται στον κάθε συνάδελφο χωριστά και θεωρώ ότι ο
σεβασµός του ενός προς τον άλλο, µόνο καλό έχει να προσφέρει
στην ελληνική κοινωνία. Αντίθετα, η αλαζονεία και ο µηδενισµός,
ο ισοπεδωτισµός έναντι του πολιτικού συστήµατος και των πολιτικών στελεχών, έστω κι αν αυτοί ανήκουν στους πολιτικούς αντιπάλους, κακό κάνει ακόµη και σε αυτούς που εκφέρουν αυτόν
τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός συµπίπτει
µε µια δύσκολη χρονική συγκυρία. Θυµηθείτε, όµως, τι έλεγε ο
Ηράκλειτος. Έλεγε ότι ο δρόµος είναι πάντα διπλός: είναι και
προς τα πάνω, είναι και προς τα κάτω. Ο ελληνικός λαός έχει καταβάλει µια τεράστια προσπάθεια και όλα δείχνουν ότι τα µετρήσιµα τουλάχιστον αποτελέσµατα των προσπαθειών αυτών είναι
θετικά. Εξίσου, όµως, εύκολα µπορεί τα αποτελέσµατα αυτά
µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να γίνουν αρνητικά.
Είναι βέβαιο ότι υπάρχει κοινωνική κόπωση και αυτό είναι εύλογο. Αυτό, όµως, που δεν είναι καθόλου εύλογο είναι η συστηµατική και άγρια πολιτική εκµετάλλευση της κοινωνικής κόπωσης
για τη δηµιουργία συνθηκών που δεν βοηθούν να φτάσουµε εκεί
που πραγµατικά θέλουµε, δηλαδή, στη διασφάλιση µιας βιώσιµης ανάπτυξης, στο ξέφωτο της επόµενης µέρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αριθµοί λένε τις δικές τους
αλήθειες, αλλά τις αλήθειες αυτές των αριθµών πρέπει να τις
βιώσει ο ελληνικός λαός στην καθηµερινότητά του και ασφαλώς
δεν τις έχει ακόµα βιώσει.
Αυτό είναι ευθύνη ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας του
τόπου. Δεν είναι ευθύνη µόνο της Κυβέρνησης, αλλά του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Γράφουµε ιστορία όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα. Θα λογοδοτήσουµε στις επόµενες γενιές για την Ελλάδα που διαµορφώνουµε τώρα.
Δυστυχώς, όµως, την κρίσιµη αυτή ώρα γινόµαστε θεατές
ξανά του ίδιου έργου: κλιµάκωση της έντασης, καταστροφολογία, υπονόµευση κάθε θετικής προοπτικής για να δικαιωθούν οι
αντιπολιτευτικές κορώνες. Το να λες «εγώ βάζω τις φωνές πιο
δυνατά από εσένα και θα µε ακούσουν», αποτελεί την επιτοµή
της πολιτικής αφέλειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Θα χρησιµοποιήσω την παρουσίαση που έκαναν στο Λονδίνο
δύο επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα χρησιµοποιήσω κανέναν λόγο, καµµία τεκµηρίωση από την πλευρά της Κυβέρνησης.
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Θα χρησιµοποιήσω την παρουσίαση δύο αξιόλογων συναδέλφων, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στο Λονδίνο και απέναντι
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου παρουσίασαν τη δική τους
άποψη για την ελληνική οικονοµία. Βεβαίως, ορθά έπραξαν και
πήγαν να συνοµιλήσουν µε τις διεθνείς αγορές. Δεν µας αγαπάνε
οι κύριοι αυτοί. Με τους κυρίους, όµως, αυτούς είµαστε υποχρεωµένοι να συµβιώσουµε και να συνοµιλούµε.
Κάνω, λοιπόν, αναφορά στην παρουσίαση του ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτον, µε βάση την παρουσίαση του ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπεται στη χώρα να αυξηθούν
το 2014 και το 2015. Δεύτερον, µε βάση την παρουσίαση του ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο, η ανεργία το 2014 και το 2015 αθροιστικά θα
µειωθεί κατά 3%. Τρίτον, µε βάση την παρουσίαση του ΣΥΡΙΖΑ
στο Λονδίνο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το
2013 και προβλέπεται να αυξηθούν και το 2014 και το 2015. Το
2013 και το 2014 η ελληνική οικονοµία ως σύνολο, δηλαδή δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, ήταν τουλάχιστον αυτάρκης. Στην
πραγµατικότητα η ελληνική οικονοµία ήταν πλεονασµατική. Η ελληνική οικονοµία επί δύο συναπτά έτη παρήγαγε περισσότερα
από όσα κατανάλωνε. Τέταρτον, µε βάση την παρουσίαση του
ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο, τα επιτόκια των νέων δανείων µε τα οποία
δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µειωθεί περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωζώνη.
Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει στο εξωτερικό, περιγράφει
µε ακρίβεια την κατάσταση της Ελλάδας, διαπιστώνει και διαφηµίζει την Ελλάδα, λέει ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, στο εσωτερικό όµως έρχεται και απαιτεί αλλαγή πολιτικής, την πολιτική
που αναγκάζεται –γιατί οι αριθµοί δεν µπορούν να διαψευσθούννα παραδεχθεί στο εξωτερικό. Αυτό είναι λογικό; Είναι λογικό να
παραδέχεσαι τα θετικά αποτελέσµατα µιας πολιτικής και ταυτόχρονα να διεκδικείς την πλήρη ανατροπή της;
Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι θα κάνει µια άλλου είδους διαπραγµάτευση. Σας προσκαλούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
δοκιµάστε τις ικανότητες σας στην εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης. Ελάτε όλοι µαζί να είµαστε στην πρώτη γραµµή. Να µην
είναι κάποιοι στις δύσκολες στιγµές του αγώνα µέσα στο γήπεδο
και οι υπόλοιποι στην άνεση και την ασφάλεια της κερκίδας,
απλώς να παρακολουθούν τον αγώνα και να δίνουν µάλιστα και
συµβουλές ως προπονητές της κερκίδας. Όλοι στον αγώνα για
να κάνουµε καλύτερο το σήµερα και το αύριο του ελληνικού
λαού, για να δηµιουργήσουµε τη νέα πραγµατικότητα, την πραγµατικότητα της Ελλάδας που ξεπερνάει το µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε πολύ συνοπτικά να σας περιγράψω µερικά βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ασκούµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Θα αναφερθώ σε δύο κορυφαία ζητήµατα που κατά την άποψή µας συνιστούν ζητήµατα πατριωτισµού και εθνικής αναγέννησης και ταυτόχρονα συνιστούν
µεγάλες, σπουδαίες, βαθιές διοικητικές µεταρρυθµίσεις.
Στον πρώτο πυλώνα της πολιτικής που ασκούµε είναι η λογική
της ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Για πρώτη
φορά η Ελλάδα θα µπορεί να συνοµιλεί µε τους διεθνείς εταίρους της όχι ως µια µεσαίου µεγέθους και ασθενής οικονοµία,
αλλά ταυτόχρονα θα συνοµιλεί και ως µια χώρα, η οποία προσφέρει και δίνει ασφάλεια και ιδιαίτερα ενεργειακή ασφάλεια
στην Ευρώπη, κατά συνέπεια µια χώρα που είναι όαση σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας των είκοσι οκτώ κρατών – µελών
και των είκοσι οκτώ λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δεύτερη πολιτική µας είναι να κάνουµε βαθιές διοικητικές
µεταρρυθµίσεις σε µια δηµόσια διοίκηση που µέχρι πρόσφατα
µόνο ταλαιπωρούσε τον πολίτη, µόνο ταλαιπωρούσε και απέτρεπε τον υποψήφιο επενδυτή. Θα σας πω µόνο µια φράση. Το
κορυφαίο θέµα που απασχολεί τους λαούς της Ευρώπης, ιδιαίτερα µετά το ξέσπασµα της κρίσης στην Ουκρανία, ένα θέµα το
οποίο απασχόλησε το τελευταίο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Η ενεργειακή
ασφάλεια κατοχυρώνεται µε µια στρατηγική, τη στρατηγική των
νέων πηγών τροφοδοσίας και τη στρατηγική των νέων διόδων,
των νέων οδών τροφοδοσίας.
Η Ελλάδα, λοιπόν, για πρώτη φορά µετά από πάρα πολλές δεκαετίες απευθύνεται στους εταίρους λέγοντας ότι είµαστε η µο-
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ναδική χώρα από τις είκοσι οκτώ που προτείνει στους λαούς της
Ευρώπης, στις οικονοµίες της Ευρώπης τρεις νέες πηγές τροφοδοσίας και ταυτόχρονα τρεις νέες διόδους τροφοδοσίας των
ευρωπαϊκών οικονοµιών.
Εξηγούµαι: Πρώτη πηγή τροφοδοσίας, η Κασπία, αγωγός TAP,
µέσω Ελλάδας τροφοδοσία της Ιταλίας και ένθεν των υπολοίπων
οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερη πηγή τροφοδοσίας, τα κοιτάσµατα της Ανατολικής
Μεσογείου, οδός τροφοδοσίας ο αγωγός «EASTMED», που θα
συνδέει Κύπρο, Κρήτη, Ηπειρωτική Ελλάδα µε Ιταλία.
Τρίτη πηγή τροφοδοσίας, βόρεια Ελλάδα, η πλωτή µονάδα
υγροποιηµένου φυσικού αερίου που έχουµε εντάξει στα προγράµµατα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια
µέσω του ελληνοβουλγαρικού αγωγού νέος αγωγός τροφοδοσίας Βουλγαρίας – Ρουµανίας – Ουγγαρίας.
Ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή η Ελλάδα για πρώτη φορά είναι
ενεργά, ενεργότατα παρούσα στο ενεργειακό γίγνεσθαι της Ανατολικής Μεσογείου, έχει ανοίξει γρήγορο βηµατισµό. Πριν λίγους
µήνες κατακυρώσαµε τις τρεις πρώτες συµβάσεις για την αξιοποίηση των εθνικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Πριν λίγους µήνες προκηρύξαµε έναν πολύ µεγάλο διαγωνισµό για
είκοσι θαλάσσιες περιοχές. Επίσης, προκηρύξαµε έναν άλλο διεθνή διαγωνισµό για τρεις χερσαίες περιοχές στη δυτική Ελλάδα.
Η χώρα µας, η πατρίδα µας, στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι σε µια
ευρύτερη περιοχή που είναι µόνο ταραγµένη, που δηµιουργεί
απίστευτες αβεβαιότητες και ανασφάλειες, σε µια περιοχή που
αντιµετωπίζει ασύµµετρες απειλές όχι µόνο απέναντι στη δηµοκρατία, αλλά και απέναντι στην καθηµερινή διαβίωση των πολιτών των χωρών, σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή η Ελλάδα
δηλώνει την παρουσία της και ταυτόχρονα δηλώνει ότι αποτελεί
πόλο, όαση, πυξίδα, νησίδα ασφάλειας, ευηµερίας των λαών, ειρήνης και γεωπολιτικής ισορροπίας.
Ταυτόχρονα, σε αυτήν τη χώρα, που έχει ζήσει ό,τι έχει ζήσει
τα τελευταία έξι χρόνια της ύφεσης, έχουµε προχωρήσει σε βαθιές διοικητικές µεταρρυθµίσεις. Θα πω µε µια µικρή δόση υπερβολής ότι µετά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κάνουµε µια
µεγάλη µεταρρύθµιση στα ζητήµατα της χωροταξίας, της πολεοδοµίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Θα αναφέρω µόνον τίτλους: Νέος νόµος για τη ρύθµιση των
αυθαιρέτων, 1,2 δισεκατοµµύρια έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο
αναµενόµενο άλλο 1 δισεκατοµµύριο, επίλυση ενός προβλήµατος εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών οικογενειών.
Δεύτερον, έγινε νέα χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση. Αντί για είκοσι πέντε χρόνια που χρειάζονταν για να εγκρίνεις τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, χρειάζονται µόνο πέντε.
Τρίτη παρέµβαση είναι το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το όνειδος
της Ελλάδας, που για πολλές δεκαετίες είναι η µοναδική χώρα
που δεν έχει Κτηµατολόγιο. Πριν λίγες εβδοµάδες κατακυρώσαµε τις πρώτες έξι µελέτες και θα κατακυρώσουµε αµέσως
µετά και τις επόµενες, ώστε η Ελλάδα το 2020 να έχει Εθνικό
Κτηµατολόγιο.
Έγιναν δώδεκα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Οι περιφέρειες της χώρας έχουν πια οδικό χάρτη ανάπτυξης. Επίσης,
έχουµε Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Η Αττική µετά από
τριάντα χρόνια έχει νόµο που της δίνει τις αναπτυξιακές προοπτικές µιας βιώσιµης ανάπτυξης.
Έρχοµαι σ’ αυτό που ονοµάζω «περιβαλλοντική διαύγεια». Θα
σας το πω µε απλά λόγια: Όποιος Έλληνας τολµούσε να ανοίξει
ένα µικρό µαγαζί ή όποιος επενδυτής τολµούσε να επενδύσει σ’
αυτήν τη χώρα, έπρεπε να καταθέσει φωριαµούς και τόµους από
µελέτες περιβαλλοντικές. Είχαµε είκοσι πέντε χιλιάδες µελέτες
κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η Αυστρία ζητούσε είκοσι τρεις για
εκεί που πραγµατικά χρειάζονταν. Αλλάζουµε τα πάντα. Αντί για
είκοσι πέντε χιλιάδες, χρειαζόµαστε πια φέτος µόνο δυόµισι χιλιάδες, γιατί όλα πια είναι στο διαδίκτυο. Ο πολίτης και ο επενδυτής ξέρουν από την αρχή της χρονιάς ποιος υπάλληλος έχει
τον φάκελό του, ποια υπηρεσία τον χειρίζεται, πόσες ηµέρες έχει
καθυστερήσει η γνωµοδότηση, που πρέπει να απευθυνθεί για να
λύσει το πρόβληµα.
Ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή, δοκιµάζουµε µία µεγάλη µεταρ-
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ρύθµιση που σχετίζεται µε την αποδοτικότητα του δηµόσιου
τοµέα, την αποδοτικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Εισηγούµαστε στην Κυβέρνηση το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα να
συνδέσουµε την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο µε την
απόδοση αµοιβής, µε βάση το αποτέλεσµα της εξοικονόµησης,
στον δηµόσιο υπάλληλο, στον ενεργειακό υπεύθυνο που θα καταφέρει να εξοικονοµήσει ενέργεια. Κάθε χρόνο δαπανούµε 500
εκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο για ενεργειακές δαπάνες. Αν γλιτώσουµε µόνο το 20%, δικαιούνται οι ενεργειακοί
υπεύθυνοι που θα έχουν συντονίσει την προσπάθεια, εκτός από
ηθική, να έχουν και υλική ανταµοιβή. Θα το παλέψουµε και θα το
κάνουµε πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχουµε µπροστά µας
ένα µεγάλο πολιτικό στοίχηµα, ένα πολιτικό διακύβευµα, να συµφωνήσουµε για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να µεταδώσουµε
παγκόσµια ένα µήνυµα εθνικής συνοχής και πολιτικής σταθερότητας. Τότε, θα δείτε πώς αποκλιµακώνονται τα spreads, θα δείτε
πώς αλλάζει το κλίµα της διαπραγµάτευσης. Αν εννοείτε αυτό
που λέτε, αν πραγµατικά θέλετε µια Ελλάδα χωρίς µνηµόνιο, δεν
επιτρέπεται πια να παίζουµε µε τους θεσµούς.
Τοµή στο πολιτικό σύστηµα είναι να απαλλαγούµε από την
κουλτούρα της σύγκρουσης, από τις πρακτικές της τυφλής αντιπαράθεσης. Τα έχουµε πληρώσει πολύ ακριβά. Έχουµε όλη τη
σοφία και την εµπειρία για να καταφέρουµε να το αποφύγουµε.
Πρέπει να αποδείξουµε πως η Ελλάδα µπορεί διαφορετικά, µπορεί καλύτερα.
Είναι η τελευταία δύσκολη δοκιµασία, από την οποία όλοι µας
πρέπει να βγούµε νικητές. Το αξίζουµε. Το δικαιούµαστε. Δεν θα
αφήσουµε κανέναν να µας σταµατήσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί από το 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα επί του κορυφαίου νοµοθετήµατος κάθε Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, που είναι η ψήφιση του προϋπολογισµού
του εποµένου έτους.
Ως συνήθως, η Αντιπολίτευση λέει ότι είναι ένας προϋπολογισµός λιτότητας, φτώχειας, καταστροφικός, που οδηγεί τη χώρα
σε οπισθοδρόµηση και η Κυβέρνηση πάντα λέει ότι είναι ό,τι καλύτερο µπορούσε να φέρει τη δεδοµένη στιγµή να ψηφιστεί από
την παρούσα Βουλή.
Αν και παλαιότερα η Αντιπολίτευση ψήφιζε κάποιες δαπάνες
του προϋπολογισµού –τουλάχιστον αυτές που αφορούσαν την
εθνική άµυνα-, τώρα καταργήθηκε και αυτό από την πλευρά της.
Ας δούµε, όµως, είναι πράγµατι έτσι; Είναι ή δεν είναι αληθές,
κύριοι συνάδελφοι, ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα µας κατάφερε να έχει ισοσκελισµένο προϋπολογισµό; Είναι ή δεν είναι
αληθές ότι αυτό είχε να συµβεί εδώ και δεκαετίες; Πάντα προϋπολογίζαµε «χ» δαπάνες και δυστυχώς τα ελλείµµατα ήταν πολλαπλάσια αυτών, τα οποία υπολογίζαµε.
Για πρώτη φορά ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, που
σηµαίνει νοικοκυρεµένος, δηλαδή ό,τι βγάζουµε αυτά ξοδεύουµε. Και εάν αφαιρέσουµε τις δαπάνες για το δηµόσιο
χρέος, τότε η χώρα θα µπορούσε να ζει και να σταθεί στα πόδια
της µε τις δικές της δυνάµεις.
Είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα που πέτυχε ο ελληνικός λαός
µε πόνο, µε δάκρυα και µε σηµαντικές θυσίες. Αλλά είναι ένα επίτευγµα, το οποίο πρέπει να κρατήσουµε σαν κεκτηµένο όλες οι
πολιτικές δυνάµεις, για να µην ξαναδηµιουργήσουµε ελλείµµατα,
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τα οποία αποπληρώνονται µε δανεικά. Και αυτά τα δανεικά σήµερα δεν υπάρχουν.
Πρέπει να πούµε ότι τόσο ο περσινός όσο και ο φετινός προϋπολογισµός µπορούν και δίνουν επίδοµα θέρµανσης σε επτακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά και ανακουφίζουν το µεγάλο κόστος
που συνεπάγεται για τον οικογενειακό προϋπολογισµό το πετρέλαιο θέρµανσης. Αυτό είναι κάτι που δεν συνέβαινε ακόµα και σε
εποχές ευµάρειας για το ελληνικό κράτος.
Επίσης, πρέπει να πούµε ότι αυτή η Κυβέρνηση µε αυτόν τον
προϋπολογισµό µπορεί και παρέχει νοσοκοµειακή περίθαλψη σε
δύο εκατοµµύρια ανασφάλιστους.
Δεν είναι σηµαντικά επιτεύγµατα αυτά, µέσα σε όλες αυτές τις
δυσκολίες, που όλοι αντιλαµβανόµαστε και αντιλαµβάνεστε;
Άλλο εάν δεν θέλετε να το οµολογήσετε.
Η πραγµατικότητα όµως είναι σκληρή, δυστυχώς, για όλους
µας. Και χαίροµαι πραγµατικά που όσο περνάει ο καιρός η Αξιωµατική Αντιπολίτευση βάζει νερό στο κρασί της και στρογγυλεύει
τις θέσεις της. Μπορεί και µιλάει στο Σίτι µε τους εκπροσώπους
του κεφαλαίου, χωρίς να κατηγορείται ότι ξεπουλάει τη χώρα,
ενώ όταν µιλούσαν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, τους έλεγαν «µερκελιστές», «υπόδουλους», «γερµανοτσολιάδες», «Τσολάκογλου»! Εποµένως είναι
πρόοδος όταν οι δικοί σας άνθρωποι µιλάνε µε τους ανθρώπους
της αγοράς και του διεθνούς κερδοσκοπικού κεφαλαίου, θεωρείτε ότι είναι απλώς µια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δει την
πραγµατικότητα έξω από την Ελλάδα.
Καλωσορίζουµε αυτή τη στροφή και χαιρετίζουµε τη στροφή
στον ρεαλισµό και στην πραγµατικότητα, τουλάχιστον από µια
µερίδα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διότι, πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα θυµίζει το «η µεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες,
χείρες Ησαύ»! Από έξω είναι Συνασπισµός, ενώ από µέσα βλέπουµε ότι οι παλιές θέσεις πλέον έχουν πάρει στροφή προς τα
δεξιά. Εκεί που ήµουν ήσουνα και εδώ που είµαι θα ’ρθεις! Αυτό
φαίνεται ότι θα συµβεί και µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, τέλος πάντων,
στη ζωή όλα µπορούν να συµβούν.
Θα µας πείτε, εµείς είµαστε ευχαριστηµένοι µε αυτόν τον προϋπολογισµό; Προφανώς δεν είµαστε. Τι λέτε; Δεν ζούµε µέσα
στην ελληνική κοινωνία και δεν ξέρουµε πόσο υποφέρει; Αλλά
θα ήταν τραγωδία ο πόνος, τα δάκρυα και θυσίες τεσσάρων ετών
να πάνε στράφι, γιατί θα θελήσουν κάποιοι να δηµιουργήσουν
νέα ελλείµµατα µε νέα δανεικά που δεν υπάρχουν. Και τότε, αυτό
που θα συµβεί θα είναι η επιστροφή πολλές δεκαετίες πίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να απευθύνω έκκληση να
επικρατήσει ψυχραιµία και για τις κινητοποιήσεις και για το θέµα
του Ρωµανού. Κατανοούµε όλοι και την ανθρωπιστική διάσταση
του προβλήµατος, αλλά και ότι σε µια ευνοµούµενη πολιτεία
υπάρχουν νόµοι και θεσµοί, τους οποίους πρέπει να υπηρετούµε,
να τιµούµε και να σεβόµαστε.
Ας βοηθήσουµε όλοι να µην έχουµε έξαρση της βίας. Αυτήν
την κρίσιµη στιγµή δεν βοηθάει ούτε τη χώρα, ούτε εσάς, ούτε
κανέναν. Αν πιστεύετε ότι πρόσκαιρα σας δίνει κάποια πολιτικά
οφέλη, κάνετε µεγάλο λάθος.
Για την προεδρική εκλογή και τα περί αποστασίας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µη ρίχνετε λάσπη στον ανεµιστήρα. Αν ένας
Βουλευτής αποφασίσει να ψηφίσει Πρόεδρο, θα το πράξει γιατί
έτσι το επιβάλλει η συνείδησή του, έτσι το επιβάλλει το χρέος
του στην πατρίδα. Δεν είναι αποστάτης.
Επίσης, δεν είναι αποστάτης κάποιος εάν εγκαταλείπει ένα
κόµµα και πάει στο άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο Βουλευτής έχει την
ελευθερία της άποψης, της γνώµης, εκφράζει τους ψηφοφόρους
του και λογοδοτεί σε αυτούς. Όχι όµως «όσοι ψηφίσουν Πρόεδρο είναι αποστάτες», ενώ όσοι φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ ή άλλα
κόµµατα και έρχονται σε σας «είδαν το φως το αληθινό». Όχι,
αλλά είδαν φως και µπήκαν!
Παλιότερα είχα πει ότι είστε γενόσηµο του παλιού ΠΑΣΟΚ.
Τώρα λέω ότι δεν είστε απλώς γενόσηµο, είστε αντίγραφο του
παλαιού ΠΑΣΟΚ. Και όσο παίρνετε αυτούς που ψήφισαν τότε τα
µνηµόνια, από τα οποία εµείς σήµερα παλεύουµε να βγάλουµε
τη χώρα, και τους κάνετε σηµαία γιατί µετάνιωσαν και ανένηψαν,
τόσο δεν σας πιστεύουν οι πολίτες.
Ας συναινέσουµε όλοι να βγάλουµε Πρόεδρο Δηµοκρατίας.
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Να αφήσουµε τον θεσµό έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις,
για να έχει αυξηµένο κύρος, να πάµε σε µία συµφωνηµένη λύση
για τις εκλογές. Και εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να είναι συντοµότερες από τη συνταγµατική διάρκεια –δύο ακόµα χρόνια–
αυτής της Κυβέρνησης. Αλλά να είναι µια συµφωνηµένη λύση,
που θα ωφελήσει τον τόπο πρωτίστως, τον κοινοβουλευτισµό και
τη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζερδελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε τρεις οµιλίες, οι
οποίες προηγήθηκαν, και συγκεκριµένα θα αρχίσω από την οµιλία του κυρίου Υπουργού Πολιτισµού κ. Τασούλα.
Ο κ. Τασούλας ανάλωσε την οµιλία του χρησιµοποιώντας πολλές φορές, όσον αφορά τον χαρακτηρισµό των επιχειρηµάτων
και των θέσεων της Αντιπολίτευσης, απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς, όπως «σαχλαµάρες», «ανοησίες», «λαϊκισµός», «συντεχνιασµός».
Εγώ δεν θα αναφερθώ και δεν θα χαρακτηρίσω την οµιλία του
κ. Τασούλα. Θα πω, όµως ότι τα πρόσωπα του δηµόσιου βίου και
ιδιαίτερα εκείνα τα οποία ασκούν εξουσία, από οποιαδήποτε
θέση και αν είναι, παράγουν πρότυπα συµπεριφοράς και είναι και
παράγωγα ηθικής.
Θεωρώ ότι εάν ο Υπουργός κ. Τασούλας αισθάνεται, όπως
είπε και ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος
Κακλαµάνης, ότι το Κοινοβούλιο µε τη δική του οµιλία δεν είχε
µια από τις καλύτερές τους στιγµές, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ίδιου του Υπουργού Πολιτισµού να το επανορθώσει.
Θα αναφερθώ, όµως, και στην οµιλία του κ. Κρεµαστινού, ο
οποίος κινήθηκε σε ένα πνεύµα –δεν θα το αναφέρω για συντοµία χρόνου- στο οποίο, περίπου το ίδιο, κινήθηκαν και άλλοι οµιλητές.
Εγώ δεν είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για
να απαντήσω εκ µέρος όλου του κόµµατος. Θα πρέπει όµως από
τη δική µου µεριά να κάνω έναν σχολιασµό µε έναν τρόπο διαφορετικό. Θα αναφερθώ εκ βαθέων –και δεν χρειάζεται σε αυτήν
την περίπτωση επιχειρήµατα- σε έναν στοίχο του Μαγιακόφσκι
οποίος λέει: «Δεν έχω ούτε µία άσπρη τρίχα στην καρδιά µου».
Και πιστεύω ότι καταλάβατε όλοι σας τι θέλω να πω.
Θα αναφερθώ και στο αντικείµενο το οποίο γνωρίζω καλά,
στον χώρο της υγείας και στην οµιλία του Αναπληρωτού Υπουργού κ. Γρηγοράκου, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ για να απαντήσει. Αναφέρθηκε στους δύο χιλιάδες τετρακόσιους ογδόντα έξι
ιατρούς οι οποίοι προσλήφθηκαν το 2014. Δεν µας είπε όµως
πόσοι έφυγαν. Η αναλογία πέντε προς ένα ή δέκα προς ένα, δηλαδή πέντε ή δέκα αποχωρήσεις µε µία πρόσληψη δεν έχει γίνει
θεσµός; Δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση; Δεν τον τήρησαν στο
Υπουργείο Υγείας; Θα ήθελα να το ξέρω.
Αναφέρθηκε επίσης και σε περίπου τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις το 2015. Έχει σηµασία να δούµε πότε θα γίνουν αυτές οι
προσλήψεις, γιατί εάν γίνουν στο τέλος της χρονιάς, αφαιρούµε
µισθοδοσία ενός µήνα και θα ήθελα να ξέρω, να µας απαντήσει
η αρµόδια Υφυπουργός που βρίσκεται εδώ, εάν υπάρχει η προβλεπόµενη δαπάνη στον προϋπολογισµό τον οποίο καλούµαστε
να ψηφίσουµε και να σχολιάσουµε.
Επίσης, από αυτές τις τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις είναι περίπου χίλιοι πεντακόσιοι γιατροί και δύο χιλιάδες πεντακόσιοι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές αυτοί θα είναι µε τα πεντάµηνα
κοινωνικής εργασίας ή θα είναι προσλήψεις σε θέσεις πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης;
Αναφέρθηκε ακόµα και στις εννιακόσιες θέσεις επικουρικών
γιατρών του ΠΕΔΥ που είχαν προκηρυχθεί. Δεν είπε όµως ποια
ήταν η τύχη της προκήρυξης αυτής. Μόνο διακόσιοι εβδοµήντα
ένας γιατροί έδειξαν ενδιαφέρον να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Μάλιστα στην επαρχία το ενδιαφέρον ήταν ακόµη πιο µειωµένο, διότι οι διακόσιοι εβδοµήντα ένας γιατροί στους
εννιακόσιους είναι το 30%, ενώ στη Μυτιλήνη στο ΠΕΔΥ συγκεκριµένα ήταν δύο γιατροί στους δέκα και στη Λήµνο δεν εξεδή-
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λωσε ενδιαφέρον ούτε ένας γιατρός.
Επίσης ειπώθηκε ότι αυτό οφείλεται σε κάποιους νόµους οι
οποίοι ήρθαν. Από πού ήρθαν οι νόµοι, αγαπητοί συνάδελφοι;
Τους ξέβρασε η θάλασσα ή έπεσαν από τον ουρανό; Είναι νόµοι
που ψηφίσατε εσείς οι ίδιοι. Και µάλιστα και στην Ολοµέλεια και
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όταν κάναµε κριτική και
κρούαµε τον κώδωνα του κινδύνου, τόσο για το ανεφάρµοστο
αυτών των νόµων όσο και για την αναποτελεσµατικότητά τους,
δεν λάβατε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις µας, οι οποίες ήταν και
τεκµηριωµένες και ειλικρινείς.
Άρα ενώ ζητάτε συνεργασία, πνεύµα διαλόγου, κουλτούρα γι’
αυτό το πράγµα δεν έχετε. Δεν µας έχετε δώσει αποδείξεις ότι
έχετε κουλτούρα διαλόγου στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια.
Πώς µπορούµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να βάλουµε µέτρα
αντικειµενικής εκτίµησης της πολιτικής και των πολιτικών τέτοια
που να µην αµφισβητούνται από κανέναν, όπως µετράµε τον
χρόνο µε το δευτερόλεπτο, τις αποστάσεις µε το µέτρο, το
βάρος µε το κιλό;
Δυστυχώς στην προσπάθεια αυτή υπεισέρχεται πολύς υποκειµενισµός που υπονοµεύει την αντικειµενική εκτίµηση. Αν δε ο
υποκειµενισµός είναι και προϊόν µιας πρισµατικής και από απόσταση θεώρησης της κοινωνίας και των όσων συντελούνται σε
αυτήν, τότε είναι και πολιτικά καταδικασµένος, γιατί οδηγεί σε
πλήρη αποτυχία, όπως αυτή που βιώνει ο λαός. Αυτό έχει συµβεί
στο Κοινοβούλιο πολλές φορές τα τρία τελευταία χρόνια της
αστικής µας δηµοκρατίας.
Στη µέχρι τώρα συζήτηση για τον προϋπολογισµό όσοι ζήτησαν την υπερψήφισή του έδωσαν καλά δείγµατα αποστασιοποίησης από την πραγµατικότητα, στρεψοδικίας και αποποίησης
ευθυνών, που είναι και πολλές και βαριές.
Δεν θα σταθώ σε νούµερα, πίνακες και συγκριτικά στοιχεία του
προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω ακόµα ότι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας απέφυγε
να αναφερθεί στο σκέλος του προϋπολογισµού για την υγεία,
την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Θεωρώ ότι το έκανε σκόπιµα. Το φωνάζουν οι τραγικές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα των
νοσοκοµείων του ΠΕΔΥ και των αγροτικών ιατρείων. Στις δοµές
της δηµόσιας υγείας –για την ακρίβεια σε ό,τι απέµεινε από
αυτήν- η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όχι µόνο πεθαίνει καθηµερινά,
αλλά παραµένει και άταφη, σε τυµπανιαία κατάσταση και σε
κοινή πλέον θέα.
Εξάλλου, το δικαίωµα στη µόρφωση στο πρόσωπο του Νίκου
Ρωµανού δεν αµφισβητείται µόνο. Καταργείται βάναυσα και
απάνθρωπα. Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ, όµως, διατηρούµε ακέραιες
όλες αυτές τις αξίες, που η ίδια η κοινωνία σµίλεψε µέσα στον
χρόνο και κατέκτησε µε αγώνες και αίµα.
Δυστυχώς για εσάς, την Κυβέρνηση, τις διατηρεί και η κοινωνία, γιατί παρά τις συντονισµένες προσπάθειες να κατασυκοφαντηθούν οι αξίες αυτές, να λοιδορηθούν, ή στην καλύτερη
περίπτωση, να θεωρηθούν παλαιοµοδίτικες, ο κόσµος της εργασίας και η προοδευτική διανόηση τις διατήρησαν άσβεστες.
Αυτές τις αξίες θα υπηρετεί ο δικός µας προϋπολογισµός,
αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό θα γίνει πολύ σύντοµα για το
καλό αυτής της χώρας και των κατοίκων της. Αυτό είναι το νέο
που γεννιέται: ο ερχοµός του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ο παρών
προϋπολογισµός της Κυβέρνησης είναι το τερατούργηµα. Περιττό να πω ποιο είναι το παλιό που πεθαίνει, όπως είπε και ο
Γκράµσι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στην κ. Θεοπεφτάτου, να σας πω
πως απ’ ό,τι βλέπω από τον κατάλογο των οµιλητών µπορούµε
να πάµε µέχρι τις 15.00’ µε 15.30’, µέχρι δηλαδή την κ. Παπαδηµητρίου. Και το απόγευµα συνεχίζουµε στις 18.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοπεφτάτου για έξι λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία χρονιά καλούµαστε
να συζητήσουµε έναν νέο προϋπολογισµό του κράτους που θα
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κληθεί η Κυβέρνηση να εφαρµόσει τη χρονιά που έρχεται και του
οποίου, πίσω από τα νούµερα και τα ποσοστά, θα πρέπει να µεταφράσουµε τις αλήθειες του και τι σηµαίνουν αυτά τα νούµερα
στη ζωή των ανθρώπων.
Για άλλη µία χρονιά οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης θα µας
πουν ότι λυπούνται για τις µέχρι τώρα θυσίες των πολιτών και
ότι, επιτέλους, έρχεται η ανάπτυξη και τελειώνουν τα βάσανά
µας.
Από τη δική µας πλευρά, τα νησιά µας βιώνουν ακόµη περισσότερο το γενικότερο κλίµα της ύφεσης, της ανεργίας, της µείωσης των εισοδηµάτων και της φτώχειας.
Όπως γνωρίζουµε όλοι µας, το βασικότερο θέµα των υποδοµών στα νησιά είναι οι µεταφορές και για εµάς, µεταξύ µας στα
Ιόνια, από το ένα νησί στο άλλο, αλλά και στα διοικητικά κέντρα,
στην Πάτρα, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Μοιραία, λοιπόν,
προκαλείται υψηλό κόστος στις µεταφορές προσώπων, εµπορευµάτων, ενέργειας και επικοινωνιών.
Ο προϋπολογισµός, όµως, για τις άγονες γραµµές όλο και µειώνεται. Από 140.000.000 ευρώ πρόπερσι, έγινε 70.000.000 ευρώ
πέρυσι. Και φέτος έχουµε κι άλλη µείωση κατά 13,5 εκατοµµύρια,
µε αποτέλεσµα τα νησιά τα οποία εκπροσωπώ και ειδικότερα η
Ιθάκη και οι πιο αποµακρυσµένες περιοχές της Κεφαλλονιάς,
κατά τους χειµερινούς µήνες να δεινοπαθούν να περάσουν απέναντι. Χρειάζονται τρεις ηµέρες για την εκδίκαση υπόθεσης στην
Κέρκυρα και τρεις µε τέσσερις ηµέρες για µία θεραπεία τριώντεσσάρων ωρών στην Πάτρα.
Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και τη µαζική κατάργηση
των δηµόσιων υπηρεσιών από τις µικρότερες κωµοπόλεις και την
πρωτεύουσα και την απογύµνωση από προσωπικό, µέσω της
εφεδρείας και της διαθεσιµότητας, όσων µας έχουν αποµείνει.
Στο σχέδιο του προϋπολογισµού που κατατέθηκε, υπάρχει µία
αναφορά ότι έχουµε επιβράδυνση του ρυθµού µείωσης της απασχόλησης. Αφ’ ενός, λοιπόν, καταργείται ο όρος «εργασία» και
αντικαθίσταται µε τον όρο «απασχόληση» και αφ’ ετέρου ο εργαζόµενους έχει γίνει απασχολούµενος µε τις γνωστές τετράωρες και εξάωρες συµβάσεις εργασίας, που δεν είναι ποτέ
τετράωρες και εξάωρες. Επιπλέον, δεν µειώθηκε η ανεργία,
όπως ανέφερε συνάδελφος από τη συγκυβέρνηση, αλλά απλούστατα µειώθηκε ο ρυθµός αύξησής της. Βεβαίως, σε αυτό έχει
συµβάλει και η αποχώρηση πολλών νέων επιστηµόνων προς
άλλα µέρη.
Ειδικότερα, στα Ιόνια η ανεργία έφτασε το 2013 το 18,5%, µικρότερο µεν από τον γενικό µέσο όρο, αλλά διπλάσιο από το
2008 και µε δεδοµένο, βέβαια, τον έντονο εποχικό χαρακτήρα
της εργασίας στα νησιά. Αν και ο τοµέας του τουρισµού καταγράφει κάποιες αντιστάσεις, δεδοµένης της µείωσης του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, τα νησιά µας ακολουθούν την
ίδια υφεσιακή τροχιά µε την υπόλοιπη χώρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την αύξηση των αφίξεων, ο τζίρος στον τουρισµό παρέµεινε στα ίδια επίπεδα και η ανεργία δεν
υπέστη αντίστοιχη µείωση. Ο λόγος είναι γνωστός: Η υπερβολική
φορολόγηση, η ανασφάλιστη εργασία και συνήθως, για τις περιπτώσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ότι προτιµούν πια να
λειτουργούν µόνο σε οικογενειακό επίπεδο.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω για άλλη µια φορά από αυτό το
Βήµα, ότι ουδέποτε έχει εφαρµοστεί το άρθρο 32 του ν. 4150
που ψηφίστηκε πέρυσι. Με τη ρύθµιση αυτή, την οποία ψηφίσαµε
κι εµείς, επιβάλλεται ότι κάθε σχέδιο νόµου, κάθε ρύθµιση, κάθε
προσθήκη ή τροπολογία, θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση
συνεπειών και ρυθµίσεων για την αποτίµηση ενδεχόµενων συνεπειών στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη
των νησιών -το γνωστό, δηλαδή, άρθρο για τη νησιωτικότητασύµφωνα, βέβαια, µε την αρχή της ισοτιµίας των πολιτών.
Αντίστοιχα, µια ανάλογη διάταξη, το επόµενο άρθρο, το άρθρο
33, περί του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, έχει συγκληθεί;
Συνεδριάζει; Δεν βλέπουµε τα αποτελέσµατα.
Ένα άλλο σηµείο του παρόντος σχεδίου του προϋπολογισµού
αναφέρει ότι προβλέπεται η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράµµατος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Πώς νοείτε αυτήν την αξιοποίηση µέσα από
την οποία λέτε ότι θα έλθει ανάπτυξη; Εµείς λέµε ότι στερείτε
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από τον ελληνικό λαό την προοπτική για την ανασυγκρότηση της
χώρας, στερείτε από τους πολίτες κοινά αγαθά, αναγκαίες υποδοµές και υπηρεσίες που οι ίδιοι οι πολίτες έχουν πληρώσει.
Η µεθοδολογία είναι απλή. Απαξιώνεται η δηµόσια περιουσία,
εγκαταλείπεται, περιορίζονται οι πόροι, δεν συντηρείται, µε αποτέλεσµα να αποτελεί τον από µηχανής θεό η πώλησή του µέσω
του περίφηµου ταµείου ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου τα πρακτικά, βεβαίως, είναι επτασφράγιστο µυστικό.
Επίσης, η περιφέρειά µας έχει από τα µεγαλύτερα ποσοστά
σχολικής διαρροής και ατόµων που δεν έχουν τελειώσει ούτε το
λύκειο. Δεν είναι άσχετο µε τη νησιωτικότητα και δεν είναι άσχετο
µε τη µείωση των δαπανών για την παιδεία. Ακόµα δεν έχουν
αποκατασταθεί οι ζηµιές στα σχολεία από τους σεισµούς του Ιανουαρίου. Και, βεβαίως, η συνεχόµενη µείωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στερεί και θα στερήσει τη
δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης των ζηµιών, µε αποτέλεσµα να µην έχει ακόµα αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο -το κύριο
και το δευτερεύον- τα σχολεία, οι κοινόχρηστοι χώροι αλλά και
τα µνηµεία µας. Επίσης, στην καθυστέρηση έχει συµβάλει η κατάργηση βασικών υπηρεσιών όπως η ΥΑΣ.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς µιλάτε για πλεόνασµα
µε δηµοσιονοµικούς όρους. Εµείς µιλάµε για πλεόνασµα αναγκών της κοινωνίας που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα, όπως
η φτώχεια, η ανεργία, το δικαίωµα στην αξιοπρεπή ζωή. Εσείς
στον προϋπολογισµό βλέπετε νούµερα. Εµείς πίσω από αυτά
βλέπουµε ανθρώπινες ανάγκες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης για δώδεκα λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Βούτση, χρόνια πολλά σε σας και στους υπόλοιπους
εορτάζοντες και εορτάζουσες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πέντε χρόνια η χώρα
µας, η Ελλάδα, διαβαίνει το δύσκολο δρόµο της µετάβασης από
την ελληνική ιδιαιτερότητα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, από
την εξαίρεση στον κανόνα. Στην πορεία αυτή η χώρα µας έφθασε
κοντά στο χείλος του γκρεµού αλλά κατάφερε και στάθηκε όρθια
χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά και χάρη στην προσήλωση αυτής της Κυβέρνησης στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου. Και επειδή σταθήκαµε όρθιοι, έχουµε το
δικαίωµα να ατενίζουµε το µέλλον µε συγκρατηµένη, τουλάχιστον, αισιοδοξία.
Ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός του 2015, συµβολίζει την
προαγωγή της χώρας µας σε ένα καθεστώς δηµοσιονοµικής αυτάρκειας, κάτι το οποίο φάνταζε ως αδιανόητο πριν από λίγα
χρόνια και µόνο.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια δεν έχει
ακόµα ολοκληρωθεί. Η απεµπλοκή της χώρας µας από το ασφυκτικό πλαίσιο της µνηµονιακής επιτήρησης αποδεικνύεται τελικά
επώδυνη. Και εδώ πρέπει να κάνουµε όλοι µας -και εµείς στην
Κυβέρνηση και εσείς στην Αντιπολίτευση- την αυτοκριτική µας.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα φαίνεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και περισσότερο κόπο από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες για να επανέλθει σε καθεστώς κανονικότητας; Μία εξήγηση είναι ότι η απόσταση η οποία χρειάστηκε να
διανύσει η χώρα µας για να εισέλθει σε µια τροχιά δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, ήταν σίγουρα µεγαλύτερη από αυτήν την οποία
έπρεπε να διανύσει η Πορτογαλία ή η Ιρλανδία.
Υπάρχει, όµως, και µία άλλη εξήγηση, πιο ανησυχητική για την
ποιότητα του πολιτικού µας διαλόγου. Ότι η Ελλάδα, δυστυχώς,
ήταν η µόνη χώρα από τις χώρες που µπήκαν σε πρόγραµµα,
όπου δεν κατάφερε να πετύχει µία ελάχιστη πολιτική συναίνεση
για το απαραίτητο πλαίσιο των αλλαγών που έπρεπε να υλοποιηθούν.
Αυτό αποτελεί άλλη µια έκφραση της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Ο τοξικός κοµµατικός διάλογος δηλητηρίασε την ορθολογική προσέγγιση των προβληµάτων και οι άναρθρες κραυγές και
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οι εύκολες καταγγελίες υπονόµευσαν ακόµα περισσότερο ένα
πολιτικό σύστηµα του οποίου η νοµιµοποίηση ήταν ήδη τραυµατισµένη.
Και σήµερα ακόµα που µιλάµε, παρά το γεγονός ότι µπορούµε
να ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία, ο κίνδυνος να κυλήσουµε
πίσω ελλοχεύει και η χώρα δεν αντέχει να ξαναζήσει τη «µέρα
της µαρµότας». Εδώ η επανάληψη της ιστορίας δεν θα ισοδυναµεί µε φάρσα, αλλά µε µια τραγωδία η οποία –µην έχετε καµµία
αµφιβολία- θα αφανίσει ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα.
Οι πρώτοι που θα «πληρώσουν τη νύφη» αυτής της τραγωδίας,
θα είναι αυτοί οι οποίοι εµφανίζονται σήµερα ως οι αυτόκλητοι
σωτήρες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η χώρα µπορεί να γυρίσει
στην αµέριµνη εποχή της αλόγιστης σπατάλης και της ήσσονος
προσπάθειας.
Είναι οι ίδιοι, δηλαδή εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι φαίνεται ότι δεν µάθατε τίποτα από τον ανοιχτό καγχασµό
και την ειρωνεία µε την οποία αντιµετωπίζονται οι απόψεις σας
κάθε φορά που τις εκθέτετε εκτός των τειχών της µικρής ελληνικής πραγµατικότητας.
Ως χώρα, όµως, δεν έχουµε την πολυτέλεια να ξαναζήσουµε
τη δεύτερη πράξη του ιδίου δράµατος και προφανώς και η χώρα
δεν έχει το χρόνο να περιµένει την πολιτική σας ενηλικίωση ούτε
έχουµε την αντοχή να διαχειριστούµε τις εφηβικές ανησυχίες των
συνιστωσών σας. Η κρισιµότητα των στιγµών επιβάλλει να πούµε
και σήµερα ακόµα κάποιες σκληρές αλήθειες και πιστεύω ότι
αυτές τις αλήθειες η κοινωνία είναι σήµερα πολύ πιο έτοιµη απ’
ό,τι νοµίζουµε για να τις ακούσει.
Θα σας µιλήσω για τρεις τέτοιες αλήθειες.
Η πρώτη αλήθεια. Η Ελλάδα έχει θεσµικές υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές της, τις οποίες πρέπει να τηρήσει. Η εφαρµογή των συµφωνηθέντων είναι προϋπόθεση για να µπορέσει η
χώρα να δανειστεί τελικά µε λογικά επιτόκια και να ξεφύγει από
το σφικτό εναγκαλισµό της µνηµονιακής πολιτικής. Προφανώς
δεν συζητάµε για νέες παράλογες απαιτήσεις αλλά για την τήρηση µόνο όσων έχουµε συµφωνήσει. Εκπτώσεις πάντα µπορούν
να γίνουν αλλά τζάµπα µαγκιές δεν συµβαδίζουν µε τη συµµετοχή µας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Υπάρχουν όρια στο πόσες
παρεκκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες µπορεί να διαπραγµατευτεί η χώρα µας.
Δεύτερη αλήθεια: Διαγραφή του χρέους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την οραµατίζεστε εσείς, υπάρχει
µόνο στη σφαίρα της επιστηµονικής φαντασίας. Ναι, είναι εφικτή
βεβαίως µια ρύθµιση του χρέους σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να
µπορούν να µειωθούν οι τοκοχρεωλυτικές µας υποχρεώσεις. Δεν
πρόκειται, όµως, κανείς να µας χαρίσει εκατό δισεκατοµµύρια
ευρώ. Δεν θα συµβεί αυτό. Ο µόνος τρόπος να απαλλαγούµε από
το χρέος µας είναι να πάψουµε να το εξυπηρετούµε, δηλαδή να
κηρύξουµε στάση πληρωµών, δηλαδή να χρεοκοπήσουµε, οπότε
η αποκοπή της χώρας µας από την ευρωπαϊκή οικογένεια και η
επιστροφή στη βαλκανική πραγµατικότητα από την οποία εδώ
και δύο αιώνες αγωνιζόµαστε να αποµακρυνθούµε, θα έχει συντελεστεί.
Η τρίτη αλήθεια, είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές για τις οποίες
πολύ συχνά µιλάµε σ’ αυτήν την Αίθουσα αλλά φαίνεται ότι
έχουµε µεγάλη δυσκολία να τις υλοποιούµε στην πράξη. Δεν
αποτελούν µόνο υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές µας.
Αποτελούν συνθήκη εθνικής επιβίωσης και προϋπόθεση ευηµερίας σ’ έναν κόσµο που διαρκώς αλλάζει και σ’ έναν κόσµο ο
οποίος είναι σκληρός και εξαιρετικά ανταγωνιστικός.
Έφτασε επιτέλους η ώρα να εξηγήσουµε στην ελληνική κοινωνία ότι οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να γίνονται µε δική µας
πρωτοβουλία και να διορθώσουµε τα µύρια στρεβλά που µας
υπονοµεύουν και µας κρατάνε πίσω, µεταρρυθµίσεις που θα
αποκαταστήσουν το δίκαιο, την αξιοκρατία, την αξιοσύνη στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, γιατί µόνο αν υλοποιήσουµε αυτές
τις µεταρρυθµίσεις, θα γίνουµε πραγµατικά ελεύθεροι και θα
µπορούµε εµείς οι ίδιοι να ορίζουµε την εθνική µας προοπτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο τροχός της ιστορίας γυρνάει αυτήν την εποχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιµη απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν
να ακούσει αλήθειες. Μέσα από τη βίαιη ωρίµανση, µέσα από την
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απώλεια του 25% του εθνικού µας εισοδήµατος, όλοι κοιταχτήκαµε µε πολύ µεγαλύτερη ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Στερεότυπα, τα οποία θεωρούσαµε δεδοµένα, γκρεµίστηκαν και αρετές
του λαού µας οι οποίες βρίσκονταν εν υπνώσει ξαναβγήκαν στην
επιφάνεια.
Αυτό το οποίο απαιτείται σήµερα περισσότερο παρά ποτέ,
είναι το πολιτικό σύστηµα να συγχρονίσει το δικό του βιολογικό
ρολόι µ’ αυτό της κοινωνίας. Η στασιµότητα δεν είναι επιλογή. Η
αδράνεια απλά προαναγγέλλει παρατεταµένη εθνική οπισθοδρόµηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης εµείς κάνουµε πράξη αυτό το οποίο ορίζει το όνοµά
µας. Αποδεικνύουµε στην πράξη ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και συγκεκριµένο σχέδιο, αλλαγές οι οποίες φάνταζαν
αδιανόητες, µπορούν να υλοποιηθούν.
Αν κάτι έµαθα αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες που είµαι σε αυτό
το Υπουργείο, είναι ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήµατα. Ξέρουµε τι θέλουµε να κάνουµε και ξέρουµε πώς να το πετύχουµε.
Και κάτι ακόµα. Η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί την αναγκαία µεταρρύθµιση για να υλοποιηθούν όλες οι
άλλες µεταρρυθµίσεις. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάµε.
Εµείς υλοποιούµε µια τολµηρή στρατηγική γενναίων αλλαγών,
ώστε το καινούργιο κράτος που οικοδοµούµε, να µη µοιάζει σε
τίποτα µε το παλιό, για να µπορέσει η δηµόσια διοίκηση να γίνει
καταλύτης ανάπτυξης αλλά και εγγυητής της κοινωνικής συνοχής.
Για να γίνει, όµως, καταλύτης ανάπτυξης και εγγυητής της κοινωνικής συνοχής, πρέπει να τηρούνται δύο προϋποθέσεις. Πρέπει η δηµόσια διοίκηση να είναι δηµόσια, δηλαδή να ανήκει σε
όλους, να µη χειραγωγείται από οµάδες συµφερόντων ή από
κόµµατα και πρέπει να είναι και διοίκηση, να έχει δηλαδή σαφείς
στόχους, στρατηγική και να µπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί
σε βάθος χρόνου εφαρµοσµένη πολιτική.
Εµείς υλοποιούµε µε ταχύτητα ένα πολύ συγκεκριµένο σχέδιο
αναδιάρθρωσης του κράτους. Θα το αναφέρω µόνο περιγραφικά, φωτογραφικά, σε τίτλους. Είχα την ευκαιρία πολλές φορές
να µιλήσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία για αυτό.
Πρώτον, προχωρήσαµε ήδη στην πλήρη αναδιάταξη των
δοµών της κεντρικής κυβέρνησης. Ανασχεδιάσαµε όλους τους
οργανισµούς των Υπουργείων. Είναι η πρώτη φορά που έγινε µία
τέτοια οριζόντια άσκηση στην ιστορία της διοίκησης. Καταργήσαµε µια σειρά από περιττές δοµές. Περίπου 30% των γενικών
διευθύνσεων, των διευθύνσεων και των τµηµάτων καταργήθηκαν
στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Δηµιουργήσαµε οµοιόµορφους οργανισµούς, αναδιατάξαµε αρµοδιότητες, απλοποιήσαµε
διαδικασίες, µειώσαµε τη γραφειοκρατία. Με άλλα λόγια, υλοποιήσαµε έναν «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για την κεντρική κυβέρνηση,
άσχετα αν τελικά δεν του δώσαµε κάποιο τέτοιο όνοµα.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των δοµών και της απλοποίησης των οργανισµών συνεχίζεται. Εντός των επόµενων δύο
µηνών θα έχουµε ολοκληρώσει οργανισµούς για όλα τα µεγάλα
ασφαλιστικά ταµεία και θα έχουµε ολοκληρώσει και καινούργιους οργανισµούς για τις επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις. Και
προχωρούµε, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, στην
περαιτέρω αξιολόγηση των δοµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όµως, βέβαια, οι νέες δοµές δεν είναι χρήσιµες εάν δεν στελεχωθούν µε νέους προϊσταµένους, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί
αξιοκρατικά µέσα από νέες διαδικασίες.
Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εδώ στη Βουλή όταν ψηφίσαµε το νέο νόµο επιλογής προϊσταµένων –το ν. 4275- για το αν είχαµε πρόθεση να τον εφαρµόσουµε ή αν θα θέλαµε να παραµείνουµε µόνο στις µεταβατικές
τους διατάξεις, που ,πράγµατι, δίνουν το δικαίωµα στους Υπουργούς να διορίσουν τους προϊσταµένους για τη µεταβατική µόνο
περίοδο.
Η ίδια, όµως, η εµπειρία αποδεικνύει ποια είναι η πραγµατική
µας πρόθεση. Ήδη δροµολογείται η διαδικασία για την επιλογή
των πρώτων οριζόντιων γενικών διευθυντών, διευθύνσεων οικονοµικού αντικειµένου και διοικητικής υποστήριξης, η οποία θα
έχει ολοκληρωθεί εντός των επόµενων δύο µηνών.
Αυτοί θα είναι οι πρώτοι γενικοί διευθυντές της δηµόσιας διοί-
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κησης, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουν επιλεγεί
µε πραγµατικά αξιοκρατικές διαδικασίες. Και η επιλογή τους
είναι απολύτως απαραίτητη για να τρέξει το σύστηµα της επιλογής των προϊσταµένων και για τις υπόλοιπες διευθύνσεις και για
όλα τα τµήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεν περιοριζόµαστε, όµως, µόνο εκεί. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της διοίκησης υλοποιούµε µια συγκροτηµένη στρατηγική
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου.
Την επόµενη εβδοµάδα θα έχω την ευκαιρία να εξαγγείλω τις
συγκεκριµένες µας προτάσεις γύρω από το νέο, µόνιµο σύστηµα
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως είχα δεσµευθεί σε
αυτήν ακριβώς την Αίθουσα. Το σύστηµα θα τεθεί σε δηµόσιο διάλογο. Θα υπάρξει συζήτηση και µε την ΑΔΕΔΥ και µε τα κόµµατα
και µε άλλους φορείς, έτσι ώστε να µπορέσουµε –ελπίζω-, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, µέσα από ένα πνεύµα συναίνεσης, να
διαµορφώσουµε ένα σύστηµα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της διοίκησης, ένα σύστηµα το οποίο θα µπορεί, πραγµατικά, να επιβραβεύει τον άξιο υπάλληλο και να του δίνει µια διαφορετική προοπτική καριέρας από αυτήν που έχει σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Σε συνδυασµό µε αυτήν την παρέµβαση θα προχωρήσουµε και
σε αλλαγές στο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, ακριβώς
διότι η αξιολόγηση και τα µισθολογικά κίνητρα τα οποία δίνουµε
στους υπαλλήλους, θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα. Και θα
πρέπει κάποια στιγµή να φτάσουµε να µπορούµε να ανταµείβουµε υπαλλήλους µε βάση όχι µόνο τα χρόνια προϋπηρεσίας
τους ή τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα αλλά και µε βάση το είδος
της δουλειάς που κάνουν.
Με ενδιαφέρον άκουσα και την παρέµβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτη, ο
οποίος θέλει στο δικό του Υπουργείο να συνδέσει στοχευµένες
µειώσεις σε δαπάνες, µε πρώτες τις απολαβές. Αυτή είναι µια
συζήτηση που εγώ την ακούω. Εκεί που µπορούµε να ποσοτικοποιούµε εξοικονοµήσεις, θα είµαστε κάποια στιγµή έτοιµοι να
συνδέουµε αυτές τις εξοικονοµήσεις και µε πραγµατικά οικονοµικά οφέλη για τους υπαλλήλους.
Θα κάνουµε άµεσα παρεµβάσεις στην εσωτερική αγορά εργασίας -όπου ελπίζω ,πραγµατικά, να έχουµε και τη δική σας στήριξη- για να καταργήσουµε το φαύλο σύστηµα των µετατάξεων,
το οποίο έτσι όπως δουλεύει σήµερα είναι ένα σύστηµα προσωποκεντρικό, το οποίο στηρίζεται σε προσωπική διευθέτηση και
συνεννόηση του υπαλλήλου µε το φορέα προέλευσης και το
φορέα υποδοχής και να πάµε σε µια ανοιχτή εσωτερική αγορά
εργασίας, όπου οι θέσεις θα προκηρύσσονται και οι υπάλληλοι
θα τις διεκδικούν µε βάση τα πραγµατικά τους προσόντα.
Βεβαίως θα πρέπει να απλοποιήσουµε και το σύστηµα των
προσλήψεων. Είναι σηµαντικό ότι έχουµε πια έναν κεντρικό προγραµµατισµό προσλήψεων, ο οποίος υλοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψιν τα
δηµοσιονοµικά πλαίσια αλλά και πολιτικές επιλογές. Όµως, το
σύστηµα των προσλήψεων τραβάει πάρα πολύ σε χρόνο, µε αποτέλεσµα όταν προσλαµβάνονται οι υπάλληλοι να µην αντιµετωπίζονται άµεσες και επείγουσες ανάγκες της διοίκησης.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θα αναφερθώ
αναλυτικά ούτε στην απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος
του πολίτη, την ενίσχυση των ΚΕΠ και τη µείωση των διοικητικών
βαρών αλλά ούτε και στη µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε για
να εµπεδώσουµε ένα νέο αίσθηµα δικαίου στη δηµόσια διοίκηση,
ώστε να ξεφύγουµε δηλαδή από τις παθογένειες του παρελθόντος και από την παράδοση του πελατειακού κράτους, το οποίο
τόσα δεινά επέσυρε τελικά στη χώρα µας.
Για να σεβαστώ και το χρόνο των υπόλοιπων οµιλητών, θα
κλείσω λέγοντας απλά ότι βρισκόµαστε στο τέλος ενός εξαιρετικά δύσκολου µαραθωνίου και ήδη αχνοφέγγει η πρώτη ηλιαχτίδα µιας καινούργιας εθνικής ανατολής. Εµείς δεν µπορούµε
να συµβιβαστούµε µε τίποτα λιγότερο από µια πατρίδα η οποία
θα έχει καθαρούς ορίζοντες και στην οποία ο ευρηµατικός αυτός
λαός, θα µπορεί να ξεδιπλώσει τα µεγάλα του ταλέντα µε ελευ-
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θερία. Οι αποφάσεις που θα πάρει η Βουλή τους επόµενους
µήνες θα είναι καθοριστικές, για το αν θα διαβούµε σ’ αυτόν το
δρόµο ή αν θα επιστρέψουµε στο σκοτάδι του παρελθόντος.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία, κύριε Πρόεδρε, ότι η Βουλή θα
αποκρούσει τους εκβιασµούς, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη φιλολογία περί
αποστατών Βουλευτών οι οποίοι απλά θα κάνουν το καθήκον
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κλείνοντας, κύριε
Πρόεδρε, αναρωτιέµαι το εξής: Εµείς, οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, το 2009 που ψηφίσαµε τον Κάρολο Παπούλια -πολιτικό που προερχόταν από άλλο πολιτικό χώρο- για να σεβαστούµε την επιταγή του Συντάγµατος για τη µέγιστη δυνατή
συναίνεση, ήµασταν αποστάτες; Αυτή είναι η επιχειρηµατολογία
την οποία τελικά υιοθετείτε; Οι Βουλευτές θα κάνουν το καθήκον
τους και στον προϋπολογισµό και θα ψηφίσουν και κατά συνείδηση στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας και πάνω απ’ όλα θα διασφαλίσουν την πολιτική
σταθερότητα που είναι τόσο απαραίτητη για τον τόπο σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Διαµαντόπουλος, στη συνέχεια ο κ.
Βουδούρης και η κ. Διακάκη.
Ορίστε, κύριε Διαµαντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αυτές τις µέρες, από την Τετάρτη ως και την Κυριακή, καλούµαστε όλες και όλοι να συζητήσουµε, να ψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2015.
Από πλευράς µας είναι φανερό πως θα καταψηφίσουµε έναν
προϋπολογισµό ο οποίος συνεχίζει και εφαρµόζει πολιτικές λιτότητας, µιας λιτότητας που επιβάλλει εσωτερική υποτίµηση, δηµιουργεί πρωτογενή πλεονάσµατα για να τα δίνει σε ένα βαρέλι
δίχως πάτο -στο µη βιώσιµο χρέος που µας κάνει το βίο αβίωτοκαι εφαρµόζει τις µνηµονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αποτέλεσµα των οποίων είναι η συγκέντρωση του 56% του πλούτου
της χώρας µας στα χέρια του 1% του πληθυσµού.
Την προηγούµενη χρονιά, κυρία και κύριε Υπουργέ, είχαµε αύξηση κατά 11% των εκατοµµυριούχων σ’ αυτήν τη χώρα που έχει
καταστραφεί εις βάρος του κοινωνικού κράτους και του παραγωγικού ιστού, µε αποτέλεσµα να έχει συσσωρευθεί πλέον ένας
τεράστιος αριθµός ανθρώπων για τα δεδοµένα της χώρας -6,3
εκατοµµύρια- που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Κατά την άποψή µου, κάθε προϋπολογισµός πρέπει να έχει
δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος, είναι να απαντά στις κοινωνικές
ανάγκες. Αυτές τις κοινωνικές ανάγκες τις αναδεικνύουν οι ίδιοι
οι πολίτες, η αλληλεγγύη των φτωχών λαϊκών στρωµάτων προς
αυτούς της τάξης τους, οι οποίοι έχουν βγει από τις πολιτικές
σας στο περιθώριο. Αυτά είναι ενδεικτικά. Δηµιουργούνται κοινωνικά ιατρεία, φαρµακεία, φροντιστήρια, παντοπωλεία, οµάδες
πολιτών που επανασυνδέουν το ρεύµα στους συµπολίτες τους.
Σε αυτά πώς απαντά ο προϋπολογισµός; Μειώνει 1,13 δισεκατοµµύρια τις δαπάνες στο Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ποια θα έπρεπε να είναι η απάντηση; Είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναλύθηκε επαρκώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρόεδρό µας: Είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο
από ίδιους πόρους. Είναι το πακέτο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που διασφαλίζει σίτιση, στέγη, κοινωνικά
αγαθά, όπως ρεύµα και νερό, µετακίνηση, επαναφέρει την ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία για όλους αυτούς που έχουν περιθωριοποιήσει οι πολιτικές σας.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνει ένας προϋπολογισµός, είναι
να συγκροτεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Τι κάνει ο δικός σας προϋπολογισµός; Έρχεται και µειώνει 400
εκατοµµύρια τη δηµόσια δαπάνη. Μα είναι φανερό: Σε µία χώρα
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που έχει µειωθεί το ΑΕΠ της κατά 25% δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αυξηθούν οι δαπάνες, να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες υποδοµές, ούτως ώστε να µπει µπροστά η παραγωγική
διαδικασία.
Επικαλείστε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη µέσα από ιδιωτικές
επενδύσεις. Ήδη είχατε κάνει πρόβλεψη για 5%, επιβεβαιώθηκε
το 1%, 1% όµως τι ιδιωτικές επενδύσεις; Είναι ουσιαστικά το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, η αγορά των µετοχών της «Εurobank», την οποία σώσαµε όλες και όλοι και δόθηκε τσάµπα,
κοψοχρονιά. Άρα, καµµία ιδιωτική επένδυση κατ’ αυτήν την έννοια δεν πρόκειται να έρθει από µία Ευρώπη που έχει µπει στον
τρίτο κύκλο ύφεσης.
Ποια είναι η απάντηση και ποια πρέπει να είναι η απάντηση;
Είναι αυτό που διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τους εταίρους θεσµικά. Διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, ρήτρα ανάπτυξης,
να εξαιρεθούν οι δηµόσιες δαπάνες από το σύµφωνο σταθερότητας. Και είπε και ο κ. Μητσοτάκης: «Τι να κάνουµε; Ακολουθούµε
και κανόνες. Δεν βρίσκετε συµµάχους».
Ναι, αλλά η Γαλλία δεν ζήτησε, κύριε Μαυραγάννη, να µην
είναι ασφυκτικό το πλαίσιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής; Η Ιταλία δεν ζήτησε να εξαιρεθούν οι δαπάνες από τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν το πήρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σενετάκη, να τα
πείτε µετά.
Τα διεκδικούν µόνοι τους για τον εαυτό τους. Το ζήτηµα είναι.
Θα το συζητήσουµε θεσµικά;
Πέρα απ’ όλα αυτά, λέµε πως στο σχέδιο ανασυγκρότησης της
χώρας, πρέπει οι κρατικοποιηµένες τράπεζες, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχουν δηµόσιο έλεγχο και να κοιτάξουν προς την παραγωγική υποδοµή και τον πρωτογενή
τοµέα.
Αλλά, σε όλα αυτά, που είναι η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα µερικούς και µερικές από τη συγκυβέρνηση να
ψελλίζουν διάφορα, ότι «εµείς θα το θέλαµε» και κοιτούσαν τους
Υπουργούς.
Αλλά, ακούστε τι είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στην
επιτροπή: «Ο παρών συσχετισµός που διαµορφώθηκε στις ευρωεκλογές του Μαΐου, δηλαδή η επικράτηση του Λαϊκού Κόµµατος, που µέρος του είναι η Νέα Δηµοκρατία, είναι υπέρ της
λιτότητας». Αυτό το σχέδιο δεν το εξετάζει καν, γι’ αυτό µάλλον
το έκοψε κιόλας από την εισήγησή του εδώ στη Βουλή. Άρα, φανερώστε τις αληθινές σας προθέσεις.
Όπως και να έχει, είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, πως λείπει η
θετική αφήγηση από την πλευρά της Κυβέρνησης, κάτι που θα
προσπαθούσε –έστω και αν ήταν φαντασιοπληξία- να εµφορήσει
και στον ελληνικό λαό.
Το «success story» ξεφούσκωσε, όσο και αν κάποιοι και κάποιες να το επικαλούνται. Η έξοδος από το µνηµόνιο και µε έναν
Πρωθυπουργό που εδώ στο Σύνταγµα το έσκιζε µέρα µε τη
µέρα, εβδοµάδα µε την εβδοµάδα, µήνα µε τον µήνα γύρισε
µπούµερανγκ στο πρόσωπό σας και έρχεστε και καταφεύγετε
στην εθνική συνεννόηση, µια εθνική συνεννόηση και εθνική ενότητα εννοούµενη ως φερετζέ.
Ξεκινάει από ανεξάρτητους Βουλευτές τους οποίους ο λαός
ψήφισε για να διαγράψουν το χρέος και να βγουν από τα µνηµόνια και τώρα προσπαθούν να γλιτώσουν από τη µήνη των ψηφοφόρων τους, επικαλούµενοι εθνική ανάγκη. Έρχεται, λοιπόν, η
Κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτήν την ατζέντα.
Αλλά, εγώ ρωτάω. Ποια Κυβέρνηση; Εσείς ζητάτε εθνική συνεννόηση, που από αυτό το Βήµα ο Υπουργός Υγείας, αντικαθιστώντας τον Πρωθυπουργό της χώρας στην ψήφο εµπιστοσύνης
που εσείς ζητήσατε, χώρισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε
καλούς και κακούς;
Εµείς του ΣΥΡΙΖΑ είµαστε έξω στην κοινωνία, µε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις µας, µε τις οργανώσεις µας, έξω όπου
δηµιουργούνται λαϊκές συνελεύσεις και στο πιο αποµακρυσµένο
χωριό της Ελλάδας. Εµείς βλέπουµε ένα πρωτοπόρο κοµµάτι της
κοινωνίας και από τον δηµόσιο και από τον ιδιωτικό τοµέα και
από τους ανέργους και από τους αγρότες και από τους απασχολούµενους. Ένα µέρος από αυτούς είναι µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα
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άλλο µέρος από αυτούς ψηφίζει και στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και το
τρίτο µέρος από αυτούς στέκεται κριτικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ
αλλά αναγνωρίζει την ιστορική ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση
της Αριστεράς.
Αυτό που έχετε να κάνετε αυτήν τη στιγµή είναι να κάνετε
πέρα, να πάτε σε δηµοκρατικές, αδιάβλητες εκλογές, όχι σήµερα, όχι αύριο, αλλά χθες, για να αποφασίσει αυτό το πρωτοπόρο κοµµάτι πως θα εξελιχθεί η πολιτική ζωή του τόπου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και µετά εσείς θα µας τελειώσετε µια και καλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Βουδούρης έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
αγαπητοί συνάδελφοι, ως Βουλευτής και ως µέλος της πολιτικής
κίνησης: «Κοινωνία Πρώτα» θα καταψηφίσω αυτόν τον προϋπολογισµό και πρέπει µέσα σε έξι λεπτά να εξηγήσω τον λόγο για
τον οποίο θα τον καταψηφίσω.
Κατ’ αρχάς, διαπιστώνω ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισµό
συνέχισης της εσωτερικής υποτίµησης, την οποία ζούµε αυτά τα
τελευταία χρόνια και που αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε αυτόν τον
πίνακα, τον οποίο θα δώσω και για τα Πρακτικά, όπου βλέπουµε
ότι τα τελευταία χρόνια ενώ το κόστος εργασίας έχει µειωθεί
κατά 10%, ενώ το ΑΕΠ έχει µειωθεί κατά πάνω από 20%, οι τιµές
έχουν ανέβει κατά 10%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσεύς Βουδούρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πώς υλοποιείται αυτή η εσωτερική υποτίµηση στον παρόντα
προϋπολογισµό; Υλοποιείται µε την αύξηση της φορολογίας και
ταυτόχρονα µε τις περικοπές όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες.
Η αύξηση των φόρων σε σχέση µε το 2014, είναι περίπου 1,4
δισεκατοµµύρια και το χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι αυτή η
αύξηση αφορά κυρίως τους έµµεσους φόρους και τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, δηλαδή έχει τα χαρακτηριστικά
µιας άδικης φορολόγησης. Και οι δηµόσιες δαπάνες βέβαια µειώνονται κατά 1,6 δισεκατοµµύρια και αυτή η µείωση αφορά κυρίως την περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλεια, την παιδεία και τις
δηµόσιες επενδύσεις.
Προφανώς, βέβαια, µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα
πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο όµως είναι αποτέλεσµα αποκλειστικά της αύξησης της φορολογίας και των περικοπών. Προφανώς είναι ένας προϋπολογισµός ύφεσης.
Βέβαια, υπάρχουν και ορισµένα επιχειρήµατα που στηρίζουν
την ιδέα αυτής της εσωτερικής υποτίµησης και αυτά τα επιχειρήµατα είναι κυρίως δύο. Υποτίθεται ότι η εσωτερική υποτίµηση µπορεί να φέρει µια αύξηση των επενδύσεων και µπορεί επίσης να
φέρει µια αύξηση των εξαγωγών. Τι παρατηρούµε πρακτικά; Παρατηρούµε ότι οι επενδύσεις όλα αυτά τα χρόνια µειώνονται σταθερά. Ακόµα και στην τελευταία πρόβλεψη όπου ήταν συν 5%,
στην πραγµατικότητα διαπιστώνουµε ότι το αποτέλεσµα είναι
µείον 4%.
Και όσον αφορά τις εξαγωγές, παρά αυτήν την τροµερή εσωτερική υποτίµηση, βλέπουµε ότι δεν αυξάνονται και η Ελλάδα παραµένει µε το χαµηλότερο δείκτη εξαγωγών, αγαθών και
υπηρεσιών προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και µάλιστα -θα έλεγαµακράν µε το χαµηλότερο δείκτη, εφόσον στην Ευρωζώνη ο
µέσος όρος είναι 46% και η Ελλάδα είναι στο 29%.
Άρα, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος που εξυπηρετεί αυτός ο
προϋπολογισµός; Διότι προφανώς και οι οικονοµολόγοι της τρόικας και της Κυβέρνησης αυτά τα οποία έχω αναλύσει τα ξέρουν.
Γιατί συνεχίζουν µια πολιτική λιτότητας, ενώ η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουµε επιτέλους ένα πρωτογενές πλεόνασµα, το
οποίο θα έπρεπε να οδηγήσει λογικά σε µια αναστροφή αυτής
της πολιτικής; Γιατί η τρόικα επιµένει σε παράλογες απαιτήσεις,
ενώ ταυτόχρονα επαινεί τα κατορθώµατα της Κυβέρνησης; Γιατί
η Κυβέρνηση βέβαια ακολουθεί αυτές τις οδηγίες, παρά το θέατρο των «κόκκινων γραµµών»;
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Πιστεύω ότι ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι διότι ο βασικός, ο πρωταρχικός στόχος της τρόικας, δεν είναι να καλυφθεί
κάποιο δηµοσιονοµικό κενό, υπαρκτό ή µη. Στόχος είναι οι ίδιες
οι περικοπές. Προσέξτε αυτό που λέω, διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Η λιτότητα δεν είναι ένα µέσο για να επιτευχθεί ένας οικονοµικός στόχος. Η λιτότητα είναι ο ίδιος ο στόχος. Θα έλεγα,
µάλιστα, ότι η λιτότητα είναι ένας θρησκευτικός, ιδεοληπτικός
στόχος. Πρωταρχικός στόχος της τρόικας είναι η ίδια η λιτότητα.
Οι ίδιες οι περικοπές είναι στόχος της τρόικας, διότι το σχέδιο
του νεοφιλελεύθερου πυρήνα που σήµερα ηγεµονεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ελλάδα να παραµείνει στην Ευρωζώνη
αλλά µε ένα εργασιακό καθεστώς και µε ένα κοινωνικό κράτος
τριτοκοσµικής χώρας. Αυτό επιτάσσει το νεοφιλελεύθερο δόγµα,
δηλαδή τη δηµιουργία εντός της Ευρώπης και εντός της Ευρωζώνης µιας ζώνης µε χαρακτηριστικά τρίτου κόσµου.
Η επόµενη ερώτηση βέβαια είναι. Υπάρχει εναλλακτική λύση;
Η άποψη µας είναι ότι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει µια εναλλακτική
λύση, η οποία θα µπορούσε να αποτυπωθεί σε έναν προϋπολογισµό µε αύξηση δηµοσίων επενδύσεων, µε επαναφορά µισθών
και συντάξεων και µε διατήρηση και ενίσχυση ενός κοινωνικού
κράτους, αντί τη µείωση την οποία παρατηρούµε.
Προφανώς, η επόµενη ερώτηση που τίθεται είναι. Πού και πώς
θα βρεθούν τα χρήµατα; Εδώ πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να πούµε ότι προφανώς µπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήµατα µε την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού
που κανένας δεν ακουµπάει -κάθε φορά γίνεται λόγος πριν από
τις εκλογές και µετά το ξεχνάµε- µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής στο δηµόσιο τοµέα και επίσης µε
την ελάφρυνση του βάρους του χρέους, που είναι αυτήν τη
στιγµή το βασικό ερώτηµα.
Φτάνω στην εξής ερώτηση. Μπορούµε να διαπραγµατευθούµε; Η κλασική ερώτηση που γίνεται από ορισµένους δηµοσιογράφους είναι: «Και αν σας πουν «όχι»;». Τι σηµαίνει όµως
«διαπραγµάτευση»; Πρέπει να το διευκρινίσουµε. Διαπραγµάτευση υπάρχει όταν κάθε πλευρά έχει κάτι να χάσει από µια συµφωνία που δεν θα γίνει και κάτι να κερδίσει από µια συµφωνία
που θα γίνει.
Οι δανειστές µας έχουν να χάσουν; Αν η Κυβέρνηση πιστεύει
ότι οι δανειστές µας δεν έχουν τίποτα να χάσουν, τότε δικαιολογηµένα υποκύπτει σε όλα και συνθηκολογεί κάθε φορά. Σε αυτήν
την περίπτωση όµως, µην προσποιείται ότι δήθεν διαπραγµατεύεται. Κι αν όντως θεωρεί ότι διαπραγµατεύεται, τότε µην αυτοαναιρείται µε το περίφηµο «Και αν µας πουν «όχι»;».
Εµείς πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρξει διαπραγµάτευση,
διότι και οι δανειστές µας έχουν να χάσουν. Έχουν να χάσουν
αυτά που µας δάνεισαν και δεν είναι λίγα. Αλλά κυρίως έχουν να
χάσουν από τη διάλυση της Ευρωζώνης που ήδη έχουν κοστολογήσει ότι µπορεί να τους κοστίσει 1,7 τρισεκατοµµύρια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µέσα από αυτόν τον προϋπολογισµό τίθεται µια άλλη ερώτηση, η οποία είναι η βασική ερώτηση. Η βασική
ερώτηση είναι. Θα συνεχίσει αυτή η Κυβέρνηση ή τους επόµε-
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νους µήνες θα έχουµε µια άλλη, νέα κυβέρνηση, η οποία θα πάει
στις διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους µας;
Όπως γνωρίζετε, γίνονται πάρα πολλές ζυµώσεις αυτή τη
στιγµή κατά τη διάρκεια αυτής συζήτησης. Γίνονται συζητήσεις
δηµόσιες ή παρασκηνιακές. Είχαµε πρόσφατα αυτό το κείµενο
των «δεκαπέντε», το οποίο υπογράφηκε τελικά από οκτώ.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση, µια τοποθέτηση. Από αυτούς τους οκτώ που υπέγραψαν αυτό το κείµενο,
οι τέσσερις έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι υποστηρίζουν την παράταση της Κυβέρνησης. Οι άλλοι τέσσερις, έχουν πει ότι είναι
κάθετα εναντίον αυτής της παράτασης και δεν θα ψηφίσουν τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Έχει δηµιουργηθεί µια πολεµική, θα έλεγα. Άκουσα χθες τον
Πέτρο Τατσόπουλο να αµύνεται έναντι ορισµένων κατηγοριών
και να ισχυρίζεται ότι θα είναι πιστός σε αυτό, το οποίο δήλωσε,
δηλαδή ότι δεν θα ψηφίσει για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Θέλω να πω ότι ο Πέτρος Τατσόπουλος µε έπεισε. Τα επιχειρήµατά του ήταν ξεκάθαρα. Δήλωσε ότι αυτή η πρόταση, θα
ισχύσει µόνο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ την δεχθεί. Το καταγράφω αλλά θέλω
να θέσω δύο ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Τελειώνω µε αυτά τα δύο ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα είναι
επί της ουσίας. Γιατί να παρατείνουµε µια προεκλογική περίοδο
µε την αβεβαιότητα και µε τις δυσκολίες που θα δηµιουργήσει
αυτή για τη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους µας, εφόσον δεχόµεθα την προοπτική των πρόωρων εκλογών;
Το δεύτερο ερώτηµα είναι. Γιατί να κάνουµε µια υπόθεση η
οποία εξαρχής έχει απορριφθεί µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να συναινέσει σε µια τέτοια εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας;
Νοµίζω ότι αυτά τα δύο ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν.
Ευχαριστώ.
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
οκτώ µέλη του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και εκατόν είκοσι έξι Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Η πρόταση θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους και θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα πρόταση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραµµα µας έχει ως εξής, για να γνωρίζουµε τη
συνέχεια.
Τώρα θα µιλήσει η Υφυπουργός Υγείας κ. Παπακώστα. Μετά
θα µιλήσουν οι κυρίες Διακάκη, Γεωργοπούλου και Παπαδηµητρίου. Μετά θα διακόψουµε για τις 18:00’.
Παράκληση, όσοι κοινοβουλευτικοί θέλουν, να είναι εδώ. Το
απόγευµα θα έχουµε και αρκετούς Υπουργούς από ό,τι βλέπω.
Γενικά προχωράµε κανονικά σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Αν µπορεί η κ. Κωνσταντοπούλου να είναι εδώ στις 18:00’, να
ξεκινήσουµε µε αυτήν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Υγείας κ. Παπακώστα για επτά
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλωσορίζουµε τις γυναίκες από το Νοµό Κοζάνης στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2015. Οφείλω, όµως, αγαπητοί
συνάδελφοι, να πω ότι αυτός ο προϋπολογισµός του 2015, συζητείται κάτω από ένα εξαιρετικά βαρύ πολιτικό κλίµα µε ευθύνη
κατά τη γνώµη µου -και θέλω να την καταθέσω εδώ στο Κοινοβούλιο- του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε την
αταλάντευτη το τελευταίο χρονικό διάστηµα στάση του να υπονοµεύει και να απαξιώνει το Κοινοβούλιο, ρίχνοντας ευθύνες,
σκιές στον κοινοβουλευτισµό, στους Βουλευτές, χαρακτηρίζοντας µε όρους άλλης εποχής εκλεγµένους αντιπροσώπους του
ελληνικού λαού. Αυτό νοµίζω είναι µια πολύ βαριά ευθύνη, την
οποία φέρει ακέραιη η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω εδώ δε να πω µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας,- γιατί άκουσα την τελευταία αποστροφή του συναδέλφου ο οποίος προηγήθηκε από εµένα στο Βήµα,- ότι οι Βουλευτές εκείνοι οι οποίοι συντάσσονται µε την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας από την παρούσα Βουλή, εναρµονίζονται απολύτως µε τη λαϊκή βούληση, εναρµονίζονται απολύτως
µε τη συντριπτικότατη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τον οποίο
αντιπροσωπεύουµε και ο οποίος µας δίνει την εντολή να ακούσουµε τη φωνή του. Άρα, όποιοι µετέχουν στις συνελεύσεις οπουδήποτε στη χώρα ακούν αυτήν τη φωνή του ελληνικού λαού.
Αντίθετα, στις γειτονιές της χώρας, στις οποίες περιοδεύω για
να δω τις δοµές υγείας και το πως αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα
της υγείας στην καθηµερινότητα του πολίτη, ακούγονται οι
φωνές εκείνες οι οποίες µιλούν και για οπορτουνιστές, µιλούν
και για εκείνους οι οποίοι σηκώνουν σηµαίες ευκαιρίας.
Εγώ δεν υιοθετώ καµµία από τις δύο απόψεις. Εµπιστεύοµαι
και σέβοµαι απολύτως τον κοινοβουλευτισµό, τους συναδέλφους
αλλά παρακαλώ πολύ, όπως εγώ σέβοµαι όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν την άποψή τους και δεν χαρακτηρίζω τυχοδιώκτες ή οπορτουνιστές που σηκώνουν σηµαία ευκαιρίας
εκείνους οι οποίοι θα διαφωνήσουν και οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, κατηγορούν τους υπολοίπους, οι οποίοι εναρµονίζονται
µε το πνεύµα, µε τη διάθεση και µε τη βούληση του ελληνικού
λαού, να εκλεγεί Πρόεδρος από την παρούσα Βουλή και τους
χαρακτηρίζουν µε χαρακτηρισµούς ανοίκειους και βαρύτατους,
τους οποίους εγώ δεν θα επαναλάβω, νοµίζω ότι αυτό πρέπει να
κάνουµε όλοι και να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος εδώ.
Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον
προϋπολογισµό του 2015, είχαµε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού της χώρας µε τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, µια σηµαντική συνάντηση, η οποία ολοκληρώθηκε µε σηµαντικές
αποφάσεις, για την οποία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή, δεν είδε απολύτως τίποτα. Γιατί το λέω αυτό;
Το λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι πάρα πολύ απλά, η Ελλάδα αυτήν την ώρα είναι όαση σταθερότητας στην περιοχή.
Είναι η µόνη χώρα η οποία µπορεί να συνοµιλεί µε τον τρόπο που
συνοµιλεί, λύνοντας προβλήµατα, επιλύοντας διαφορές. Είναι
χώρα αναφοράς. Αυτό δείχνει την ισχύ της χώρας, παρά τις οικονοµικές συγκυρίες, παρά τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, τα
οποία δεν αφορούν µόνο στη χώρα, αφορούν στο σύνολο της
Ευρώπης. Δείτε τι συµβαίνει στη Γαλλία. Δείτε τι συµβαίνει στην
Ιταλία.
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Άρα η στάση ΣΥΡΙΖΑ, η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σ’ όλα τα ζητήµατα- όπως, παραδείγµατος χάριν, στην
υγεία- είναι απολύτως ισοπεδωτική, είναι απολύτως –συγχωρέστε µου την έκφραση- µικρή, µικρόνοη, µικρόπνοη. Γιατί; Στην
υγεία δεν µπορούν να κάνουν τα πολιτικά κόµµατα και ιδιαίτερα
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ρεπορτάζ, αγαπητοί συνάδελφοι.
Δεν µπορείτε να κάνετε διαπιστώσεις. Πρέπει να µας πείτε τις
προτάσεις σας, ποιο είναι το εθνικό σχέδιο δράσης σας, παραδείγµατος χάριν, για την υγεία. Μα δεν έχετε. Μα δεν υπάρχει.
Απλώς κάνετε παραδοχές σε προβλήµατα που υπάρχουν στην
καθηµερινότητα της υγείας.
Θα σας πω εγώ, όµως, και θα σας δώσω κάποια στοιχεία, τα
οποία προκύπτουν επίσης από την καθηµερινότητα της υγείας,
τα οποία για παράδειγµα απαντούν µε τρόπο που δεν σηκώνει
ούτε αντιρρήσεις ούτε αµφισβητήσεις.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι για πρώτη φορά εµείς, το Υπουργείο
Υγείας της Ελλάδας, αυτής εδώ της χώρας, αναδεικνύοντας σε
ύψιστη, σε υπέρτατη αξία, σε υπέρτατο αγαθό την ανθρώπινη
ζωή, την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη αξία, την
υγεία των πολιτών, βάζει κάτω από την «οµπρέλα» του όλους
τους ανασφάλιστους πολίτες αυτής της χώρας -και όχι µόνο- και
όσους θέλουν να πάρουν υπηρεσίες υγείας και τις έχουν ανάγκη.
Αυτό, λοιπόν, δείχνει ακριβώς την προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, σε καιρούς δύσκολους, στους
πόρους, τους οποίους τους κατευθύνει εκεί όπου υπάρχουν οι
ευπαθείς, οι ευάλωτες οµάδες πληθυσµού.
Αυτή εδώ η Κυβέρνηση, διά του Υπουργείου Υγείας έδωσε συνολικά 44 εκατοµµύρια ευρώ για την ψυχική υγεία το 2014, για
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ψυχικώς πασχόντων. Το
Υπουργείο Υγείας αυτής της Κυβέρνησης, που εκπροσωπεί τη
χώρα παντού, έχει ήδη προβεί στη διενέργεια ανοικτού, διεθνή
διαγωνισµού για την προµήθεια ορισµένων ειδών εµβολίων συνολικού προϋπολογισµού 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ. Ο διαγωνισµός επαναπροκηρύχθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται
δε ο αντιφυµατικός εµβολιασµός στα σχολειά µας για τη χρονιά
και πρέπει να σας πω ότι µέχρι σήµερα έχει παραδώσει το Παστέρ, του οποίου έχω και την ευθύνη, πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δόσεις φυµατίνης, εκατόν µία χιλιάδες µηδέν
εβδοµήντα δόσεις εµβολίων φυµατίωσης BCG. Πρέπει να σας
πω επίσης ότι ήδη έχουν διανεµηθεί στις περιφέρειες της χώρας
οι ποσότητες οι οποίες έχουν ζητηθεί για την κάλυψη των αναγκών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Δύο λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εµβολιάζουµε τους απόρους. Εµβολιάζουµε, επαναλαµβάνω, όλους τους απόρους. Εµβολιάζουµε όλα τα ανασφάλιστα νεογνά, µε εµβόλια τα οποία
έχουν διατεθεί στα µαιευτήρια, παντού, όπως το εµβόλιο της φυµατίωσης BCG, της ηπατίτιδας Β, όπως προβλέπουµε µε την εγκύκλιό µας, για τους εµβολιασµούς νεογνών και βρεφών.
Για το ζήτηµα των εξαρτήσεων, το Υπουργείο Υγείας, παρά τις
δηµοσιονοµικές δυσκολίες, επέλεξε να κατευθύνει στοχευµένα
τους πόρους του και δαπάνησε περίπου 65.175.000 ευρώ από
τον τακτικό µας προϋπολογισµό, για να αντιµετωπίσει τις εξαρτήσεις και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικιακή οµάδα των νέων.
Κάποιος συνάδελφος κατά τη γνώµη µου προσέφερε πολύ
κακή υπηρεσία, συνδυάζοντας τις ανάγκες που εκείνος ήθελε να
αναδείξει για την παιδεία, χρησιµοποιώντας το πρόσωπο ενός
παιδιού, του Ρωµανού, ο οποίος υποφέρει από τις ψυχολογικές
πιέσεις που του ασκούνται να παίξει ρόλους, που δεν αναλογούν
στους ώµους του. Δεν του αναλογούν! Εν πάση περιπτώσει, αυτή
δεν είναι άσκηση πολιτικής που γίνεται πάνω στις πλάτες παιδιών, µε την άσκηση πίεσης, η οποία δεν τους αναλογεί.
Σας λέω, λοιπόν, ότι στον τοµέα της πρόληψης, της ενηµέρωσης και της πρωτοβάθµιας φροντίδας, αυτήν την ώρα κινείται η
προτεραιότητα του Υπουργείου. Αυτό συµβαίνει, κύριε Πρόεδρε
και αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εµείς εστιάζουµε στον άνθρωπο.
Πρέπει να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή είναι σε λειτουργία
εβδοµήντα τέσσερα κέντρα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και
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προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Έχουµε στους δρόµους
street work, δηλαδή οµάδες για τον τοµέα της µείωσης της βλάβης στους ψυχικά εξαρτηµένους αλλά και στους εξαρτηµένους
στις ψυχοδραστικές ουσίες.
Στον τοµέα της θεραπείας, αυτήν τη στιγµή ο ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί θεραπευτικές µονάδες µέσα στα νοσοκοµεία και φτιάχνουµε
και άλλες. Πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα εγκαινιάζουµε στο
σωφρονιστικό κατάστηµα του Κορυδαλλού τη νέα θεραπευτική
µονάδα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Επίσης, στην κοινωνική
επανένταξη, για πρώτη φορά αυτή εδώ η χώρα αποκτά πιλοτικά
το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Αιµοδοτών.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι καλό
είναι κανείς να κάνει παραδοχές και διαπιστώσεις αλλά κάλλιον
είναι να µπορεί να έχει θέσεις, να έχει εθνικό σχέδιο δράσης, να
έχει στέρεη πολιτική, η οποία εν πάση περιπτώσει να ωφελεί τον
πολίτη.
Τέλος, θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι –µιας και κουβεντιάζουµε τον προϋπολογισµό- ότι η µεγαλύτερη επένδυση για
αυτήν τη χώρα, είναι η επένδυση στην οµαλότητα και στη σταθερότητα και όχι στην αποσταθεροποίηση και στην ανασφάλεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Διακάκη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση που
γίνεται αυτές τις ηµέρες για τον προϋπολογισµό του 2015, γίνεται κάτω από το λιγότερο παράδοξες συνθήκες, γιατί η Βουλή
θα κληθεί το βράδυ της Κυριακής, να ψηφίσει έναν προϋπολογισµό, ο οποίος µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις, µπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση, πριν ακόµη αρχίσει να εκτελείται.
Θα είχε, λοιπόν, ενδιαφέρον να δούµε αυτήν την ιστορική πρωτοτυπία της συγκυβέρνησης, η οποία νοµοθετεί και την ίδια
στιγµή αναθεωρεί τα νοµοθετήµατα και τις προβλέψεις της, γονατισµένη και άβουλα υπάκουη στις ορέξεις των εταίρων και των
δανειστών.
Με αυτήν την έννοια, εκτιµώ ότι δεν έχει σηµασία να σταθούµε
σήµερα σε αριθµητικά µεγέθη, ούτε καν στις εκτιµήσεις, καθώς
όλη σας η πολιτική αναθεωρείται από τη µια στιγµή στην άλλη.
Όµως, δεν µπορείτε επί µακρόν ακόµα να αιφνιδιάζετε τον ελληνικό λαό. Σας έχουν αντιληφθεί όλοι και στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Η άµµος στην κλεψύδρα έχει τελειώσει και όσο και
αν προσπαθείτε να σώσετε τα προσχήµατα δεν τα καταφέρνετε,
όχι µόνο γιατί είστε ανίκανοι αλλά γιατί είστε ταξικά και ιδεολογικά προσανατολισµένοι στο άρµα του νεοφιλελευθερισµού, που
ισοπεδώνει όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις.
Φέρνετε στη Βουλή έναν προϋπολογισµό, συνεπή στις δεσµεύσεις σας έναντι της τρόικας. Υποστηρίζετε ότι οι προηγούµενοι
προϋπολογισµοί σάς βγήκαν, όσον αφορά στα νούµερα. Δεν θα
αντιπαρατεθούµε µαζί σας σε αυτό το πεδίο. Γνωρίζουµε όλοι
ότι εάν κάποιος θέλει να ευηµερήσουν οι αριθµοί, υπάρχουν εργαλεία για να τα καταφέρει.
Αν περικόψει βίαια τις κοινωνικές δαπάνες, αν καταστρέψει την
υγεία, αν διαλύσει τη δηµόσια παιδεία, αν ισοπεδώσει µισθούς
και συντάξεις, αν γονατίσει από τα φορολογικά βάρη τους πολίτες, αν καταστρέψει την εσωτερική ζήτηση, τότε ναι, µπορεί να
υλοποιήσει ανάµεσα στα άλλα και τη δέσµευση που προκύπτει
από το Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Πειθαρχίας για την κατάρτιση
και εκτέλεση ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, το λεγόµενο
«χρυσό κανόνα».
Έρχοµαι τώρα στο προκείµενο. Θα προσπαθήσω σύντοµα να
αποδείξω, πως η τήρηση του χρυσού κανόνα έχει καταστρέψει
και τη δηµόσια υγεία, για την οποία µιλούσε πριν η κ. Παπακώστα. Πιο συγκεκριµένα, έχει βάλει στη µνηµονιακή κλίνη του Προκρούστη οτιδήποτε έχει να κάνει µε το χώρο του φαρµάκου.
Μιλώντας για σχεδιασµό πολιτικής στο φάρµακο θα ήθελα να
υπενθυµίσω στους Υπουργούς Υγείας ότι συνεχίζουν επάξια ένα
καταστροφικό έργο του προκατόχου τους, οδηγώντας ασθενείς
και επαγγελµατίες υγείας σε εποχές πριν το Μεσαίωνα. Γιατί;
Στο Μεσαίωνα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για πρώτη φορά
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τέθηκαν στην Ευρώπη οι βάσεις για µια συνεκτική πολιτική στο
φάρµακο. Ήδη από τον 13ο αιώνα διατυπώθηκαν οι βασικές
αρχές, όπως για παράδειγµα ότι η εποπτεία του φαρµακευτικού
επαγγέλµατος θα γίνεται από τις δηµόσιες αρχές για λόγους δηµόσιας υγείας, ότι θα καθιερωθεί σταθερή τιµή για τα φάρµακα
ή ότι η προετοιµασία των φαρµάκων θα γίνεται µε ενιαίους κανόνες. Αυτό είναι ένα διάταγµα του Φρειδερίκου Β’. Προφανώς
ασκείτε τόσο σύγχρονη πολιτική, που γυρίζετε τη χώρα πίσω και
από τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα.
Στο περιβάλλον της λιτότητας και των άγριων περικοπών του
χρυσού κανόνα, εντάσσεται και η βασική επιδίωξη του Υπουργείου Υγείας για συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης στα
2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2014 και το 2015, δηλαδή στο 60%
του µέσου ευρωπαϊκού όρου για την ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη. Μειώνοντας τη δηµόσια δαπάνη, πετυχαίνετε σε καθεστώς
ύφεσης την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης, επιβαρύνοντας βεβαίως τους ασθενείς.
Οι ανασφάλιστοι ασθενείς δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση
στο φάρµακο, παρ ότι διαφηµίσατε κάποιες αναιµικές σας προσπάθειες, γιατί πολύ απλά δεν µπορούν να αγοράσουν τα φάρµακά τους λόγω της αυξηµένης συµµετοχής στο φάρµακο. Γι’
αυτό και αντιστοιχεί στους ανασφάλιστους συµπολίτες µας το
χαµηλό µηναίο κόστος 5% περίπου της συνολικής δηµόσιας δαπάνης για το φάρµακο. Καταλάβετε το, οι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας δεν µπορούν να αγοράσουν τα φάρµακά τους.
Για τους δώδεκα χιλιάδες φαρµακοποιούς και τους είκοσι έξι
χιλιάδες εργαζόµενους στα φαρµακεία όλης της χώρας στο
όνοµα του εξορθολογισµού των δαπανών υγείας, συνεχίζετε την
ίδια κοινωνικά βάρβαρη πολιτική.
Ο κ. Λοβέρδος, εισήγαγε το περίφηµο rebate. Μόνο που για
να λειτουργήσει η υποχρεωτική παροχή έκπτωσης προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, θα πρέπει οι συνταγές των φαρµακείων να
εξοφλούνται εντός εξήντα ηµερών, αλλιώς τα µικρά και τα µεσαία φαρµακεία οδηγούνται σε οικονοµικό θάνατο.
Αλήθεια, πότε το Υπουργείο θα είναι συνεπές στις υποχρεώσεις προς τους φαρµακοποιούς; Γιατί οι φαρµακοποιοί στραγγαλίζονται µε αυτές τις πολιτικές που εφαρµόζετε. Τα
ληξιπρόθεσµα χρέη δε του ΕΟΠΥΥ έναντι των φαρµακοποιών σε
ποια ζωή θα εξοφληθούν;
Έρχοµαι στο ζήτηµα του ωραρίου των φαρµακείων. Στο πλαίσιο της λεγόµενης «απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελµάτων» κάθε φαρµακείο µπορεί να λειτουργεί µε διευρυµένο
ωράριο, µε ωράριο που ορίζει ο εκάστοτε φαρµακευτικός σύλλογος ή ελεύθερο ωράριο. Πρόκειται περί ρύθµισης, που µε απόλυτη ακρίβεια οδηγεί στο κλείσιµο των µικρών και µεσαίων
φαρµακείων, οδηγώντας σε αύξηση των λουκέτων και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους, δηµιουργώντας «ειδικές» συνθήκες
µονοπωλίου σε ένα τόσο ευαίσθητο τοµέα, όπως είναι αυτός της
δηµόσιας υγείας.
Όσον αφορά δε τον συµψηφισµό των χρεών, κύριε Υπουργέ,
αφού είστε και παρών να πω ότι είναι ένας χρόνος που περιµένω
την απάντηση. Μου είχατε υποσχεθεί ότι θα το κάνατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού.)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αν και στην αρχή της οµιλίας µου σηµείωσα ότι τα µεγέθη είναι ήσσονος σηµασίας µπροστά στη λαίλαπα των µνηµονιακών δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι για την υγεία του προβλέπονται για το 2015, 500
εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα, από 4,7% σε 4,2%, και ότι εάν,
όπως ανέφερα και λίγο πριν, υποτίθεται ότι πρόσβαση στο φάρµακο θα έχουν κατά το 2015 δυόµισι µε τρία περίπου εκατοµµύρια ανασφάλιστοι, η δηµόσια δαπάνη για το φάρµακο παραµένει
σταθερή. Στην πραγµατικότητα δηλαδή, θα έχει ακόµα µεγαλύτερη µείωση. Σε σχέση δε µε το 2013, η µείωση ανέρχεται στα
700 εκατοµµύρια ευρώ.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σηµειώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για άλλη µια φορά αναγνωρίζοντας το ρόλο του φαρµακοποιού επιστήµονα και επειδή εµείς πιστεύουµε ότι ο
φαρµακοποιός και το φαρµακείο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος υγείας, θα προχωρήσουµε στη διαµόρ-
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φωση ενός νοµοθετικού πλαισίου µακριά από τις δεσµεύσεις του
νεοφιλελευθερισµού και των µνηµονίων, που θα στηρίζεται σε
τρεις αρχές, προς το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι
των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων. Τον ποιοτικό
έλεγχο του φαρµάκου, την παραγωγή και εξασφάλιση επάρκειας
φαρµάκων και τον έλεγχο του κόστους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτήν την πολιτική, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, σταδιακά –γιατί µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν- ο
ΣΥΡΙΖΑ θα ανατρέψει τη βαρβαρότητα που εκφράζετε και θα
επαναφέρει τα στοιχειώδη σε πρώτη φάση, όπως περιγράψαµε
και στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, για να αντιµετωπίσουµε
τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση και να ανακουφίσουµε όλα εκείνα
τα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας που κατακρηµνίσατε στο
βάραθρο του µνηµονίου, των εταίρων, των δανειστών, των αγορών, αγνοώντας το βαρύ κόστος που έχει πληρώσει η χώρα και
ο λαός για χρέη που δεν του αναλογούν και δεν τα δηµιούργησε.
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε ένα τελευταίο κοµµάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
όχι, σας παρακαλώ. Δεν έχει νόηµα τώρα. Είναι άδικο για τους
υπόλοιπους.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ. Γεωργοπούλου.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, η συγκυβέρνηση
ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει τον πρώτο ισοσκελισµένο προϋπολογισµό µετά από δεκαετίες, δηλαδή µία ισορροπία µεταξύ των
δηµοσίων δαπανών ανά Υπουργείο και των εσόδων.
Η ωµή αλήθεια είναι ότι η συγκυβέρνηση περιορίζει έως και
στο µισό τις δηµόσιες δαπάνες και ταυτόχρονα απώλεσε έσοδα,
όπως, για παράδειγµα, από την εξίσωση του φόρου πετρελαίου
θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, για να αναφέρω µόνο ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η ισορροπία, λοιπόν, που παρουσιάζεται, δεν προήλθε από την αύξηση των εσόδων αλλά µετά
από βίαιη περιστολή των δαπανών.
Εµείς δεν βλέπουµε ισορροπία. Βλέπουµε ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες ανέργους. Βλέπουµε εκατοντάδες χιλιάδες
απλήρωτους εργαζόµενους, σπίτια χωρίς θέρµανση και µια φοροληστρική πολιτική απέναντι σε όλους, µικρούς και µεσαίους
εργαζόµενους, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελµατίες.
Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού και ειδικότερα
στην ενότητα για την ενιαία νοµισµατική πολιτική στην Ευρωζώνη
αναφέρετε αλλά στην ουσία επικαλείστε, τα µη συµβατικά µέτρα
νοµισµατικής πολιτικής που παίρνει η διοίκηση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος
µιας παρατεταµένης περιόδου πολύ χαµηλού πληθωρισµού στην
Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή, φοβάται
τον χαµηλό πληθωρισµό και λαµβάνει µη συµβατικά µέτρα, την
ίδια στιγµή που η Ελλάδα µε τα µνηµόνια και την εσωτερική υποτίµηση έχει όχι χαµηλό αλλά αρνητικό πληθωρισµό εδώ και ενάµιση χρόνο. Όταν εµείς λέγαµε από την αρχή της κρίσης -όταν ο
πληθωρισµός ήταν πράγµατι σε χαµηλά επίπεδα- για την ανάγκη
λήψης µη συµβατικών µέτρων εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εσείς µε θρησκευτική ευλάβεια εφαρµόσατε
τη νεοφιλελεύθερη και αντιπληθωριστική πολιτική εσωτερικής
υποτίµησης µε µειώσεις µισθών και συντάξεων και επιβολή
φόρων.
Σήµερα τα δεδοµένα µάς επιβεβαιώνουν πλήρως. Αυτά, λοιπόν, τα µη συµβατικά µέτρα που λαµβάνονται από χώρες µε χαµηλό πληθωρισµό, όσον αφορά τη χώρα µας, που τη θέσατε σε
καθεστώς διεθνούς οικονοµικού ελέγχου, δεν µπορεί να τα χρησιµοποιήσει.
Για να το καταλάβετε, αφορούν άλλους αλλού. Γι’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει ότι µόνο µε διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους
του χρέους και αποπληρωµή µε ρήτρα ανάπτυξης µπορεί να ενταχθεί και πάλι στο κοινοτικό πλαίσιο.
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Επανέρχοµαι στον προϋπολογισµό και στην πρόβλεψη της αύξησης της ανάπτυξης κατά 2,9% επί του ΑΕΠ για το 2015, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό
συνέβαινε και στην περίοδο 2002-2007, όταν η ελληνική οικονοµία ήταν και τότε ελλειµµατική και παρασιτική. Αυτός ο φαύλος
κύκλος, αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό και επαναλαµβάνεται και
σήµερα, µε χαρακτηριστικότερο δείγµα τον τουρισµό και την επικείµενη αύξηση του ΦΠΑ.
Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρεται, είναι η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6% στο τέλος του 2015 αλλά η αλήθεια
είναι ότι θα έχει υποχωρήσει σε επίπεδα προ του 2000. Επίσης,
η δηµόσια κατανάλωση το 2015 προβλέπεται να υποχωρήσει
κατά 2% σε σχέση µε το 2014. Άραγε για ποιον ισοσκελισµένο
προϋπολογισµό µάς µιλάτε;
Επικαλείστε µείωση της ανεργίας, ενώ στην πραγµατικότητα
θα παραµείνει η υψηλότερη στην Ευρωζώνη και οι όποιες θέσεις
εργασίας σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αφορούν το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς των ωφελούµενων µιας χρήσης.
Τόσα χρόνια δεν µπορούσατε να συνεννοηθείτε για να εφαρµόσετε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως γινόταν σε άλλες
χώρες για τους οικονοµικά αδύναµους και ούτε λάβατε υπ’ όψιν
την πρόταση νόµου του 2004 που καταθέσαµε γι’ αυτό το θέµα.
Σήµερα το εφαρµόζετε πιλοτικά σε µία λεηλατηµένη κοινωνία και
προωθείτε ένα νεοφιλελεύθερο σκεπτικό, κόβοντας άλλα προνοιακά επιδόµατα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση τους προγραµµατικούς του στόχους, δεσµεύεται στην κοινωνία ότι δεν θα υπάρχει κανείς πολίτης χωρίς
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για την επιβίωσή του, χωρίς περίθαλψη και κοινωνική προστασία, χωρίς πρόσβαση στα κοινωνικά
αγαθά της τροφής και της αξιοπρεπούς κατοικίας. Δεσµευόµαστε
ότι δεν θα επιτρέψουµε καµµία κατάσχεση πρώτης κατοικίας λόγω
χρέους.
Λυπάµαι που ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού αποχώρησε πριν
από λίγο. Αναφέρθηκε µε ανεπίτρεπτους χαρακτηρισµούς κατά
του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της Βουλευτού Άννας Χατζησοφιά. Αντί να
ασχοληθεί µε τον προϋπολογισµό του Υπουργείου του, τους στόχους που θέτει και αν θα τους υλοποιήσει, αρκέστηκε σε γενικά
σχόλια και ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά.
Ο κύριος Υπουργός, έχει µία λανθασµένη αίσθηση του χιούµορ, όπως είδαµε και στην επίσκεψη που κάναµε στο Υπουργείου
Πολιτισµού, όταν µας έλεγε ότι αυτός είναι ο εκπρόσωπος της
τάξης της αστακοµακαρονάδας. Έτσι µας το είπε στην κυριολεξία.
Εγώ θα είµαι πιο συγκεκριµένη και θα αναφερθώ στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αφορούν τον τοµέα του πολιτισµού, ειδικά στην εξαγγελία για αναµόρφωση της νοµοθεσίας
περί χορηγιών µε την επικείµενη κατάθεση σχεδίου νόµου.
Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο του ν.3525/2007, ορίζει ότι
η αξία της παροχής εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο
εισόδηµα του φορολογούµενου και ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 30% του συνολικού φορολογούµενο εισοδήµατος της επιχείρησης που προσφέρει τη χορηγία.
Ας µας αποσαφηνίσει ο κύριος Υπουργός, αν σκοπεύει να παρέµβει σε αυτά τα ποσοστά στη λειτουργία του γραφείου και
συµβουλίου χορηγιών. Συζητάµε για ένα θέµα µε τεράστιο οικονοµικό και φορολογικό υπόβαθρο, που αναδεικνύει, ταυτόχρονα,
και ζητήµατα κοινωνικής ανταποδοτικότητας, διαφάνειας, αποτελεσµατικότητας και δηµόσιας λογοδοσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε. Σε λίγο ολοκληρώνω.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα κυβερνητικής αποτυχίας και εντέλει απώλεια σηµαντικών πόρων, είναι και η πρόσφατη περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, όπου µε τρία
ΦΕΚ –και για να ακριβολογήσω µε τέσσερα- του κυρίου Υπουργού, δυναµιτίζεται η προσπάθεια δεκαοκτώ ετών για την ίδρυση
και λειτουργία ενός µουσείου που λείπει κατά κοινή οµολογία
από τη χώρα µας.
Απαιτούµε να δοθεί δηµόσια, άµεσα το χρονοδιάγραµµα µιας
ολοκληρωµένης κι όχι µερικής µετεγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του µουσείου. Εµείς είµαστε σαφείς Θέλουµε επενδύ-
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σεις, δωρεές και χορηγίες στον πολιτισµό αλλά σε απόλυτη αντίθεση µε το ισχύον καθεστώς, όπου το ελληνικό δηµόσιο είναι η
σανίδα σωτηρίας για τυχοδιωκτικά και παρασιτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα. Αυτό συνεπάγεται αλλαγή νόµου, διαδικασιών,
προσώπων αλλά και τον άκρως απαιτούµενο κοινωνικό έλεγχο
και λογοδοσία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ και στα
ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισµού. Περιµένουµε εδώ και πάρα
πολύ καιρό, να τελειώσει η ηλεκτρονική τους καταγραφή. Ο χρόνος όµως µας πιέζει. Θέλω να αναφερθώ όµως σε ένα παράδειγµα. Γενικά η κατάσταση στον κλάδο των ανθρώπων του
πολιτισµού είναι τραγική αλλά θα αναφερθώ σε ένα παράδειγµα
που αφορά του εικαστικούς.
Οι εικαστικοί επλήγησαν βίαια από την τελευταία υπουργική
απόφαση του 2011 του ΥΠΕΚΑ, µέσα από την οποία καταργήθηκαν στην πράξη οι νόµοι και οι εγκύκλιοι περί δηµοσίων καλλιτεχνικών διαγωνισµών, που όριζαν την απόδοση το 1% της
σηµαντικής δαπάνης ενός έργου στους καλλιτέχνες. Θεωρώ ότι
είναι εµπαιγµός, από τη µια µεριά η πολιτεία να νοµοθετεί και
από την άλλη να µην εφαρµόζει, γιατί αυτοί οι νόµοι ουδέποτε
εφαρµόστηκαν. Δεσµευόµαστε να προχωρήσουµε στην ολοκληρωµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας και στην κατάργηση της απαράδεκτης υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΚΑ.
Θέλω να σχολιάσω και το θέµα της µεταφοράς και του δανεισµού του γλυπτού από το Βρετανικό Μουσείο σε µουσείο της
Αγίας Πετρούπολης. Είδαµε ότι η Κυβέρνηση αντέδρασε.
Ωστόσο καλό είναι, νοµίζω, τα θέµατα να τα θέτει πολιτικά η Κυβέρνηση και όχι όπως τελευταία είδαµε µε διάφορα επικοινωνιακά τρικ, για να µπορέσει να προωθήσει αυτό το τόσο
σηµαντικό θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Μάνη-Παπαδηµητρίου, µε την οποία
ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος οµιλιών.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δύο ηµέρες,
στις 8 Δεκεµβρίου, η χώρα µας και ο λαός µας θα γιορτάσουν
µια ιστορική επέτειο. Την τεσσαρακοστή επέτειο από το δηµοψήφισµα του 1974, όταν ο λαός µας και οι τότε πολιτικές δυνάµεις, συνέβαλαν τα µέγιστα στην εδραίωση και παγίωση του
πολιτεύµατός µας, της Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Σε αυτήν, λοιπόν, τη σηµαντική επέτειο για το έθνος και την
ιστορία µας, συµβαίνει στη χώρα µας κάτι το πρωτοφανές. Για
πρώτη φορά σε όλη την µεταπολιτευτική περίοδο, εισάγεται στην
Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου ένας ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, που εξασφαλίζει τη δηµοσιονοµική ισορροπία.
Για πρώτη, επίσης, φορά προβλέπεται ένας ρυθµός ανάπτυξης, ο οποίος θα είναι ο ταχύτερος στην Ευρωζώνη. Μετά από
έξι περίπου χρόνια παρατεταµένης ύφεσης και µε θυσίες του ελληνικού λαού, η χώρα µας κατάφερε να ξαναβγεί στις αγορές
κεφαλαίου, να παράξει για τρία συνεχή έτη πρωτογενή πλεονάσµατα, να αποκαταστήσει τη διεθνή της αξιοπιστία.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα προεκτεθέντα
δεν έγιναν διά µαγείας, ούτε εν µία νυκτί. Απαιτήθηκαν δυόµισι
περίπου χρόνια µεταρρυθµίσεων και αυστηρής δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Δυόµισι χρόνια, στα οποία η Κυβέρνηση µε προεξέχοντα τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαµαρά και εµείς οι
Βουλευτές που την στηρίζουµε, κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε
τη σκληρή δηµοσιονοµική πραγµατικότητα, κοιτάζοντας κατάµατα και λέγοντας µόνο τις αλήθειες στον ελληνικό λαό, αψηφώντας παντελώς το πολιτικό κόστος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, όµως, για τον τόπο, την προσπάθεια αυτή συνεχίζει
να υπονοµεύει καθηµερινά η Αντιπολίτευση, και πρωτίστως η
Αξιωµατική, το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, µε µοναδικό αυτοσκοπό την
προάσπιση των κοµµατικών τους συµφερόντων, δίχως όµως
εναλλακτικές λύσεις και επιλογές. Ως παράδειγµα, χθες εδώ σε
αυτήν την Αίθουσα, διεξήχθη ένας πολύ ζωντανός, πολύ πηγαίος
διάλογος, µεταξύ του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών
Χρήστου Σταϊκούρα και του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Σταθάκη, στον οποίο όµως διάλογο, δεν δόθηκε καµµία απάντηση
σε θεµελιώδη ερωτήµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και
που προτάσσει στο πρόγραµµά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δόθηκε καµµία απάντηση για το πως και πότε θα καταβάλλουν, στο ενδεχόµενο που γίνουν κυβέρνηση, τις αυξήσεις, στις συντάξεις και
στους µισθούς. Δεν δόθηκαν απαντήσεις τι διηµείφθη στο Σίτι
και στο Λονδίνο.
Δεν µπορείτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να επικαλείστε
συνεχώς ότι είστε µια κυβέρνηση εν αναµονή. Όταν δεν έχετε
απαντήσεις σε αυτά τα θεµελιώδη ερωτήµατα, θα είστε σε µία
διαρκή αναµονή και αυτό είναι βέβαιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση ήδη, από το
Σεπτέµβριο του 2012 έχει εντάξει τη χώρα σε µια πρωτοφανή,
κυρίως όµως καταστρεπτική και επικίνδυνη εκλογολογία. Να θυµηθούµε λίγο τα πιο πρόσφατα; Πριν από τις διπλές εκλογές του
περασµένου Μαΐου, δεν ήταν διάχυτη η φήµη για τη διεξαγωγή
και εθνικών εκλογών; Δεν είχε τεθεί από τον ίδιο τον αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το ψευτοδίληµµα «στις 25 ψηφίζουµε, στις 26 φεύγουν»;
Αναλογιστήκαµε ποτέ τι ζηµία υπέστη η χώρα µας απ’ αυτές
τις φήµες, οι οποίες εντέλει διαψεύστηκαν;
Εκτός, όµως, από τη διαρκή και µέχρι σήµερα κρατούσα εκλογολογία που απειλεί την αξιοπιστία της χώρας µας, οι αντιπολιτευτικές δυνάµεις δεν διστάζουν να παίζουν ακόµα και µε
συνταγµατικώς θεµελιωµένους θεσµούς όπως είναι η εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, ένας θεσµός που θα έπρεπε να
ενώνει όλους τους Έλληνες, ειδικά στις µέρες µας, µε τις αλλαγές και τις προκλήσεις που εντοπίζονται στο γεωπολιτικό µας περιβάλλον. Αντίθετα, µετατρέπεται από ανεύθυνες δυνάµεις σε
ευκαιρία για τις εκλογικές τους διεκδικήσεις.
Η ιστορία πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στέκει άγρυπνος φρουρός και όλους µας κάποια µέρα θα µας κρίνει και αυτούς που παλεύουν για την ανόρθωση της πατρίδας αλλά και
αυτούς που µονάχα επενδύουν στην πολιτική αστάθεια.
Για να επανέλθω στην ηµερήσια διάταξη, µε τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση αλλά και µε
τα όσα προβλέπονται από τον φετινό προϋπολογισµό, όπως η
αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και
η ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, τίθενται οι βάσεις
για την περαιτέρω βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας και όλα
αυτά θα συµβάλλουν, όπως είναι βέβαιο, στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να πω ότι η εκλογική
µου περιφέρεια, η Πιερία, είναι µια αγροτική περιοχή. Θεωρώ
πως είναι καθήκον όλων µας, να στηρίξουµε ακόµα περισσότερο
τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, γιατί είναι ένας τοµέας που
πέρα από τη συµβολή του στη µείωση της ανεργίας και κυρίως
της ανεργίας των νέων, µπορεί να εξασφαλίσει και την αυτάρκεια
της χώρας σε αγαθά.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εν γένει ενίσχυση των υπηρεσιών
του αρµοδίου Υπουργείου, ώστε αυτές και να δρουν άµεσα ως
προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την αποκατάσταση
των ζηµιών στις καλλιέργειες –σας επισηµαίνω ότι η περιοχή µου,
η Πιερία, ήταν µια απ’ αυτές που επλήγησαν σοβαρά από τα
έκτακτα καιρικά φαινόµενα του περασµένου καλοκαιριού– αλλά
και να λειτουργούν κατευθυντήρια για τη βελτίωση της ποιότητας, τη µείωση του κόστους παραγωγής, την ανάδειξη και την
ώθηση των εξαγωγών των αγροτικών µας προϊόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αρχαιοτάτων χρόνων στην
Ελλάδα, αποτελούσε κυρίαρχο στοιχείο η δράση συµµετοχικών
πολιτών. Ωστόσο, ο σύγχρονος πολιτικός κόσµος, κατάφερε να
καταστήσει τους πολίτες –και κυρίως τους νέους- όχι απλά αδιάφορους και αµέτοχους αλλά και να τους οδηγήσει στην απα-
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ξίωση της πολιτικής ζωής.
Επιτρέψτε µου εδώ ως νέα Βουλευτής, να απευθύνω ένα ερώτηµα σε παλαιότερους που έχουν καταντήσει «γυρολόγοι» της
πολιτικής. Τι λένε στους πολίτες όταν περιφέρονται από το ένα
κόµµα στο άλλο και όταν επιλέγουν την απόδραση από τα προβλήµατα για τα οποία έχουν ευθύνη; Πώς απολογούνται στο λαό
γι’ αυτήν τους τη στάση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί επιβάλλουν συνεννόηση, συναίνεση και δηµιουργικό διάλογο. Επειδή ο προϋπολογισµός του 2015, αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
ανατρέψουµε την απαξιωτική εικόνα των πολιτικών, καλώ όλους
τους συναδέλφους που έχουν εισπράξει αυτό το κυρίαρχο µήνυµα της κοινωνίας µας, να τον υπερψηφίσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχει συµφωνηθεί στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίαση και θα επανέλθουµε
στις 18.00’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα µου επιτρέψετε, αφού εκφράσω τις ευχές µου στον κ. Μιχαλάκη για την ονοµαστική του εορτή, να του δώσω και τη σειρά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τέσσερα λεπτά παραπάνω στον κ.
Μιχαλάκη, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως, ό,τι πείτε!
Θα είναι το δώρο -µικρό, βεβαίως- από το Προεδρείο!
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να είστε καλά και
εσείς και η οικογένειά σας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ! Να είστε καλά!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για
τον προϋπολογισµό διεξάγεται σε ένα ταραγµένο πολιτικό κλίµα.
Η Βουλή καλείται να συζητήσει έναν προϋπολογισµό που η Κυβέρνηση, αφ’ ενός ανά πάσα στιγµή µπορεί να συµπληρώσει µε
νέα καταστροφικά µέτρα, σε πλήρη εναρµόνιση µε τις επιταγές
της τρόικας και αφ ετέρου, διεξάγεται ένας γύρος παρασκηνιακών κρυφών διαβουλεύσεων εν όψει της εκλογής νέου Προέδρου της Δηµοκρατίας, διαβουλεύσεων που απέχουν έτη
φωτός από τις πραγµατικές ανάγκες, τις προτεραιότητες και την
απαίτηση του λαού για πολιτική και κοινωνική αλλαγή τώρα,
χωρίς χάσιµο άλλου χρόνου, χωρίς περισσότερα πλήγµατα στο
κοινωνικό κράτος, τις συντάξεις, τους µισθούς, την ασφάλιση και
την υγεία.
Το κοινωνικό κράτος και οι πυλώνες στήριξης και συνοχής της
κοινωνίας σε όλα τα τελευταία χρόνια του µνηµονίου δέχθηκαν
συντριπτικά πλήγµατα και έρχονται νέα, εξίσου τραυµατικά, από
τις απαιτήσεις της τρόικας για νέο «από-ασφαλιστικό», στην κυριολεξία, σύστηµα και νέες καταστροφικές ρυθµίσεις στις συντάξεις και την υγεία. Οι περικοπές, οι µειώσεις, το περιβόητο
σύνθηµα για λιγότερο κράτος, αφορούσαν όλη αυτήν την περίοδο σχεδόν αποκλειστικά το κοινωνικό κράτος. Λιγότερα νοσοκοµεία, ελάχιστη δηµόσια χρηµατοδοτούµενη περίθαλψη,
χαµηλές συντάξεις και παροχές υγείας και ασφάλισης. Επήλθε
έτσι ευρύτατος αποκλεισµός των φτωχών άνεργων και αδύναµων
οικονοµικά και κοινωνικά στρωµάτων από την ιατροφαρµακευτική κάλυψη και καταστρατήγηση των δικαιωµάτων ασφάλισης
και υγείας.
Γι’ αυτό, από νωρίς τέθηκε από την πλευρά µας ο στόχος της
άρσης των συνεπειών της κοινωνικής και υγειονοµικής κρίσης
που προκάλεσε η οικονοµική κρίση και η επιβολή του µνηµονίου
στη χώρα, ένας στόχος βέβαια που προϋποθέτει την κυβερνητική
αλλαγή, τη συγκρότηση της κυβέρνησης της Αριστεράς, της κυβέρνησης της κοινωνικής σωτηρίας.
Είπε νωρίτερα η κυρία Υφυπουργός Υγείας ότι απλώς κάνουµε
ρεπορτάζ και όχι πολιτική, απαξιώνοντας τον ελεγκτικό ρόλο
µας, το θεσµικό ρόλο της Αντιπολίτευσης, απαξιώνοντας ίσως
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και τον ελεγκτικό ρόλο του Τύπου αλλά και απαξιώνοντας στην
πραγµατικότητα, το τι αντιµετωπίζουν οι ασθενείς στο ΕΣΥ ή στο
ΠΕΔΥ.
Είναι απλώς ρεπορτάζ –για παράδειγµα και εν τάχει- η απτή
πραγµατικότητα του εµφράγµατος στις εφηµερίες των νοσοκοµείων της Αττικής, αφού η συγκυβέρνηση έχει κλείσει στο όνοµα
των περικοπών και των µειώσεων, οκτώ µικρά νοσοκοµεία στο
Λεκανοπέδιο;
Είναι απλώς ρεπορτάζ, οι προχθεσινές ανακοινώσεις της
ΟΕΝΓΕ που δείχνουν τα τεράστια κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκοµεία και ειδικά αυτά της περιφέρειας;
Είναι απλώς ρεπορτάζ, το γεγονός ότι ενώ η συγκυβέρνηση
κοµπάζει πως έλυσε το πρόβληµα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων, στις περισσότερες δεν λειτουργεί
τριµελής επιτροπή σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ; Δεν έχει, επίσης,
προβλεφθεί οποιαδήποτε αύξηση στα αναλογούντα κονδύλια
των νοσοκοµείων για τα φάρµακα και τις εξετάσεις αυτών των
ανθρώπων.
Επίσης, η ίδια η συγκυβέρνηση δεν εφαρµόζει ακόµη και αυτές
τις ελλιπείς υπουργικές αποφάσεις που παίρνει. Η ίδια η συγκυβέρνηση συνεχίζει να κάνει τα στραβά µάτια στην υγειονοµική
κρίση και τον αποκλεισµό, προκειµένου να τηρήσει κατά γράµµα
την πολιτική απόσυρσης από τη χρηµατοδότηση και την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Μάλλον, πρέπει κάποιος να πληροφορήσει την κυρία Υπουργό
και τη συγκυβέρνηση στο σύνολό της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόγραµµα ειδικά για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρήκε θετική
ανταπόκριση στον κόσµο και σε ανθρώπους που το στηρίζουν.
Άρα, η συγκυβέρνηση µάλλον δεν έχει κάνει ούτε αυτό το στοιχειώδες ρεπορτάζ, να µάθει τις θέσεις και το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάµε για το άµεσο κυβερνητικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ,
προκειµένου να υπάρξει κατάλληλη ασπίδα για τα πιο φτωχά, τα
πιο ευάλωτα, τα χειµαζόµενα στρώµατα της κοινωνίας, συντονισµένα, έγκαιρα από την πρώτη ηµέρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η δωρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυψη του
µεγάλου πλήθους των ανασφάλιστων, των φτωχών, των αποασφαλισµένων, των άπορων και άνεργων πολιτών, µε τη συνδυασµένη αύξηση των δηµόσιων πόρων για το ΕΣΥ και την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, είναι βασικό στοιχείο αυτής της
πολιτικής, για ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο που θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στους θεσµούς, το κοινωνικό
κράτος, την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα αποτελέσει δε αφετηρία
πραγµατικής σταθερότητας και ανασυγκρότησης της χώρας, της
οικονοµίας και της κοινωνίας.
Αυτό εγγυάται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά θα εφαρµόσει πολύ
σύντοµα ως κυβέρνηση, καθιστώντας τον προϋπολογισµό που
συζητάµε ανεφάρµοστο από την πρώτη ηµέρα της µεγάλης κοινωνικής και πολιτικής ανατροπής που θα σηµατοδοτήσει την
εκλογική νίκη που έρχεται από τις δυνάµεις της ριζοσπαστικής
Αριστεράς, από τις δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Ζωή Κωνσταντοπούλου για έξι
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο,
ας προηγηθεί ο κ. Κυριακάκης και εγώ έποµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, ο κ. Κυριακάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήταν περιττό να διαπιστώσω
κι εγώ µε τη σειρά µου ότι συζητάµε έναν ακόµα µνηµονιακό προϋπολογισµό άγριας λιτότητας που λίγο-πολύ βρίσκεται κι αυτός
στον αέρα, αφού πιθανόν η Κυβέρνηση σύντοµα θα τον αναθεωρήσει επί τα χείρρω για το λαό.
Θα ήταν περιττό, αν δεν συνέβαινε το εξής: Την ίδια στιγµή
που συζητάµε αυτόν τον προϋπολογισµό, την ίδια στιγµή η Κυ-
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βέρνηση είναι έτοιµη να εφαρµόσει νέα µέτρα, νέο µνηµόνιο, όπως
αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τη δηµοσιοποίηση των επιστολών
Κυβέρνησης-τρόικας. Μιλάµε για µέτρα, που οδηγούν σε περαιτέρω διάλυση του ασφαλιστικού, σε περαιτέρω βαρβαροποίηση
του εργασιακού καθεστώτος µε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, παραµονή της εισφοράς
αλληλεγγύης, συνέχιση της εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας,
αρπαγή και της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.
Έτσι, κύριοι της Κυβέρνησης, αποδεικνύετε ότι δεν υπηρετείτε
απλώς ένα σχέδιο εξαφάνισης του κοινωνικού κράτους, ένα σχέδιο διάλυσης του δηµοσίου, ένα σχέδιο µεταφοράς χρηµάτων
ποτισµένων µε το αίµα και τα δάκρυα δυστυχίας του ελληνικού
λαού προς τους διεθνείς τοκογλύφους και τις πλουσιότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποπληρωµή ενός χρέους που δεν είναι βιώσιµο.
Υπηρετείτε κάτι πολύ πιο τραγικό, ένα σχέδιο ολοκληρωτικής
παράδοσης της χώρας, όλου του πλούτου της στους δανειστές
της, καθιστώντας τη χώρα αποικία χρέους, αλυσοδένοντας τον
ελληνικό λαό για πολλές δεκαετίες, γιατί οι δανειστές δεν θέλουν
µόνο τα λεφτά µας, θέλουν την ίδια τη χώρα µας.
Και όλα αυτά γίνονται, όταν εδώ και µήνες οι κύριοι Σαµαράς
και Βενιζέλος εξαπατούν συνειδητά τον ελληνικό λαό, εξαγγέλλοντας το τέλος των µνηµονίων, την απαρχή της ανάπτυξης, ενώ
γνώριζαν τις απαιτήσεις της τρόικας από το καλοκαίρι, ενώ γνώριζαν ότι για µια ακόµα φορά -παρά τους επικοινωνιακούς λεονταρισµούς τους- θα υπέκυπταν σε αυτές τις απαιτήσεις, ενώ µε
τον προϋπολογισµό του 2015, συνεχίζονται οι ίδιες µνηµονιακές
πολιτικές λιτότητας.
Συγκεκριµένα, λοιπόν, σε µια χώρα σε ανθρωπιστική κρίση µε
τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους, έξι εκατοµµύρια τριακόσιες
χιλιάδες στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισηµαίνει και το
Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, η Κυβέρνηση έρχεται να
µειώσει ακόµα περισσότερο τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού κατά 1,5 δισεκατοµµύριο.
Χαρακτηριστικά, µάλιστα, η πλειοψηφία αυτών των περικοπών,
περίπου 850 εκατοµµύρια, αφορά το κοινωνικό κράτος, τις δαπάνες για υγεία, για ασφάλιση, για παιδεία.
Κύριοι και κυρίες του Υπουργείου Υγείας, αναφέρετε πολύ τελευταία και σήµερα µας είπατε εδώ από αυτό εδώ το Βήµα ότι
εξασφαλίζετε την υγεία όλων των πολιτών. Πώς το κάνετε, αλήθεια, αυτό, όταν µειώνετε µε αυτόν τον προϋπολογισµό περαιτέρω τις δηµόσιες δαπάνες υγείας κατά 11% περίπου σε σχέση
µε το 2014; Πώς το κάνετε αυτό, όταν οι δαπάνες για το Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, το ΠΕΔΥ, που φτιάξατε στη θέση
του ΕΟΠΥΥ, είναι κατά 17% µειωµένες και πρέπει να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες της κοινωνίας;
Φτιάξατε ένα πρωτοβάθµιο δίκτυο υγείας κατά πολύ µικρότερο σε στελέχωση και χρηµατοδότηση από ό,τι ήταν ο ΕΟΠΥΥ.
Πώς το κάνετε αυτό, όταν τα ήδη επιβαρυµένα µε το βάρος της
αυξηµένης ζήτησης νοσοκοµεία, που καλούνται να αντεπεξέλθουν και στην αδυναµία της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
βλέπουν την πενιχρή ήδη χρηµατοδότησή τους να µειώνεται περίπου κατά 23% φέτος;
Από αυτό εδώ το Βήµα, ο κ. Γρηγοράκος εξήγγειλε σήµερα
προσλήψεις χιλίων πεντακοσίων γιατρών και δυόµισι χιλιάδων νοσηλευτών. Πώς θα τους πληρώσετε αυτούς; Έχετε εγγράψει
κάτι στον προϋπολογισµό; Με αυτές τις µειωµένες δαπάνες;
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ της Υγείας, πόσα ακόµα τετράχρονα
παιδιά θα χαθούν, για να καταλάβετε ότι χρειάζεται επαρκής στελέχωση των δοµών υγείας µε όλες τις απαραίτητες ειδικότητες,
ότι χρειάζονται µονάδες εντατικής θεραπείας παίδων σε κάθε περιφερειακό νοσοκοµείο που παρέχει τριτοβάθµια περίθαλψη, ότι
χρειάζεται να ανοίξουν άµεσα τα εκατοντάδες κλειστά κρεβάτια
των µονάδων εντατικής θεραπείας, για να µη χαθούν και άλλοι
συνάνθρωποι µας;
Λέτε, επίσης, ότι καλύψατε τους ανασφάλιστους. Μάλιστα!
Πώς τους καλύπτετε; Με τα 2 δισεκατοµµύρια φαρµακευτική δαπάνη που παραµένει η ίδια; Πώς λέτε ότι τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστοι θα καλυφθούν φέτος;
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Η αλήθεια, κύριοι, είναι ότι ούτε πρωτοβάθµια περίθαλψη
έχουν ούτε εργαστηριακές εξετάσεις δικαιούνται και πρέπει να
βάλουν το χέρι στην τσέπη, όπως και οι ασφαλισµένοι, για να
έχουν τα φάρµακά τους. Αυτό δεν είναι κάλυψη. Δεν έχει σχέση
µε την πραγµατικότητα.
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, οι προϋπολογισµοί λιτότητας,
έρχεται η ώρα να τελειώνουν. Έχουµε δεσµευθεί για ένα άλλο
σχέδιο ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης και ανασυγκρότησης της οικονοµίας. Το πρόγραµµά µας δηµιουργείται, στηρίζεται και αναπτύσσεται, στη βάση µιας άλλης ενιαίας και
συνεκτικής συλλογιστικής, λαµβάνοντας ως προϋπόθεση ότι η
χώρα θα µπορέσει να ορθοποδήσει, µόνο όταν οι άνθρωποί της
µπορούν να σταθούν στα πόδια τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Βρισκόµαστε στην κατάσταση, λοιπόν, αυτή που πρέπει να αλλάξουµε ριζικά πορεία. Εµείς δεν µιλάµε για καλούς και κακούς
Έλληνες.
Δεν θέλουµε ένα εκδικητικό κράτος που αφήνει του νέους να
πεθαίνουν. Δεν διαιρούµε, ενώνουµε. Εµείς δεν διαλύουµε, δηµιουργούµε. Το πρόγραµµά µας, είναι ένα πρόγραµµα ριζοσπαστικά ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο. Δεσµευόµαστε ότι θα
καλύψουµε τις ανάγκες του λαού, συµπεριλαµβανοµένων και των
υγειονοµικών αναγκών. Κανείς κάτοικος αυτής της χώρας, δεν
θα είναι αποκλεισµένος από το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Κανείς
δεν θα βάζει το χέρι στην τσέπη, για να έχει δηµόσια περίθαλψη.
Αντιµετωπίζουµε, λοιπόν, την ανθρωπιστική κρίση, στηρίζουµε
την εργασία, δροµολογούµε βαθιές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα και τη δηµόσια διοίκηση, προχωράµε στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Βρισκόµαστε, πράγµατι, σήµερα σε ένα σταυροδρόµι, σε µια
ιστορική καµπή. Το δίληµµα είναι ή αυτή η καταστροφική πορεία
που εσείς συνεχίζετε ή µαζί µε το λαό να ανορθώσουµε αυτήν
τη χώρα.
Το µόνο, κύριοι, που µπορείτε να προσφέρετε σήµερα, είναι
να οδηγήσετε τη χώρα σε οµαλές δηµοκρατικές εξελίξεις, σε
εκλογές, για να µπορέσει ο ελληνικός λαός να αποκαταστήσει
την αξιοπρέπειά του, για να µπορεί να υπάρχει µέλλον σ’ αυτήν
τη χώρα και για τις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Κωνσταντοπούλου για έξι
λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι της Κυβέρνησης, σήµερα
είναι µέρα µνήµης και τιµής στον δεκαπεντάχρονο Αλέξανδρο
Γρηγορόπουλο, που δολοφονήθηκε από αστυνοµικούς στον πεζόδροµο της οδού Τζαβέλα στο κέντρο της Αθήνας πριν από έξι
χρόνια, στις 6 Δεκέµβρη 2008 στις 9 το βράδυ, ανήµερα του
Αγίου Νικολάου. Ξεψύχησε στα χέρια του επιστήθιου φίλου του
Νίκου Ρωµανού, που είχε τη γιορτή του τότε όπως και σήµερα.
Η ζωή του Νίκου, είναι σήµερα στα χέρια της Κυβέρνησης και
της δικαιοσύνης, στα χέρια του κράτους το οποίο ο ίδιος αµφισβητεί, όπως είναι φυσικό και όπως έχει κάθε δικαίωµα αλλά στο
οποίο δίνει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι κούφιο κέλυφος οι διακηρύξεις του.
Μια τέτοια µέρα, επιβάλλει προπάντων ειλικρίνεια και ανάληψη
πολιτικής ευθύνης. Επιβάλλει άµεση ανάληψη αποτελεσµατικής
πρωτοβουλίας και όχι µικρόψυχες διακηρύξεις αποποίησης ευθυνών ή υποκριτικούς ελιγµούς αντιποίησης άλλων εξουσιών και
αντιµετάθεσης υποχρεώσεων. Μια τέτοια µέρα, επιτάσσει δικαιοσύνη απέναντι στην αυθαιρεσία, την κρατική αναλγησία, τον
άκρατο αυταρχισµό, την άγρια καταστολή και την κυβερνητική
ασυδοσία.
Κι όµως εσείς, φέρνετε ξανά έναν προϋπολογισµό αφαίµαξης
του πληθυσµού και αποφλοίωσης του κοινωνικού κράτους δικαίου από τις εγγυήσεις σεβασµού των πιο θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών.
Ο προϋπολογισµός για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και για τα
δικαιώµατα, είναι για άλλη µια φορά σχεδόν εκµηδενισµένος. Ο
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προϋπολογισµός για τη λειτουργία των δικαστηρίων, µειώνεται
φέτος κατά 12%. Ο προϋπολογισµός για τα σωφρονιστικά καταστήµατα -που έχουν µετατραπεί σε αποθήκες ψυχών- παραµένει
στα ίδια προκλητικά χαµηλά επίπεδα και µάλιστα µε µειώσεις σε
κρίσιµους τοµείς, ενώ ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια καταδικάζουν τη χώρα για τις εξευτελιστικές για την ανθρώπινη
ύπαρξη συνθήκες κράτησης.
Συνολικά υπολογίζεται να δαπανήσετε για δικαιοσύνη, διαφάνεια και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το 0,36% του
κρατικού προϋπολογισµού, ούτε 0,5% δηλαδή του προϋπολογισµού για τη δικαιοσύνη, ως πυλώνα της δηµοκρατίας, για τη διαφάνεια, ως προϋπόθεση ισονοµίας, αξιοκρατίας και συλλογικής
ευηµερίας, για τα δικαιώµατα, ως ένδειξη σεβασµού της προσωπικής και συλλογικής αξιοπρέπειας και ως εγγύηση κοινωνικής
προκοπής.
Τα τετραπλάσια διαθέτετε για το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης
και αυτός ο συσχετισµός, είναι ενδεικτικός µιας αντίληψης που
περιφρονεί τη δικαιοσύνη και αποθεώνει την καταστολή.
Την ώρα που καταρρακώνετε τη δικαιοσύνη, την ώρα που προφασίζεστε αδυναµία να διαθέσετε τα απαραίτητα για την οµαλή
λειτουργία της και για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος, την ώρα που εξαρθρώνετε την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, την ίδια ώρα προφασίζεστε ότι εµφανίζεστε
διατεθειµένοι να δαπανήσετε µη προϋπολογισµένα ποσά, για να
κλείσετε το Νίκο Ρωµανό πιο βαθιά στη φυλακή.
Βρίσκεται ένα µήνα σχεδόν σε απεργία πείνας, διεκδικώντας
την εκπαιδευτική άδεια που δικαιούται, ως ανάσα ελευθερίας
από την ισοπεδωτική συνθήκη του εγκλεισµού. Είναι είκοσι ενός
ετών. Είναι ιδεολογικός σας αντίπαλος.
Και σε απάντηση στην απεργία πείνας του, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του και την υγεία του, τον διαβεβαιώνετε ότι θα
φροντίσετε να µην πάρει ποτέ τέτοια άδεια αλλά θα δηµιουργήσετε ένα νέο σύστηµα, που δεν υποστηρίζεται καν από το ΤΕΙ
στο οποίο έχει περάσει ούτε κι από κανένα σωφρονιστικό κατάστηµα, προκειµένου να τον κρατήσετε αποµονωµένο, για να αποδείξει ότι θέλει πράγµατι να σπουδάσει -εκείνος που όντας
προσωρινά κρατούµενος έδωσε και πέτυχε στις πανελλαδικές
εξετάσεις, εκείνος που εσείς βραβεύσατε για την επιτυχία του κι
ας αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο.
Είστε ήσυχοι µε τη συνείδησή σας; Αυτή η ζωή που αργοσβήνει, δεν σας συγκινεί; Αυτό το αίτηµα στοιχειώδους αξιοπιστίας
της πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους που έχει την ευθύνη τους
δεν σας κινητοποιεί; Αν τον θυσιάσετε, θα αποδείξετε ότι έχετε
ηττηθεί. Δεν θα αποδείξετε ότι τον εξουσιάζετε.
Η εκδικητικότητα απέναντι στον Νίκο Ρωµανό, η δαιµονοποίησή του, η επιµονή ισοπέδωσής του και η απαίτηση υποταγής
του, πυροβολούν ξανά και ξανά τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
στην καρδιά και βρίσκουν ξανά και ξανά τον Μιχάλη Καλτεζά στο
κούτελο. Αποτελούν κρατική υποτροπή σε ένα έγκληµα, µε τελικό θύµα τη δηµοκρατία. Εκείνοι που εισηγούνται αυτήν την
υποτροπή και αδιαφορούν για το αποτέλεσµά της, είναι οι πιο
αµετανόητοι υπαίτιοι των βιωµένων συνεπειών του εγκλήµατος.
Η απεργία πείνας του Νίκου Ρωµανού, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά µίας κοινωνίας που συναισθάνεται την ευθύνη της για
τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που έχει -και πρέπει να έχει- το δικαίωµα να εξεγείρεται, να αµφισβητεί, να συγκρούεται ιδεολογικά µε το κράτος, να παλεύει για τις ιδέες του και για τα όνειρά
του, να µη θέλει να υποταχθεί αλλά να ζήσει τη ζωή του σύµφωνα
µε τα ιδανικά του.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχετε το δικαίωµα να ψηφίσετε
αυτόν τον προϋπολογισµό, γιατί δεν έχετε την πολιτική, ηθική και
κοινωνική νοµιµοποίηση να τον εκτελέσετε. Δεν έχετε δικαίωµα
να παρατείνετε µε τεχνάσµατα και παιχνίδια εκτροπής τον κυβερνητικό σας βίο, γιατί η πολιτική σας έχει προ πολλού υπερβεί
τα εσκαµµένα όρια της λαϊκής εντολής, εξαντλεί καθηµερινά τα
όρια της κοινωνικής αντοχής και παραβιάζει κατάφορα τα όρια
της κοινής λογικής.
Δεν έχετε το δικαίωµα να παίζετε µε το Σύνταγµα και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία αναθεώρησης και την προεδρική εκλογή, ως εργαλεία ανάνηψης µιας
έκπτωτης πολιτικής που έχει εκατοµµύρια θύµατα και λιγοστούς
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ωφεληµένους, τους εαυτούς σας και τους εκλεκτούς σας.
Δεν έχετε το δικαίωµα να θυσιάσετε τον Νίκο Ρωµανό. Έχετε
αντίθετα τη δυνατότητα, την εξουσία και την υποχρέωση, να του
δώσετε την εκπαιδευτική άδεια και να σώσετε τη ζωή του. Αν το
κάνετε, ίσως σώσετε και την ψυχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γκιόκας για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2015 και τα νέα µέτρα, που
από ό,τι φαίνεται δροµολογούνται ενάντια στο λαϊκό εισόδηµα
και ιδιαίτερα ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση, κάνοντας στην
κυριολεξία άπιαστο όνειρο το δικαίωµα στη σύνταξη, στην ασφάλιση, για χιλιάδες εργαζόµενους, ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους νεότερης ηλικίας, αποτελούν κατά τη γνώµη µας την πιο
τρανή απόδειξη, την πιο πειστική απόδειξη για αυτό το οποίο φωνάζει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια από την αρχή ακόµη των µνηµονίων.
Φωνάζαµε, δηλαδή, ότι ακόµα και αν τελειώσει το µνηµόνιο ή
πάρει µια ολιγόµηνη παράταση και αντικατασταθεί στη συνέχει
από κάτι άλλο, ακόµη κι αν υπάρχει επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη –θυµίζω ότι ο προϋπολογισµός προβλέπει τέτοια
ανάπτυξη- θα είναι εδώ οι µηχανισµοί µόνιµης επιτήρησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για όλα τα κράτη-µέλη, θα
είναι εδώ οι αντιλαϊκοί εφαρµοστικοί νόµοι, τα αντιλαϊκά µέτρα,
τόσο αυτά που έχουν ψηφιστεί και µονιµοποιούνται, όσο και αυτά
που δροµολογούνται για το επόµενο διάστηµα, κυρίως αυτά που
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση.
Τα µέτρα αυτά δεν έρχονται από τον ουρανό. Είναι και ήταν
µέτρα προαποφασισµένα. Αποτελούν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Περιέχονται στους στόχους που
προωθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020».
Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται και οι όποιες διαφωνίες υπάρχουν
µεταξύ Κυβέρνησης και δανειστών αφορούν κυρίως το δηµοσιονοµικό κενό, αφορούν τη µετάβαση σε αυτή τη νέα φάση της επιτήρησης, αφορούν γενικότερες αντιθέσεις στην Ευρωζώνη για
το νέο ρόλο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και σε καµµία
περίπτωση δεν αφορούν τα λεγόµενα διαρθρωτικά µέτρα, τα
οποία θεωρούνται δεδοµένα, θεωρούνται προαπαιτούµενο για
να υπάρχει επιστροφή στην περιβόητη καπιταλιστική ανάκαµψη.
Από τις εξελίξεις των τελευταίων ηµερών προκύπτει επίσης το
εξής ερώτηµα. Γιατί η Κυβέρνηση, που αντικειµενικά είναι αποδυναµωµένη, είναι στριµωγµένη, είναι σε δύσκολη θέση, παίρνει
και προχωράει σε τέτοια βάναυσα µέτρα; Είναι µόνο γιατί της τα
επιβάλλουν οι δανειστές; Ενδεχοµένως η Κυβέρνηση να προτιµούσε να υλοποιήσει τέτοια µέτρα σε κάποιο χρόνο αργότερα,
πιο ευνοϊκό, έχοντας πάρει µια παράταση ζωής από την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας. Άρα, δεν είναι µόνο αυτό και δεν
είναι κυρίως αυτό.
Τα µέτρα προχωρούν, αν δεν τα εµποδίσει ο λαός, γιατί απορρέουν από την ίδια τη στρατηγική της Κυβέρνησης, από τις επιδιώξεις του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Απορρέουν, δηλαδή, από
αυτό που λένε όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης, «ακόµη και αν
δεν µας ζητούσε κανένας να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις, θα
έπρεπε να τις κάνουµε από µόνοι µας». Αυτές οι µεταρρυθµίσεις,
είναι αυτά τα λεγόµενα διαρθρωτικά µέτρα, τα πιο σκληρά αντιλαϊκά µέτρα, γιατί ακριβώς ξεριζώνουν δικαιώµατα, ξεριζώνουν
κατακτήσεις, καθορίζουν το µέλλον και τη ζωή των επόµενων γενιών.
Η επιµονή, όµως, της Κυβέρνησης, εξηγείται για έναν ακόµη
λόγο, γιατί απέναντί της, έχει µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση που
δεν αµφισβητεί την ουσία της κυβερνητικής στρατηγικής, δεν αµφισβητεί τις βάσεις του σηµερινού αντιλαϊκού δρόµου. Όταν, για
παράδειγµα, λες ότι το κράτος έχει συνέχεια, ότι θα αναζητήσεις
λύσεις το ευρωενωσιακό πλαίσιο, δηλαδή µε βάση τα µνηµόνια
διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αναγνωρίζεις το χρέος
και λες ότι πρέπει να πληρωθεί, όταν πίνεις νερό στο όνοµα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης και λες «εγώ µπορώ να την εγγυηθώ
καλύτερα» και «οι αγορές και οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να
ακουµπήσουν πάνω µου, γιατί εγώ θα εξασφαλίσω σταθερότητα», τότε πολεµάς την Κυβέρνηση µε τα ίδια της τα όπλα. Μπο-
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ρεί να τη χτυπάς εκλογικά, όµως τη βοηθάς ιδεολογικά και πολιτικά για να συνεχίσει να τσακίζει το λαό.
Τότε το µόνο που µπορείς να υποσχεθείς στο λαό είναι κάποια
ψίχουλα που θα πέσουν, αν πέσουν και αυτά, από το νέο φαγοπότι του κεφαλαίου και κάµποσες αυταπάτες ότι δήθεν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης
και ότι τα κοράκια θα γίνουν περιστέρια! Το µόνο που µπορείς
να εγγυηθείς τότε είναι συνέχιση του ίδιου αντιλαϊκού δρόµου.
Άλλωστε, πριν λίγες µέρες ήταν, που ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
είπε ότι µια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα συνάψει κάποιο πρόγραµµα
µε τους εταίρους, µε τους δανειστές και ότι απλά αυτό το πρόγραµµα θα είναι αναπτυξιακό και όχι υφεσιακό, θα είναι µε επεκτατική και όχι µε περιοριστική πολιτική.
Ας µας πουν, όµως, σε ποια χώρα η επεκτατική πολιτική αντιµετώπισε τα λαϊκά προβλήµατα, έλυσε το πρόβληµα της ανεργίας, απέτρεψε την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης; Μήπως
στις Ηνωµένες Πολιτείες που ζουν και βασιλεύουν η ανεργία, η
φτώχεια, η εξαθλίωση και εσχάτως από ό,τι βλέπουµε και ο ρατσισµός;
Μήπως γίνεται αυτό στην Ιαπωνία που βυθίζεται στην οικονοµική κρίση, µήπως στους συµµάχους του Νότου, την Ιταλία και
τη Γαλλία που καταθέτουν προϋπολογισµούς στην Κοµισιόν υποτίθεται επεκτατικής πολιτικής- και ταυτόχρονα τσεκουρώνουν τους εργαζόµενους των χωρών τους, µε τα ίδια ακριβώς
µέτρα που παίρνετε και στην Ελλάδα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει ο λαός να πολεµήσει και τη σηµερινή Κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση που θα κινηθεί στον ίδιο
δρόµο µε τα δικά του τα όπλα και τα δικά του τα όπλα είναι η
πάλη του, είναι η συµµαχία του για να διεκδικήσει τις σύγχρονες
ανάγκες που θυσιάζονται στο βωµό της επιβίωσης ενός σάπιου
συστήµατος, είναι η µη αναγνώριση του χρέους, γιατί δεν το δηµιούργησε ο λαός, είναι το αίτηµα για ολοσχερή και µονοµερή
διαγραφή του. Είναι ο στόχος για αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για κοινωνικοποίηση του πλούτου, για να µπορεί
να πάρει ο λαός στα χέρια του τις παραγωγικές και αναπτυξιακές
δυνατότητες που έχει η χώρα.
Αυτά είναι τα όπλα του λαού, αυτό το δρόµο προτείνει το ΚΚΕ
και γι’ αυτό θεωρούµε ότι η ισχυροποίησή του στις σηµερινές
συνθήκες µπορεί να βάλει και εµπόδια στη σηµερινή πολιτική,
αλλά πάνω απ’ όλα να ανοίξει το δρόµο για µία ριζικά διαφορετική προοπτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.
Ιωάννης Βρούτσης για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε µία γενική παρατήρηση. Σε αυτήν την
κρίσιµη χρονική περίοδο ακούγονται και πάλι διχαστικές φωνές
που θέλουν να θολώσουν, να υποτιµήσουν και να ακυρώσουν ό,τι
έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα. Είναι οι γνωστές φωνές που
συνεχώς διαµαρτύρονται, καταγγέλλουν, αλλά στο τέλος δεν
έχουν να προτείνουν τίποτα.
Σκεφθείτε πού ήµασταν πριν δυόµισι χρόνια και πού είµαστε
σήµερα. Πριν δυόµισι χρόνια, λοιπόν, ήµασταν ένα βήµα πριν τον
γκρεµό και τον όλεθρο, σε ένα οριακό σηµείο για τη χώρα και
την οικονοµία. Σήµερα είµαστε, πράγµατι, σε ένα εξίσου οριακό
σηµείο, αλλά προς την αντίθετη, τη θετική κατεύθυνση. Είµαστε
ένα βήµα πριν την οριστική έξοδο από την κρίση.
Κάτι, επίσης, σηµαντικό είναι το εξής. Οι µεγάλες σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας έπιασαν τόπο. Την Τρίτη
στο Υπουργείο Εργασίας θα παρουσιάσουµε τα ετήσια αποτελέσµατα του προγράµµατος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2014 σε σχέση µε
το 2013, τα οποία -πιστέψτε µε- επιφυλάσσουν εκπλήξεις και
είναι εντυπωσιακά.
Βέβαια, είναι γνωστό ότι είµαστε µία χώρα που δεν διακρίνεται
για την ψυχραιµία και τη νηφαλιότητα στο δηµόσιο διάλογο. Περισσεύουν δυστυχώς οι υπερβολές, η αφοριστική ισοπέδωση και
η πολιτική υποκρισία. Πάρτε παράδειγµα το ασφαλιστικό, το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγµα πολιτικής υποκρισίας που βαραίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σχεδόν διαχρονικά το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της
χώρας, είτε από τη πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων που δεν
έπαιρναν τις αναγκαίες αποφάσεις είτε από την πλευρά της εκάστοτε αντιπολίτευσης που εµπόδιζε, υπονόµευε τις αλλαγές και
µε µία ανέξοδη ρητορεία χάιδευε τα αυτιά των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων.
Δυστυχώς, αυτό ως τακτική απέδιδε. Ήταν κάτι ελκυστικό για
τον κόσµο να ακούει µόνο ευχάριστα, που µοιραία οδηγούσαν
στο να µπει φρένο και να εµποδιστεί οτιδήποτε και οποιαδήποτε
µεταρρύθµιση ξεκινούσε να γίνει.
Το ασφαλιστικό είναι η πιο εµβληµατική περίπτωση από τα κρίσιµα ζητήµατα της χώρας, στα οποία φαίνεται καθαρά ότι σήµερα πληρώνουµε την αδράνεια και την αναβλητικότητα του
παρελθόντος.
Για θυµηθείτε λίγο τη στάση των πολιτικών, της κοινωνίας απέναντι σε αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Κάναµε ποτέ µία ειλικρινή και
βαθιά συζήτηση γι’ αυτό το θέµα; Είναι συζήτηση που έπρεπε να
έχει γίνει, επειδή το ασφαλιστικό δεν αποτελεί µόνο ένα κρίσιµο
δηµοσιονοµικό ζήτηµα. Είναι θέµα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης, εµπιστοσύνης µεταξύ των γενεών. Είναι θέµα σεβασµού
στους απόµαχους της εργασίας που έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και δικαίως περιµένουν την ανταπόδοση του µόχθου
τους. Είναι όµως και ζήτηµα ευθύνης απέναντι στα παιδιά µας,
τις νέες γενιές και στο δικαίωµά τους να πάρουν και αυτοί σύνταξη όταν έρθει η ώρα τους.
Για πολλά χρόνια, λοιπόν, στο παρελθόν, αντιµετωπίζαµε το
ασφαλιστικό µε µία λογική «δος ηµίν σήµερον», αδιαφορώντας
για τις µακροχρόνιες επιπτώσεις και την τύχη των επόµενων γενεών. Υπό το βάρος του λεγόµενου πολιτικού κόστους, όλοι αποφεύγαµε να δούµε κατάµατα την πραγµατικότητα και κάθε φορά
που µεταθέταµε τη λύση στο µέλλον, επανερχόταν αµέσως µετά
µε δυσµενέστερους όρους.
Υπήρχαν βέβαια σταθµοί, δυστυχώς µε τη µορφή εξαιρέσεων,
που επηρέασαν θετικά το µέλλον το ασφαλιστικού. Η σηµαντική
µεταρρύθµιση του 1992, ο νόµος Σιούφα, καθώς και µικρότερης
κλίµακας, αλλά εξίσου σηµαντικές παρεµβάσεις -νόµοι Ρέππα και
Πετραλιά- στήριξαν και έδωσαν προοπτική και ανάσα στο σύστηµα. Δυστυχώς, όµως, άλλες γενναίες παρεµβάσεις και µεταρρυθµίσεις, που αν είχαν προχωρήσει κανονικά στην ώρα τους,
σήµερα δεν θα κάναµε τέτοια συζήτηση, έµειναν στα χαρτιά και
εµποδίστηκαν εν τη γενέσει τους.
Ας δούµε τι γινόταν και µε το κοινωνικό κράτος. Για δεκαετίες
και σε αυτό τον τοµέα επικρατούσε η λογική του γνωστού κατακερµατισµού, που µας οδήγησε τελικά σε ένα κράτος πολύ µειωµένης αποτελεσµατικότητας στην κοινωνική παρέµβαση,
συγκριτικά µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Με άλλα λόγια, µοιράζαµε χρήµατα χωρίς αυτά να πηγαίνουν
τελικά στις ευάλωτες οµάδες, σε αυτούς που τα είχαν ανάγκη
και τελικά όσους περισσότερους πόρους δίναµε, τόσο περισσότερο το κοινωνικό κράτος γινόταν περισσότερο άνισο και αυξανόταν η αναποτελεσµατικότητα των πολιτικών του.
Το τέλος του 2014 και το πέρασµα στο 2015 βρίσκει τη χώρα
µας να έχει κάνει πράξη τη µεγαλύτερη κοινωνική µεταρρύθµιση
στη νεότερη ιστορία της. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ήδη
εφαρµόζεται πιλοτικά µε επιτυχία σε δεκατρείς δήµους. Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα οι δικαιούχοι στις προσωρινές επιλεγµένες αιτήσεις ανέρχονται σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιους
σαράντα δύο.
Στόχος µας αποτελεί το αµέσως επόµενο διάστηµα όλοι αυτοί
οι πόροι, που σκορπούσαµε ανεξέλεγκτα, να έρθουν κάτω από
την «οµπρέλα» του Υπουργείου Εργασίας και οι πόροι αυτοί, πιστέψτε µε, είναι αρκετοί ώστε να υπερκαλύψουν την ανάγκη της
καθολικής εφαρµογής του προγράµµατος για όλη τη χώρα.
Για το ασφαλιστικό, τι να πρωτοπούµε; Τι να πούµε για τις ανισότητες και τις προνοµιακές εξαιρέσεις που δηµιούργησαν ένα
κατακερµατισµένο σύστηµα οικονοµικά δαπανηρό και κοινωνικά
άδικο; Τι να πούµε για το χάος των σαράντα χιλιάδων σελίδων
µε ασφαλιστικές ρυθµίσεις και των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
και πλέον σχετικών νόµων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, για το ότι δινόταν εφάπαξ σε πολλές περιπτώσεις που υπερέβαινε το 60%, το 80% ή το 90% από εισφορές που δεν είχαν
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στην πραγµατικότητα καταβληθεί, στερώντας ουσιαστικά τα χρήµατα που ανήκαν στις επόµενες γενιές;
Τι να πούµε για το ότι οι επικουρικές συντάξεις δίνονταν µε «το
µάτι και το ζύγι», ακόµα και µε υπεύθυνες δηλώσεις, επειδή κανείς δεν είχε µπει στον κόπο να κάνει διασταυρώσεις, για το ότι
κάθε χρόνο διέρρεαν από το σύστηµα εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ σε «µαϊµού» συντάξεις, σε συγγενείς αποβιωσάντων, σε
χήρες που ξαναπαντρεύτηκαν, σε δήθεν αναπήρους, για το ότι
ουδέποτε γίνονταν διασταυρώσεις µεταξύ αυτών που δήλωναν
οι εργοδότες ότι έδιναν και αυτών που πλήρωναν τελικά στα ταµεία;
Τι να πούµε για το ότι επειδή δεν υπήρχε για δεκαετίες οργανωµένο και συγκροτηµένο σύστηµα είσπραξης εισφορών και ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα ταµεία, ήταν εν τέλει κάτι που
εναπόκειτο στον πατριωτισµό, στο φιλότιµο επαγγελµατιών και
επιχειρήσεων; Πλήρωνε όποιος ήθελε, όταν ήθελε και όποτε
ήθελε.
Τι να πει κάποιος για το ότι ήδη από τη δεκαετία του 1920 και
1930 είχαν επιβληθεί φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, οι
λεγόµενοι κατ’ ευφηµισµό «κοινωνικοί πόροι», προκειµένου να
χρηµατοδοτούνται οι συντάξεις ολίγων, εκείνων όµως που είχαν
ισχυρές προσβάσεις στο πολιτικό σύστηµα, απέναντι στην υπόλοιπη αδύναµη κοινωνία;
Όλα αυτά οδήγησαν σιγά-σιγά ώστε η κρατική χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος, χωρίς τις εισφορές των εργαζοµένων, από το 2000 µέχρι σήµερα να φτάσει τα 201
δισεκατοµµύρια ευρώ, σκαρφαλώνοντας έτσι από το 4,03% του
ΑΕΠ το 2000 στο 10,07% το 2011, µε αποτέλεσµα σήµερα η κρατική συνεισφορά να αποτελεί το 55% των συνολικών συνταξιοδοτικών δαπανών.
Έχετε αντιληφθεί ότι αν τα τελευταία χρόνια δεν κάναµε αυτές
τις σηµαντικές διαρθρωτικές, οργανωτικές αλλαγές, αυτό το
συµµάζεµα και το νοικοκύρεµα, όπως το λέµε, θα κατέρρεε το
ασφαλιστικό, θα έσκαγε η βόµβα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε όλα αυτά τα κακώς κείµενα
που για δεκαετίες υπήρχαν, εµείς ως Κυβέρνηση επιλέξαµε να
συγκρουστούµε και όχι µόνο, να τα διορθώσουµε. Επιλέξαµε εις
γνώσιν µας, συνειδητά, να αναλάβουµε αυτό το µεγάλο πολιτικό
κόστος, που -πιστέψτε µε όµως- άξιζε τον κόπο για το µέλλον της
πατρίδας µας.
Το σύστηµα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ θα είχε καταρρεύσει. Το σώσαµε µε έναν αντικειµενικό συντελεστή βιωσιµότητας και αλληλεγγύης, που εξασφαλίζει ότι οι επόµενες
γενιές θα λάβουν παροχές και ότι ο προϋπολογισµός τους δεν
θα ξαναγεννήσει ελλείµµατα.
Αυτό σηµαίνει ότι οι φορολογούµενοι πολίτες δεν θα επιβαρυνθούν και δεν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν
ποτέ τις συντάξεις άλλων. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι οι
νέοι εργαζόµενοι θα πάρουν και εφάπαξ και επικουρική σύνταξη.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω –γιατί τα πράγµατα θα πρέπει να
τα λέµε µε το όνοµά τους- εξοικονοµήσεις που πετύχαµε µόνο
µε τη λέξη «νοικοκύρεµα» και µε διασταυρώσεις. Οι «µαϊµού» και
οι εικονικές συντάξεις -που πλέον δεν υπάρχουν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια- στοίχισαν πάνω από 5 δισεκατοµµύρια ευρώ στα
ασφαλιστικά ταµεία. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΠΔ µε
τις τράπεζες εξοικονόµησαν 280 εκατοµµύρια ευρώ. Η ενοποίηση των επικουρικών ταµείων και η ενσωµάτωσή τους στην περιοδική δήλωση του ΙΚΑ εξοικονόµησε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Η
προεκτύπωση στις φορολογικές δηλώσεις των βεβαιώσεων σύνταξης εξοικονόµησε 80 εκατοµµύρια ευρώ.
Το ολοκληρωµένο πλαίσιο αυτοµατοποιηµένου συµψηφισµού
επιστροφής φόρου και ΦΠΑ, µε οφειλές προς τα ταµεία, εξοικονόµησε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Οι συµψηφισµοί πάσης φύσεως
πληρωµών, επιδοτήσεων, αποζηµιώσεων σε δικαιούχους οφειλέτες ασφαλιστικών ταµείων εξοικονόµησε 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι διασταυρώσεις οικογενειακών επιδοµάτων που περιλαµβάνονται µέσα στις συντάξεις εξοικονόµησε 16 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, έχουµε τις διασταυρώσεις των συνταξιούχων που εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει. Ήδη διασταυρώθηκε το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ» µε την «ΕΡΓΑΝΗ». Εκκρεµεί η τελευταία
διασταύρωση µε τις αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων και τα
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αποτελέσµατα δυστυχώς επιβεβαιώνουν τους φόβους µας, δηλαδή ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις εργαζόµενων συνταξιούχων που δεν έχουν δηλωθεί.
Τώρα ας αναφερθούµε σε δύο επιµέρους ζητήµατα για τα
οποία γίνεται συζήτηση το τελευταίο διάστηµα. Πρώτον, οι περιπτώσεις εργαζοµένων που βγαίνουν στη σύνταξη σε χαµηλότερο
από τα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Το έχω πει, ήδη,
αρκετές φορές ότι εκτός από τις ειδικές ευαίσθητες περιπτώσεις, όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά και τα άτοµα µε αναπηρία,
όλα τα υπόλοιπα αποτελούν πολυτέλεια για τις δυνατότητες του
ασφαλιστικού και πρόκληση για τους υπόλοιπους εργαζόµενους.
Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» είναι
αποκαλυπτικά. Στο τετράµηνο Σεπτέµβριος-Δεκέµβριος 2014 το
ποσοστό νέων συνταξιούχων γήρατος, ηλικίας κάτω των εξήντα
δύο ετών, στο δηµόσιο έφτασε το 76,33%, στο ΙΚΑ το 64,34%,
ενώ στα ειδικά, τα γνωστά «ευγενή» ταµεία, τράπεζες, ΔΕΚΟ και
τα υπόλοιπα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 91,6% του συνόλου.
Και ρωτώ: Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει τόσο µεγάλο µερίδιο συνταξιούχων κάτω από τα γενικά ηλικιακά όρια
συνταξιοδότησης; Και απαντώ, σε καµµία άλλη, µόνο στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, το τονίζω. Δεν πρόκειται να κάνουµε κανέναν απολύτως
αιφνιδιασµό ανατρέποντας οικογενειακούς προγραµµατισµούς,
διατηρώντας ταυτόχρονα όλες εκείνες τις ειδικές περιπτώσεις
που επιβάλλεται είτε λόγω του ειδικού επαγγέλµατος είτε λόγω
της αναπηρίας τους είτε για κάποιο άλλο λόγο να έχουν ευνοϊκή
αντιµετώπιση. Αυτοί δεν θίγονται. Έτσι και αλλιώς ο ν. 3863 προβλέπει τη σταδιακή µείωση και εξάλειψη όλων αυτών των προκλητικών αποκλίσεων.
Δεύτερον, ο απαιτούµενος χρόνος εργασίας για τη λήψη κατώτατης σύνταξης. Γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι µε µόλις δεκαπέντε χρόνια εργασίας εξασφαλίζουν την κατώτατη σύνταξη του
ΙΚΑ που σε αρκετές περιπτώσεις υπερκαλύπτει το ποσό της σύνταξης µε επτά χιλιάδες και δέκα χιλιάδες ηµεροµίσθια για κατηγορίες χαµηλόµισθων εργαζοµένων;
Αυτό δεν αποτελεί µια µεγάλη στρέβλωση; Αυτό δεν είναι αδικία; Αυτό δεν οδηγεί κατευθείαν στην αδήλωτη και ανασφάλιστη
εργασία αµέσως, γιατί µόλις συµπληρώσει κάποιος τεσσερισήµισι χιλιάδες ένσηµα δεν τον συµφέρει να εργάζεται παραπάνω;
Είναι σωστός ο προβληµατισµός ότι την περίοδο που διανύουµε, µε την αυξηµένη ανεργία, δεν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Βεβαίως και εδώ δεν αιφνιδιάζουµε ούτε αγνοούµε τη δύσκολη
πραγµατικότητα. Η όποια νοµοθετική πρωτοβουλία θα αφορά
πλέον όσους συνταξιοδοτηθούν µετά από δύο δεκαετίες, ενώ και
για τον συντάξιµο χρόνο από τα δεκαπέντε χρόνια έως τα είκοσι
χρόνια θα υπάρξει µέριµνα έτσι ώστε να υπάρξει τρόπος ανταπόδοσης της σύνταξής τους χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ από
αυτά που έδωσαν.
Άφησα για το τέλος κάποιες κρίσιµες διαπιστώσεις. Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µας είναι δηµόσιο, καθολικό και διανεµητικό και έτσι θα παραµείνει, αρκεί να
επιµείνουµε µε συνέπεια και µεθοδικότητα σε αυτόν τον δρόµο
της εξυγίανσης και να προσέξουµε ως κόρη οφθαλµού την εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης στο µέλλον.
Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας στηρίζεται πλέον σε σταθερές και υγιείς βάσεις. Σήµερα µου επιτρέπεται να πω και κάτι επιπλέον. Με
τις µεταρρυθµίσεις που έχουν συντελεστεί τα δυόµισι χρόνια,
αλλά και τους προηγούµενους νόµους, τους ν. 3863/2010 και ν.
3865/2010, µπορούµε να πούµε για πρώτη φορά µε σχετική βεβαιότητα ότι το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας κινείται σε
περιβάλλον βιωσιµότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα αποτελέσµατα των αναλογιστικών µελετών, που διεξάγει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τα οποία βρίσκονται σχεδόν στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσηςπροκύπτουν τα εξής.
Πρώτον, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας δεν χρειάζεται
πλέον δοµικές αλλαγές.
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Δεύτερον, το ασφαλιστικό σύστηµα, ακόµα και υπό τις πιο συντηρητικές µακροοικονοµικές δηµογραφικές υποθέσεις που
έχουν δοθεί από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τηρώντας απόλυτα τη µεθοδολογία και τους προβλεπόµενους κανόνες, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι κινείται σε περιβάλλον βιωσιµότητας, όπως δείχνουν οι µακροπρόθεσµες
προβολές µέχρι το 2060.
Τρίτον, η βασική υποχρέωση της χώρας µας, σύµφωνα µε τον
ν. 3863/2010, ώστε το ύψος των δαπανών µέχρι το 2060 να µην
υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των δυόµισι ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το 2009, επίσης φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Είναι µια σηµαντική επιτυχία που έρχεται να προστεθεί
στις προηγούµενες οικονοµικές επιτυχίες της Κυβέρνησης.
Όµως ως Υπουργός Εργασίας σήµερα, θέλω να πω προς την
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι αυτή η επιτυχία θα τηρηθεί, αν υπάρξουν τρεις προϋποθέσεις.
Πρώτον, το ασφαλιστικό να µείνει µακριά από κοµµατικές και
πολιτικές σκοπιµότητες. Δεύτερον, να διατηρηθεί το σύγχρονο
και λειτουργικό θεσµικό πλαίσιο, όπως έχει δηµιουργηθεί µέχρι
σήµερα και επιπλέον να κατευθύνεται στη λογική της αναλογιστικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. Τρίτον, οι όποιες προκλητικές αδικίες, στρεβλώσεις και ανισότητες εντοπίζονται να
λύνονται και να διορθώνονται άµεσα. Μόνο έτσι το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας περνάει σε µια νέα εποχή, αρκεί βέβαια να
µην υπονοµευτεί ποτέ ξανά από ανεύθυνες πολιτικές αποφάσεις
και συµπεριφορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άφησα κάτι επίσης για το τέλος…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
µην διαµαρτύρεστε. Έχω δείξει ανοχή σε όλους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πέρασαν τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια από τη θεσµοθέτηση του ν. 1264/1982, ενός σηµαντικού νοµοθετήµατος, που στην εποχή του τουλάχιστον αποτέλεσε
θετική τοµή στην οργάνωση του συνδικαλιστικού πεδίου στη
χώρα µας.
Όµως η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αναδείξει µία σειρά από
οργανωτικά κυρίως προβλήµατα και στρεβλώσεις, περιπτώσεις
καταστρατήγησης και καταστρατήγησης εφαρµογής, αλλά και
αδυναµία να ανταποκριθεί στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις της οικονοµίας. Το συνδικαλιστικό πλαίσιο, όπως είναι
σήµερα, χρειάζεται φρεσκάρισµα, ανανέωση, ενδυνάµωση.
Πέστε το όπως θέλετε.
Μας ενδιαφέρει, ωστόσο, και η ελληνική κοινωνία, η εύρυθµη
και οργανωµένη λειτουργία της συνδικαλιστικής έκφρασης των
εργαζοµένων, η αντιπροσωπευτική συµµετοχή της εργασίας, της
παραγωγής στο πλαίσιο της κοινωνικής διαπραγµάτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μας ενδιαφέρει, όπως προανέφερα,
η καλλιέργεια της εµπέδωσης µιας θετικής κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου και συνεννόησης, η οποία για πρώτη φορά δείχνει
σηµάδια ωριµότητας και µία τέτοια εξέλιξη υπηρετείται αυτονόητα από ένα σύγχρονο, ανοιχτό, δηµοκρατικό πλαίσιο άσκησης συνδικαλιστικής δράσης και έκφρασης, καθώς και της
διασφάλισης των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Μη µε αναγκάζετε να σας διακόψω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Υπουργείο
Εργασίας, έχουµε επεξεργαστεί και σχεδιάσει ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο αλλαγών, που θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό
του συνδικαλιστικού νόµου.
Κυρίες και κύριοι, ο κόσµος αλλάζει συνεχώς. Η Ελλάδα δεν
πρέπει να µείνει αδρανής απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Άλλωστε, αποδείχθηκε ότι πληρώσαµε ακριβά το τίµηµα της αδρά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νειας και της αναβλητικότητας, αλλά αποδείξαµε ταυτόχρονα
ότι, όταν θέλουµε, τα καταφέρνουµε. Σε έναν πυκνό χρόνο δυόµισι ετών κάνουµε τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές
που έχει δει ποτέ ο τόπος στη νεότερη ιστορία. Γκρεµίσαµε στερεότυπα, µύθους και φοβικά σύνδροµα δεκαετιών. Ουσιαστικά,
αλλάξαµε την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Το καταλαβαίνετε; Σας παρακαλώ! Τι είναι αυτό
που κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επιβάλλεται λοιπόν, όσο ποτέ άλλοτε, τα πολιτικά κόµµατα, όλοι µας, να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας µε όρους οµοψυχίας, συνεννόησης και να δώσουµε από κοινού τη µάχη για το καλό της πατρίδας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, κύριοι Υπουργοί, ξέρετε εκ των προτέρων ότι έχετε δώδεκα λεπτά
χρόνο οµιλίας. Έχουµε ανοχή δύο, τρία, τέσσερα λεπτά, αλλά
όχι να διπλασιάζουµε τον χρόνο! Το ξέρετε αυτό, όπως το ξέρουν και οι συνάδελφοι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όσο µιλούν αποκαλύπτονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε ζητήσει τον λόγο. Θα κάνετε χρήση της πρωτολογίας σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσετε αµέσως
µετά, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε σε µία από τις πιο κρίσιµες και οριακές φάσεις αυτής
της χώρας. Δυστυχώς, βλέπουµε αυτήν την ώρα ότι υπάρχουν
κάποια κέντρα τα οποία θέλουν ένα νεαρό εικοσιενός χρονών
νεκρό, κάποια σκοτεινά κέντρα τα οποία αναζητούν την ανωµαλία, ψάχνουν την ανωµαλία. Κάποιοι δεν βολεύονται από τις εξελίξεις που έρχονται, ριζοσπαστικές προοδευτικές εξελίξεις και
θέλουν να τις ανακόψουν.
Βλέπετε την εικόνα που επικρατεί σήµερα στην Αθήνα. Δεν
λέω για τις προηγούµενες δύο ηµέρες απαγορεύσεων συναθροίσεων γιατί έρχεται ο κ. Νταβούτογλου, λες και οι διαδηλωτές που
είχαν αποφασίσει να διαδηλώσουν και να διαµαρτυρηθούν θα
απειλούσαν την ασφάλεια των µετακινήσεων ή ίσως και τη ζωή
του Νταβούτογλου. Είστε, όµως, µία Κυβέρνηση αυταρχικής
πυγµής και την επιδεικνύετε µε κάθε ευκαιρία.
Σήµερα έξω η αστυνοµοκρατία επικρατεί. Θλιβερή εικόνα σήµερα του Αγίου Νικολάου µέσα στο κέντρο της Αθήνας! Και ετοιµάζετε µαύρα Χριστούγεννα για τον ελληνικό λαό.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σε εσάς που είστε εδώ βεβαίως απευθύνοµαι, αλλά απευθύνοµαι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και
στην Κυβέρνηση ως συλλογικό όργανο και σας λέω ότι έχετε πελώρια ευθύνη και αυτήν την ώρα πρέπει να αναλάβετε µία πρωτοβουλία, αποτελεσµατική πρωτοβουλία, πολιτική πρωτοβουλία,
για να δώσετε διέξοδο σε ένα νεαρό άνθρωπο υπόδικο και κατάδικο –δεν έχει σηµασία- ο οποίος ζητά τι; Το αυτονόητο. Μία εκπαιδευτική άδεια, γιατί πέτυχε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυµα της χώρας µας. Ζητά εκπαιδευτική άδεια. Τι θα κάνετε;
Θα τον οδηγήσετε στον θάνατο, επειδή ζητά εκπαιδευτική άδεια
ή θα πείτε το περίφηµο ρητό «το κράτος δεν εκβιάζεται»; Έλεος,
κύριοι! Εάν θέλετε να πείτε αυτήν τη φράση, να την πείτε στην
τρόικα, όχι στον Ρωµανό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να πείτε αυτήν τη φράση στην τρόικα και όχι σε ένα νεαρό εικοσιενός ετών που ζητά εκπαιδευτική άδεια. Όµως, στην τρόικα
δεν το λέτε αυτό. Όχι µόνο εκβιάζεστε, αλλά και υποκύπτετε διαχρονικά στους εκβιασµούς. Και τώρα, βεβαίως, βλέπουµε το θλιβερό θέαµα µίας Κυβέρνησης παραδοµένης στις απαιτήσεις της
τρόικας. Αυτό βλέπουµε αυτήν την ώρα. Πάρτε, λοιπόν, µία πρωτοβουλία τώρα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος.
Και εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, µιας και βλέπω τον κ. Ντόλιο,
µην σηκώνετε τα χέρια ψηλά...
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Δεν τα σηκώνουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…ούτε να κρύβεστε πίσω από µία
φραστική παρέµβαση. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε ζωή ή θάνατο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ούτε τα
χέρια σηκώνουµε, ούτε κρυβόµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε να κάνουµε µε ζωή
και θάνατο. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Το έχουµε
αντιληφθεί καλά κάποιοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…και να αναλάβετε το ρόλο που
πρέπει να αναλάβετε σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
Κύριε Σταϊκούρα, απευθύνοµαι σε εσάς, βεβαίως γιατί είστε
παρών και γιατί δεν είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι εδώ
ούτε ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Χαρδούβελης. Δεν ήρθε ο κ.
Χαρδούβελης καθόλου. Μόνο τον εισηγητή σας ήρθε για να
ακούσει. Το ίδιο και ο κύριος Πρωθυπουργός.
Πρώτη φορά βλέπω Πρωθυπουργό της χώρας –καλά, λέει,
«δεν έρχοµαι όταν µιλάει ο Τσίπρας»- που να µην κάθεται να
ακούσει τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Όλοι οι πρωθυπουργοί απ’ όσο
ξέρω στη Μεταπολίτευση σεβόντουσαν αυτήν τη διαδικασία. Σεβόντουσαν ένα θεσµό, µια θεσµική διαδικασία. Το λέω αυτό παρεµπιπτόντως. Γι’ αυτό απευθύνοµαι στον κ. Σταϊκούρα. Τι
λέγατε, κύριε Σταϊκούρα; Μέχρι τώρα το λέγατε αυτό, ότι θα φύγετε από το µνηµόνιο από το 2015, ότι δεν θα υπάρξουν νέα
µέτρα, ότι θα διώξετε και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Πώς
το έλεγε ο µεγάλος τιµονιέρης ο κ. Χαρδούβελης; Θα οδηγεί,
λέει, αυτός, κάπου θα βάλει σε καµµιά γωνία τον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, και στο πορτµπαγκάζ µε τις βαλίτσες θα
βάλει και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτά δεν µας λέγατε;
Δεν τα λέγαµε εµείς αυτά, εσείς τα λέγατε για το 2015.
Το θέατρο εσωτερικής κατανάλωσης, όµως, είχε ηµεροµηνία
λήξης. Ποια είναι τα αποτελέσµατα που βλέπουµε τώρα να τρέχουν; Όχι µόνο δεν φεύγετε από το µνηµόνιο, αλλά έχουµε παράταση του µνηµονίου µέσα στο 2015 και δεν ξέρουµε πόση
παράταση θα είναι αυτή. Όχι µόνο θα υπάρξουν νέα µέτρα και
τα στέλνετε τώρα µε e-mail τα νέα µέτρα, αλλά θα έχουµε και
νέο µνηµόνιο υπό την προληπτική γραµµή στήριξης, το οποίο θα
αντικαταστήσει εν ευθέτω χρόνω το παλιό. Και αντί να διώξετε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αυτό βεβαίως θα συνεχίσει την
επιτήρηση της χώρας και απ’ ό,τι φαίνεται κάτω από τη µορφή
της τρόικας. Θα συνεχίσει η τρόικα. Αυτά είναι τα αποτελέσµατά
της. Και το τραγικό είναι ότι θα έχουµε νέο µνηµόνιο –πάτε για
νέο µνηµόνιο- χωρίς να βάλουν οι πιστωτές ούτε ένα ευρώ. Ούτε
ένα ευρώ! Ξέρετε τι λένε ότι θα χρησιµοποιήσουν ως οµπρέλα
στήριξης γι’ αυτό το νέο µνηµόνιο; Τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Και ξέρετε γιατί
θα τα χρησιµοποιήσουν αυτά; Γιατί φοβούνται ότι γρήγορα θα
έχουµε ανατροπή και πρέπει τα 11 δισεκατοµµύρια να φύγουν
από τα χέρια του δηµοσίου, να µην είναι ανοικτά προς χρήση από
µια κυβέρνηση της Αριστεράς. Εποµένως, λένε «θα τα βάλουµε
και θα φτιάξουµε την οµπρέλα της προληπτικής γραµµής στήριξης και θα τους φεσώσουµε και το νέο µνηµόνιο». Αυτή είναι η
κατάστασή σας και βεβαίως αυτό συνεπάγεται νέα µέτρα.
Θα «φρεσκάρει» είπε ο κ. Βρούτσης το ασφαλιστικό σύστηµα.
Μην το φρεσκάρετε άλλο, κύριε Βρούτση. Σε λίγο αντί για απεργούς πείνας θα εξοντώσετε από την πείνα κυριολεκτικά, χωρίς
να κάνουν απεργία, όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η κατεύθυνσή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα πω, κύριε Βρούτση, αυτά που δεν είπατε. Γιατί ανεβήκατε
στο Βήµα και δεν είπατε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και εγώ
θέλω να µου απαντήσετε για ορισµένα πράγµατα. Δεν σας ρωτάω
για την αύξηση του ΦΠΑ την οποία στείλατε µε e-mail για τα ξενοδοχεία, το διπλασιασµό του ΦΠΑ από 6,5% στο 13%, κάπου 400
εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο δεν είναι µέτρο βεβαίως δηµοσιονοµικού χαρακτήρα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω είναι µέτρο το οποίο επέβαλαν στην τεχνοκρατική, κατά τα άλλα τρόικα, οι ανταγωνιστές
µας στον τουρισµό. Αυτό είναι. Και βεβαίως αυτό αποτελεί πλήγµα
ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ας πάω, όµως, στην αρµοδιότητα που έχει ο κ. Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, λέει το e-mail σας ότι για να πάρει κανείς κατώτερη σύνταξη πλέον από τα δεκαπέντε χρόνια πρέπει να πάει στα
είκοσι κι από τις τεσσερισήµισι χιλιάδες στις έξι χιλιάδες ένσηµα;
Αυτό είναι µέτρο δικαιοσύνης και αποκατάστασης υποτίθεται,
ισοτιµίας; Προς τα κάτω γίνεται η αποκατάσταση ή προς τα
πάνω; Και πού θα βρεθούν τα είκοσι χρόνια σε µια περίοδο ανεργίας, πού δεν θα δουλεύει ο άλλος;
Δεν βρίσκονται, κύριε Βρούτση! Άρα, καταργείτε την κατώτερη
σύνταξη. Ξέρετε τι θα γίνει; Αυτός που έχει τώρα δεκαπέντε χρόνια –ο κ. Μητρόπουλος τα ξέρει- πόση σύνταξη θα παίρνει; Τριακόσια είκοσι ευρώ!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τριακόσια είκοσι ευρώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πήγαµε λοιπόν στην µνηµονιακή
δέσµευση. Η κατώτερη σύνταξη των δεκαπέντε ετών γίνεται
τριακόσια είκοσι ευρώ. Αυτή είναι η αθλιότητα! Αυτό είναι το
χάλι! Και αν θα την πάρει, γιατί η κατώτερη σύνταξη πλέον είναι
όνειρο θερινής νυκτός καθώς και τα είκοσι χρόνια εργασίας.
Πάµε στο άλλο θέµα. Κύριε Βρούτση, θα εφαρµόσετε -µε το
e-mail που στείλατε- πλήρως τις εργαλειοθήκες 1, 2, 3 του
ΟΟΣΑ; Θα τις εφαρµόσετε; Να µας απαντήσετε εδώ. Να µας ενηµερώσετε να ξέρουµε, γιατί οι εργαλειοθήκες 1, 2, 3 –αυτό που
λένε- είναι το τέλος της προνοιακής ενίσχυσης της σύνταξης και
εποµένως, πάµε στα τριακόσια εξήντα ευρώ κανονικότατα τώρα
καθώς και για τα είκοσι χρόνια, δηλαδή τις έξι χιλιάδες ένσηµα.
Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ µε τα µέτρα σας και την εργαλειοθήκη;
Βεβαίως, µας είπατε πριν ότι είναι µεγάλο µέτρο εκσυγχρονισµού και η εξόντωση των γυναικών, των ΑΜΕΑ και τα σχετικά µε
τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των βαρέων και ανθυγιεινών. Δεν
θα υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση από εδώ και µπρος κάτω
από τα εξήντα δύο χρόνια.
Τα γράφετε αυτά στο e-mail σας ή δεν τα γράφετε; Σηµαίνει
αύξηση ορίων ηλικίας από ένα έως δεκαπέντε χρόνια ειδικά για
τα ΑΜΕΑ. Θα έχουµε πάγωµα συντάξεων για το 2016 και το 2017
καθώς και ενιαίο µισθολόγιο για το δηµόσιο. Ξέρετε, κύριοι, τι
σηµαίνει ενιαίο µισθολόγιο; Εισαγωγικός µισθός 680 ευρώ αντί
για 780 ευρώ. Βεβαίως, από την 1-1-2016 δεν θα ισχύει αυτό
µόνο για τους νεοεισερχόµενους, αλλά θα γίνει ανακατανοµή
όλων των µισθών σε µια προοπτική για όλους τους δηµόσιους
υπαλλήλους. Εποµένως, νέα µέτρα οριζόντιας µείωσης µισθών,
µε αφετηρία όλο το δηµόσιο και σύντοµη επέκταση στον ιδιωτικό
τοµέα.
Θα ήθελα να πω µία κουβέντα για τον προϋπολογισµό, κυρία
Πρόεδρε, για να καταλήξω µε το θέµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ένα θέµα µε ειδική σηµασία. Δεν θα µπω στην αξιοπιστία
του προϋπολογισµού που είπατε και χρησιµοποιείτε κατά κόρον
ως επιχείρηµα, κύριε Σταϊκούρα. Δεν υπάρχει καµµία αξιοπιστία
στους προϋπολογισµούς. Δείτε τις προβλέψεις σας για τον προϋπολογισµό του 2014 και δείτε και τις εκτιµήσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Οι αποστάσεις είναι µεγάλες. Μη βλέπετε το τελικό
νούµερο, να δείτε αυτά που γράφονται µέσα. Γιατί έχουµε για φυσικά πρόσωπα παραδείγµατος χάριν σχεδόν 1,5 δισεκατοµµύριο
φόρους παραπάνω από αυτούς που προβλέπατε, µε βάση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί πήγαν κάποιες δόσεις την άλλη χρονιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία, δεν µου λέτε, αν πάνε οι
δόσεις την άλλη χρονιά θα πληρώνουν; Καλά, και για τα νοµικά
πρόσωπα πώς έτυχε να είναι 1 δισεκατοµµύριο κάτω και πώς
συµβαίνει οι ειδικές κατηγορίες να είναι κάτω 400 εκατοµµύρια;
Δείτε, λοιπόν, τις προβλέψεις και µη βάζετε µόνο το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αλλά να βάζετε τις προβλέψεις µετά το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και δίπλα το ταµπελάκι µε τις εκτιµήσεις,
για να είναι καλύτερη η εικόνα και να βλέπουµε τη διαχρονική
αξιοπιστία των προϋπολογισµών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το αποτέλεσµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας
λέω τα δεδοµένα. Μην µου τρώτε το χρόνο. Έχω πολύ λίγο
ακόµα και πρέπει να πω και δύο-τρία πράγµατα επιπρόσθετα.
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Δεν µιλάω, βεβαίως, για τις περικοπές δαπανών και την άγρια
λιτότητα του προϋπολογισµού, η οποία έχει οδυνηρές συνέπειες:
για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη 500 εκατοµµύρια λιγότερα ποσά και 2 δισεκατοµµύρια σε δύο χρόνια. Επιχορηγήσεις
σε νοσοκοµεία –είναι εδώ ο κ. Βορίδης- του ΕΣΥ µείον 25%. Οι
επιχορηγήσεις του ΕΟΠΥΥ, κύριε Βορίδη, µείον 20%. Υπουργείο
Παιδείας µείον 250 εκατοµµύρια. Υπουργείο Υγείας µείον 500
εκατοµµύρια. Υπουργείο Εργασίας µείον 350 εκατοµµύρια.
Άγρια λιτότητα!
Και βεβαίως το κλου είναι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Μιλάτε για ανάπτυξη, προβλέπετε ανάπτυξη 2,9% –πόσο
προβλέπετε;- µε ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το
οποίο έχετε περικόψει. Έχει καταρρεύσει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη χώρα που αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη
διαχρονική ύφεση σε ειρηνική περίοδο, σε όλον τον κόσµο.
Έχετε οδηγήσει σε κατάρρευση το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Και βεβαίως όπου γίνονται επενδύσεις και έχετε δεσµευτεί για
κάποιες από αυτές τι γίνεται; Τις ακυρώνετε και κάνετε τα
στραβά µάτια. Για να δείτε ποιος είναι κράτος εν κράτει σε αυτήν
τη χώρα, ζήτησα να πάω να δω τη «SIEMENS» στο Ρέντη που
έχει το εργοστάσιο. Μου λένε θα στείλετε ένα φαξ ή ένα e-mail
στη διεύθυνση της επιχείρησης και θα το ζητήσετε εγγράφως.
Έστειλα κι εγώ «Κοινοβουλευτική Οµάδα ΣΥΡΙΖΑ» υπογραφές,
σφραγίδες κ.λπ. κατευθείαν στη διεύθυνση της «SIEMENS», για
να περιµένω απάντηση να µπω στο εργοστάσιο και να συναντήσω το σωµατείο, για να µε ενηµερώσουν γιατί δεν κάνουν τις
επενδύσεις που έχει µε νόµο ψηφίσει η ελληνική Βουλή.
Η απάντηση: «Σας ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον που
δείχνετε για την εταιρεία. Πάγια όµως τακτική της επιχείρησής
µας είναι να µη συνδιαλέγεται» –ακούστε το ρήµα!- «µε µεµονωµένα κόµµατα ή πολιτικές κινήσεις.» Μόνο να «λαδώνει» κόµµατα
και πολιτικές κινήσεις κάνει η «SIEMENS»! Δεν συνδιαλέγεται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η απάντηση. Την καταθέτω για τα Πρακτικά για να
ξέρετε τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και το λέω αυτό, διότι µε νόµο έχει δεσµευτεί η «SIEMENS»
για επενδύσεις 60 εκατοµµυρίων ευρώ στο εργοστάσιο και αύξηση θέσεων απασχόλησης. Και αντί αυτών τα 60 εκατοµµύρια
πέταξαν στον αέρα -δεν έχει γίνει ποτέ επένδυση-, οι εξακόσιοι
εργαζόµενοι µειώθηκαν στους τετρακόσιους και τώρα η
«SIEMENS» φεύγει και από το εργοστάσιο. Αυτή είναι η κατάσταση.
Μη µου λέτε, λοιπόν, ότι δεν λέµε ονόµατα και διευθύνσεις.
Έχουν ονόµατα και διευθύνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και βεβαίως η επένδυση η µεγάλη στην Ελλάδα είναι ο τζόγος. Αφού πουλήσατε τον ΟΠΑΠ,
τον ξεπουλήσατε κυριολεκτικά µε σκανδαλώδη διαγωνισµό –που
δεν υπήρχε διαγωνισµός στην ουσία- τι κάνετε τώρα; Καζινοποιείτε την Ελλάδα µε την υποβάθµιση και περιθωριοποίηση όλου
του δικτύου των πρακτόρων. Αυτό κάνετε µε τα λεγόµενα «φρουτάκια». Και αυτό το θεωρείτε επένδυση; Αυτό είναι η διάλυση της
χώρας µέσα στην κρίση.
Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας δυο λόγια µόνο για
την περίφηµη αυτή πρωτοβουλία και πρόταση οκτώ συναδέλφων
µας από εδώ, οι οποίοι «ανακάλυψαν την Αµερική». Γιατί περί της
Αµερικής πρόκειται. Λένε πρώτα να συνεννοηθούµε να βγει Πρόεδρος και µετά να δούµε µέσα στο 2015 –γενικώς- να γίνουν
εκλογές και εν τω µεταξύ να πάµε και σε συνταγµατική Αναθεώρηση. Και απευθύνονται στα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου
να το κάνουν αυτό. Έπρεπε να χρησιµοποιήσουν άλλη φράση.
Έπρεπε στα κόµµατα του µνηµονιακού τόξου να κάνουν την πρότασή τους.
Γιατί όλοι ξέρουµε ότι αυτό που ζητάνε και αυτό που προτείνουν, στην ουσία είναι φιλί ζωής στην Κυβέρνηση του Σαµαρο-
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βενιζέλου και δεύτερον, ψήφος στο νέο µνηµόνιο -για το οποίο
µίλησα προηγουµένως- και στη νέα µνηµονιακή περιπέτεια που
µπαίνει µε άλλη µορφή τώρα η χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ήταν το έργο «οι επτά ήταν υπέροχοι», αλλά φαίνεται ότι οι επτά
όταν γίνονται οκτώ, γίνονται χάλια.
Αυτή η πρόταση δεν έχει καµµία σχέση µε την ανάγκη να δοθεί
θετική διέξοδος στη χώρα, καµµία απολύτως σχέση µε τη δηµοκρατία, καµµία απολύτως σχέση µε την περιφρούρηση των θεσµών σε αυτήν τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι η µεγαλύτερη θεσµική
εκτροπή είναι να βγει Πρόεδρος από µια Βουλή η οποία είναι σε
πλήρη αναντιστοιχία µε τη λαϊκή βούληση. Αυτή η Βουλή είναι
σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη λαϊκή βούληση. Δεν έχει κανένα
θεσµικό δικαίωµα να βγάλει Πρόεδρο. Έχει την εµπιστοσύνη των
πιστωτών, βεβαίως, η Πλειοψηφία της Βουλής αυτής, αλλά δεν
έχει καµµία εµπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτό η οµαλότητα, η θεσµική αξιοπιστία επιβάλλει να προχωρήσει άµεσα η χώρα σε εκλογές και να εκλέξει Πρόεδρο µια
νέα Βουλή, αντιπροσωπευτική της βούλησης του ελληνικού
λαού. Και αυτό θα γίνει σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πιαστώ από το ευφυολόγηµα του κυρίου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, που τόσο πολύ άρεσε στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, για τους οκτώ που ήταν χάλια, γιατί δεν
ήσαν εννέα.
Κύριε Λαφαζάνη, µάλλον κάνετε κάποιο λάθος. Είναι εννέα
στην πραγµατικότητα. Ξέρετε γιατί; Ξεχάσατε να µετρήσετε τον
κ. Γιώργο Σταθάκη, που έκανε ακριβώς την ίδια πρόταση στην
εκποµπή του κ. Νίκου Χατζηνικολάου και τον άκουσε όλη η Ελλάδα. Απλώς ο κ. Σταθάκης αντί να βάλει την υπογραφή στο
χαρτί, το έκανε στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου.
Αφού, λοιπόν, οι εννέα είναι υπέροχοι κατά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη κι αφού ξέρουµε ότι είναι εννέα, δεν το συζητάµε καλύτερα λίγο πιο σοβαρά;
Ακούστε, λοιπόν, τώρα, κύριε Λαφαζάνη και τη συνέχεια. Τώρα
κόπηκαν και τα γελάκια! Ακούστε, λοιπόν και τη συνέχεια.
Χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε εδώ, στη
Βουλή, κάτι πολύ σηµαντικό. Ήταν ίσως ο πυρήνας της κεντρικής
συζητήσεως επί του προϋπολογισµού. Αυτό που έχει ουσία για
τους πολίτες έγινε χθες το απόγευµα. Θα περίµενε κάποιος µετά
από αυτήν ότι θα έχει αλλάξει η ροή της συζήτησης και ότι δεν
θα είµαστε µια Αίθουσα κωφών, αλλά θα αρχίζαν πλέον και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετούνται πάνω σε αυτό που ακούσαµε όλοι χθες. Τι έγινε;
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε ενώπιον του κ. Σταθάκη -είναι λυπηρό που δεν
είναι µαζί µας σήµερα, φαντάζοµαι ότι δεν θα τον αρνηθείτε τόσο
γρήγορα- την στα αγγλικά παρουσίαση του προγράµµατός σας,
όπως την κάνατε, κύριε Λαφαζάνη, στα ξένα funds του Σίτι του
Λονδίνου. Δεν ξέρω γιατί δεν πήραν και εσάς εκεί. Έπρεπε να
σας έχουν. Απρέπεια! Εν πάση περιπτώσει, δεν σας πήραν.
Πάµε, όµως, τώρα στην ουσία για τον ελληνικό λαό. Τι απεδείχθη από την παρουσίαση του κ. Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ εις το
Σίτι του Λονδίνου;
Απεδείχθη ότι για το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγγράψει στο δικό του υποθετικό προϋπολογισµό,
στον οποίο έκανε παρουσίαση στα funds τον ίδιο ακριβώς αριθµό
δαπανών του κράτους, το 44%. Μάλιστα, στην επισταµένη ερώτηση του κ. Χρήστου Σταϊκούρα «µα, πώς θα χρηµατοδοτήσετε
αυτά που λέτε, πέραν της αυξήσεως των φόρων των 4,5 δισεκατοµµυρίων» -πάω τώρα στην ουσία- «αφού 44% εµείς, 44% κι
εσείς, πού θα βρείτε να δώσετε όσα υποσχεθήκατε;».
Ο κ. Βούτσης προς τιµήν -το λέω, γιατί δεν ακούστηκε στα
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Πρακτικά, κύριε Βούτση- είπε: «Μην µπερδεύετε τον κόσµο. Από
κάπου αλλού θα κόψουµε και κάπου αλλού θα δώσουµε». Είπε,
µάλιστα, ο κ. Βούτσης ως παράδειγµα: «Παραδείγµατος χάριν,
θα κόψουµε από την Αστυνοµία για να τα δώσουµε κάπου
αλλού».
Κύριε Κυριαζίδη, ας τα ακούσουν αυτά οι αστυνοµικοί. Προσέξτε το εξής.
Τι θα περίµενε κανείς µετά από αυτή την χθεσινή συζήτηση και
αποκάλυψη, κύριε Λαφαζάνη και κύριε Μητρόπουλε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε στα ξένα funds τον ίδιο ακριβώς αριθµό δαπανών µε αυτόν τον προϋπολογισµό που έχετε χαρακτηρίσει ως
σήµερα δολοφονικό, εικονικό, ψεύτικο, ανεδαφικό;
Συγγνώµη, αλλά αν ο δικός µας προϋπολογισµός µε το 44%
των δαπανών είναι δολοφονικός, εικονικός και ψεύτικος, γιατί ο
δικός σας µε τον ίδιο αριθµό δαπανών είναι καθαρός, καλός και
αξιόπιστος; Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς να έρθει από εκεί και
πέρα η συζήτηση όχι σε µια ανέξοδη κουβέντα…
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Γιατί λέτε ψέµατα; Το 38%...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το 2015 µιλάµε, δεν µιλάµε για το στόχο του 2016. Μη µπερδεύεστε. Μελετήστε λίγο
καλύτερα, επιτέλους!
Θα περίµενε, λοιπόν, κάποιος, κύριε Μητρόπουλε, εσάς που
σας αρέσουν να βλέπετε τα κείµενα και να έχετε και τους αριθµούς, να µας αποκαλύψετε τώρα από πού σκοπεύετε να κόψετε
και πού σκοπεύετε να δώσετε. Αυτή, πράγµατι, θα ήταν µια αξιόπιστη και έντιµη πολιτική συζήτηση.
Εσείς, όµως, δεν το κάνετε. Ακόµα και η παρουσίαση του προγράµµατος που έγινε στο Σίτι του Λονδίνου από τον κ. Σταϊκούρα
χθες, απλώς έτρεψε σε φυγή τον κ. Σταθάκη, ο οποίος µετά από
δύο λεπτά έφυγε για να µη δεχθεί ερωτήσεις από τους επόµενους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που θα έρχονταν στο
Βήµα της Βουλής.
Άρα, θα περίµενε κάποιος, κύριε Μητρόπουλε, από εδώ και εµπρός, αφού υπερασπίζεστε πια αυτό το πρόγραµµα που παρουσίασε ο κ. Σταθάκης στα funds, να µας εξηγήσετε πλέον µε
νούµερα –γιατί εδώ είναι λεφτά, νούµερα και αριθµοί- από πού
σκοπεύετε να κόψετε και πού σκοπεύετε να δώσετε.
Ας αναφερθούµε, όµως και σε κάτι άλλο που είπε ο κ. Λαφαζάνης, γιατί ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ωραία τα λέτε έξω στα κανάλια όπου οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι δεν γνωρίζουν, αλλά
εδώ είµαστε Βουλή.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Λαφαζάνης ότι παίρνουµε τα χρήµατα του
ΤΧΣ –ακούστε επιχείρηµα- για να µη βρεθούν προς χρήση στην
κυβέρνηση της Αριστεράς. Πρώτα απ’ όλα, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να µας εξηγήσει ο κ. Λαφαζάνης πώς ακριβώς η κυβέρνηση της Αριστεράς, αν υποτεθεί ότι έπαιρνε ποτέ την εξουσία,
θα µπορούσε να πάει να πάρει και να χρησιµοποιήσει αυτά τα 11
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Λαφαζάνη, ότι τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι σε ένα λογαριασµό που για να εκταµιευθούν, χρειάζεται η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν
είναι σε ένα δωµάτιο 11 δισεκατοµµύρια ευρώ µαζεµένα «τούβλα» και θα σκάσει µύτη ένα σωµατείο του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα αρπάξει. Χωρίς συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
έχετε προς χρήση 11 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εσείς τα ζητήσατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Τσακαλώτε, σέβοµαι τον παππού σας και γι’ αυτό δεν συνεχίζω την αντιπαράθεση
µαζί σας.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εσείς τα ζητήσατε, για να τα ξοδέψετε; Γιατί κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε,
σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σέβοµαι τον παππού σας
και τη νίκη που έδωσε στο δηµοκρατικό αστικό κόσµο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Απαντήστε µου. Τα ζητήσατε, για
να τα ξοδέψετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν συνεχίζω την αντιπαράθεση µαζί σας. Είναι ο µόνος λόγος. Για τον παππού σας δεν
το συνεχίζω.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τα ζητήσατε, κύριε Γεωργιάδη,
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για να τα ξοδέψετε για τις τράπεζες; Απαντήστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόλις σταµατήσετε, θα
απαντήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορεί όποτε
θέλει ο καθένας να παίρνει τον λόγο και να µιλά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν πειράζει. Έχει βαρύ
επώνυµο και το σέβοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσακαλώτο, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι διάλογος. Θα ζητήσετε
τον λόγο και θα τον πάρετε, αν χρειαστεί.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν άκουσα απάντηση. Τα ζητήσατε προκειµένου να πάνε αυτά τα λεφτά στην οικονοµία µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Τσακαλώτο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ και τρία χρόνια
ακούµε συνέχεια για τα λεφτά που δίνουµε στους τραπεζίτες.
Πήραµε, λοιπόν, 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όταν εσείς µας βρίζατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν άκουσα απάντηση. Τα ζητήσατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορούµε να το σταµατήσουµε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσακαλώτο, σας παρακαλώ. Πρέπει να τοποθετηθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το ίδιο έκανε και
σε µένα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού, λοιπόν, µας βρίζατε
που πήραµε αυτά τα λεφτά, κάναµε την ανακεφαλαιοποίηση και
τελικά χρειαστήκαµε λιγότερα δισεκατοµµύρια ευρώ απ’ αυτά
που είχαµε πάρει εµείς οι κακοί, οι µνηµονιακοί, µε τους νόµους
που εσείς καταψηφίζατε.
Τι γίνεται τώρα; Έχουν περισσέψει 11 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τι έλεγε η αρχική συµφωνία γι’ αυτά τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Έλεγε ότι θα δοθούν για το τραπεζικό σύστηµα. Άρα, υπάρχουν
δύο λύσεις. Ή θα δοθούν για το τραπεζικό σύστηµα ως περαιτέρω εγγυήσεις που θα κάθονται εκεί, ή θα µπουν στην πιστοληπτική γραµµή που συζητάµε, για να εξασφαλίσουν χαµηλά
επιτόκια για τη χώρα.
Αν δεν κάνουµε ένα από τα δύο, κύριε Τσακαλώτε, απλώς επιστρέφονται πίσω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ελαφρύνουν το χρέος. Όµως, αυτά είναι δυσνόητα για έναν αστό και,
µάλιστα, µεγαλοαστό που αποφάσισε να προδώσει την τάξη του
και να κάνει αυτά που κάνετε εσείς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Φοβερή απάντηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την απάντηση στις ιδέες
σας, κύριε Τσακαλώτε, την έδωσε το Σίτι του Λονδίνου που ούτε
σας πήραν µαζί. Και ο κ. Σπόνερ –υπενθυµίζω την κρίσιµη φράση,
το κλείσιµο του «e-mail»- είπε προς τους υπόλοιπους «Κύριοι συνάδελφοι, τόσες πολλές ανοησίες, όπως έχετε καταλάβει, και να
ήθελα να τις επινοήσω, δεν θα µπορούσα». Νοµίζω ότι τα έχει πει
όλα και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα περισσότερο.
Φυσικά, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι για µεταρρυθµίσεις
όπως είναι ο συνδικαλιστικός νόµος, δεν χρειαζόµαστε καµµία
τρόικα για να τις κάνουµε. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερούµε.
Περιµένουµε τον Τόµσεν να µας πει να αλλάξουµε το συνδικαλιστικό νόµο; Ντροπή σας! Φέρτε το να τελειώνουµε!
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχει καταστραφεί ο τόπος τόσα χρόνια. Σιγά µην περιµένω
από την τρόικα να µου πει τι θα κάνω στην Ελλάδα.
Ας αναφερθούµε λίγο στην προεδρική εκλογή. Νοµίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουµε την τιµή του πολιτικού κόσµου εφαρµόζοντας τους κανόνες της λογικής. Εγώ προσωπικά δεν
πιστεύω ούτε σε αποστασίες ούτε σε εξαγορασµένους. Το ξεκαθαρίζω. Ο κάθε Βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση.
Αναγκάζοµαι, όµως, να χρησιµοποιήσω λογικό έλεγχο των επιχειρηµάτων σας –εννοώ κυρίως από πλευράς των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων περί εξαγοράς ή του ΣΥΡΙΖΑ περί αποστασίας- στο σηµερινό κόσµο που ζούµε.
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας στη
γνωστή συνέντευξή του ισχύει και ότι οι Βουλευτές οι οποίοι θα
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ψηφίσουν στην προεδρική εκλογή διαφορετικά από αυτό που
κάνει το κόµµα µε το οποίο εξελέγησαν είναι αποστάτες. Αυτό
το επιχείρηµα χρησιµοποίησε ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα! Δηλαδή,
κατά τον κ. Τσίπρα, κατά τον δικό σας ορισµό, η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία εξελέγη µε το ΠΑΣΟΚ -και το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει Πρόεδρο- αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τη δέχεται στην Κοινοβουλευτική του
Οµάδα, δέχεται να είναι υποψηφία του και να ψηφίζει µε τον ΣΥΡΙΖΑ «όχι» στον Πρόεδρο, είναι µία αποστάτης. Αν, όµως, η κ.
Τζάκρη είναι αποστάτης, τότε εσείς πώς δέχεστε για υποψήφια
του κόµµατός σας και προτείνετε στο εκλογικό σας σώµα µία
κυρία που είναι αποστάτης; Μήπως –λέω εγώ, µήπως- µπορεί
ένας Βουλευτής να ψηφίσει όπως θέλει και να µην είναι αποστάτης; Αν, όµως, µπορεί να το κάνει και να µην είναι αποστάτης,
γιατί ο κ. Τσίπρας σπεύδει να «στείλει λάσπη στον ανεµιστήρα»
και να πλήξει όλο τον πολιτικό κόσµο;
Όµως, ας πάρουµε και την περίπτωση όλων αυτών των Βουλευτών, για τους οποίους αποφασίζουν και λένε, για παράδειγµα
για τους Βουλευτές από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ότι έφυγαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ότι είναι ένα σχέδιο συνωµοσίας, για να καταστρέψουν το κόµµα του κ. Καµµένου και
είναι εξαγορασµένοι. Όλα αυτά ακούω να τα λέει ο Πρόεδρος κ.
Καµµένος τις τελευταίες µέρες. Πολύ ωραία!
Ας ασκήσουµε και εκεί τον λογικό έλεγχο. Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι όποιος Βουλευτής έχει φύγει από τους ΑΝΕΛ έχει φύγει
γιατί είναι εξαγορασµένος, γιατί είναι αργυρώνητος, γιατί είναι
όργανο της CIA και πείτε ό,τι άλλο θέλετε ότι λέει ο κύριος Πρόεδρος. Δεν µου λέτε, ο κ. Νίκος Νικολόπουλος, τον οποίο δεχθήκατε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, µε τη Νέα Δηµοκρατία
δεν εξελέγη, ρε παιδιά; Υφυπουργός του Σαµαρά δεν διορίστηκε; Ερώτηση: Ο κ. Νίκος Νικολόπουλος έχει δικαίωµα να πηγαίνει στον Παναγιώτη Καµµένο και να ψηφίζει «ΟΧΙ» στον
Πρόεδρο Δηµοκρατίας, αλλά, για παράδειγµα, ο κ. Παναγιώτης
Μελάς δεν έχει δικαίωµα να κάνει το αντίστροφο;
Άρα, λοιπόν, επειδή όλα αυτά δεν αντέχουν σε κανένα λογικό
έλεγχο, πρέπει να τα σταµατήσουµε γρήγορα, γιατί βλάπτουν τη
δηµοκρατία µας.
Ακούστε, όµως, γιατί τα κάνετε και υπάρχει ουσία στο γιατί τα
κάνετε. Εάν πιστεύατε στα αλήθεια ότι δεν υπάρχει καµµία πιθανότητα εκλογής Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας από την
παρούσα Βουλή, ούτε που θα είχατε καµµία ασχολία και καµµία
αγωνία, ούτε για αποστασίες θα µιλούσατε, ούτε για εξαγορασµένους θα µιλούσατε, ούτε για τίποτα. Όλα αυτά τα κάνετε,
γιατί και εσείς, όπως και εµείς, αντιλαµβανόµαστε ότι ναι, είναι
πιθανό να εκλεγεί τελικά Πρόεδρος Δηµοκρατίας. Επειδή εσείς
ανησυχείτε, γιατί έχετε στηρίξει όλη σας τη στρατηγική στο να
πέσει η Κυβέρνηση Σαµαρά τώρα, για να το προλάβετε, κάνετε
όλη αυτήν την εκστρατεία λάσπης.
Προσέξτε, όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ: Αυτή η εκστρατεία λάσπης µπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την Ελληνική
Δηµοκρατία και το κύρος της. Θα σας γυρίσει µπούµερανγκ,
όπως πάντα γυρίζει µπούµερανγκ κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο ακόµη, γιατί είχα και
διακοπή στην οµιλία µου.
Μίλησε ο κ. Λαφαζάνης για τον προϋπολογισµό. Είπε ότι δεν
τηρούµε τους προϋπολογισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου κάνει εντύπωση ότι ένας
πραγµατικά σοβαρός συνάδελφος –δεν έχει σηµασία ότι διαφωνούµε ιδεολογικά, έτερον εκάτερον- και συνεπής, όπως ο κ. Λαφαζάνης, κάνει ένα τόσο µεγάλο σφάλµα. Οι µόνοι προϋπολογισµοί –που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω- του νεοτέρου ελληνικού
κράτους, οι οποίοι πράγµατι έχουν τηρηθεί –και το βλέπουµε από
τα αποτελέσµατά τους- είναι αυτοί οι τελευταίοι προϋπολογισµοί.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια της προ χρεοκοπίας µας περιόδου
ψηφίζαµε προϋπολογισµούς. Όταν ερχόµασταν µετά από ένα
χρόνο να κάνουµε τον απολογισµό, δεν είχαν καµµία απολύτως
σχέση και απλώς µετράγαµε πόσο έξω είχαµε πέσει. Γι’ αυτόν τον
λόγο, τελικά, χρεοκοπήσαµε.
Αντιθέτως, τώρα ψηφίζουµε προϋπολογισµούς, των οποίων η
πιστή τήρηση και εκτέλεση, κύριε Λαφαζάνη, όχι µόνο ερευνάται
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από την Κυβέρνηση, αλλά ερευνάται εξονυχιστικά από τους διεθνείς οργανισµούς που µας δανείζουν, από τους εταίρους µας,
αλλά και από τις αγορές.
Αντί, λοιπόν, να πείτε το ανάποδο, ότι τώρα για πρώτη φορά
επί Σταϊκούρα –να του πούµε και ένα µπράβο!- έχουµε προϋπολογισµούς που τηρούνται κατά γράµµα και το αποτέλεσµά τους
είναι αυτό ακριβώς που ψηφίζει η Βουλή -που πράγµατι αυτό
είναι επιτυχία της Κυβερνήσεως και µάλλον θα πάµε και κατά τι
καλύτερα από τα προβλεπόµενα- αντί να πείτε αυτό, εξακολουθείτε να λέτε το ανάποδο, σαν µία κασέτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα πρότεινα στους δηµοσιογράφους να κάνουν ένα πείραµα, να πάρουν από την περυσινή συζήτηση στη Βουλή τις αγορεύσεις των αγορητών του
ΣΥΡΙΖΑ και να δουν αν υπάρχει διαφορά µεταξύ περυσινής και
φετινής τους οµιλίας. Εµένα µου έχει κάνει εντύπωση. Χρησιµοποιούν ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα, σαν να µην πέρασε ένας
χρόνος, ο χρόνος που πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα.
Προσέξτε και το άλλο, για να µην το ξεχάσω. Όταν βγήκε ο
Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και µίλησαν για πρωτογενές
πλεόνασµα, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι εικονικό το πρωτογενές πλεόνασµα, ότι είναι ψεύτικο. Φαντάζοµαι ότι το θυµάστε. Προχθές
ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξη της κ. Κοσιώνη και του κ. Τσίµα,
όταν τον ρώτησαν πού θα βρει αυτά τα πρώτα λεφτά να τα
δώσει, είπε «θα τα δώσουµε από το πρωτογενές πλεόνασµα».
Ερώτηση: Πώς στο καλό θα καταφέρει ο κ. Τσίπρας να µοιράσει κάτι που είναι εικονικό στον πραγµατικό κόσµο; Ή όταν έλεγε
ότι είναι εικονικό ήταν ψεύτης και πολιτικός απατεώνας –όπως
και είναι φυσικά- ή τώρα που το λέει και χρησιµοποιεί το δικό µας
πρωτογενές πλεόνασµα ως δική του επιτυχία είναι διπλά ψεύτης
και πολιτικός απατεώνας. Δεν µπορεί να τα έχει και τα δυο. Ή
είναι εικονικό και άρα πρέπει να βρει από αλλού λεφτά ή είναι
πραγµατικό το πλεόνασµα και άρα έλεγε ψέµατα. Διαλέξτε ένα
από τα δυο. Δεν µπορείτε να τα έχετε όλα δικά σας, επιτέλους.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να το πω αυτό κυρίως γιατί εγώ είµαι ως
γνωστόν ο πιο µνηµονιακός Βουλευτής σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Στη συγκεκριµένη στιγµή πράγµατι ο
Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση έχουν απόλυτο δίκιο. Τα µέτρα
δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που ζητάει η τρόικα είναι και παράλογα αλλά κυρίως είναι επιζήµια για την εθνική οικονοµία. Πρέπει
να τους πείσουµε και να τους εξηγήσουµε ότι αυτά τα µέτρα που
ζητάνε όχι µόνο δεν πρέπει να τα πάρουµε γιατί δεν τα χρειαζόµαστε, αλλά γιατί αν τα πάρουµε θα βλάψουµε µια οικονοµία που
για πρώτη φορά βγαίνει από την ύφεση στην ανάπτυξη και θα τη
γυρίσουµε πίσω στο παρελθόν.
Εδώ πρέπει να είµαστε όλοι µια γροθιά, µπετόν αρµέ, σ’ αυτό.
Και το µήνυµα πρέπει να είναι σαφές ότι εδώ κάνουν λάθος και
πρέπει να καταλάβουν ότι δεν µπορούν να παίζουν µε µια χώρα.
Πριν κλείσω τα του προϋπολογισµού, να κλείσω µε την υπόθεση Ρωµανού. Θέλω να πω µόνο ότι εσείς, κύριοι συνάδελφοι
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς βγήκατε
από σήµερα πολύ λίγοι. Ήρθατε εδώ στη Βουλή, καταγγείλατε
τον προϋπολογισµό, λέτε ότι είναι δολοφονικός, ότι είναι απαίσιος, απαράδεκτος, εικονικός, όµως ένας µόνος, κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την Αίθουσα είχε το ανάστηµα να κάνει απεργία
πείνας για τον προϋπολογισµό. Ο κ. Μιχελογιαννάκης. Θέλω να
συγχαρώ τον κ. Μιχελογιαννάκη. Μόνο ο κ. Μιχελογιαννάκης
µπόρεσε να κάνει απεργία πείνας για τα νούµερα του προϋπολογισµού. Έχει βάλει κάτω από το δελτίο Τύπου και όλα τα βήµατα του προϋπολογισµού.
Προσέξτε τώρα τι σας έκανε ο κ. Μιχελογιαννάκης.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Για τους Σύρους πρόσφυγες κάνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και για τους Σύρους πρόσφυγες. Εσείς γιατί δεν κάνετε για τους Σύρους πρόσφυγες.
Είναι ο κ. Μιχελογιαννάκης πιο δηµοκράτης από εσάς; Έχει µεγαλύτερες αντοχές από εσάς;
Κύριε Βούτση, επιτρέπεται εσάς να σας προσπερνά o Μιχελογιαννάκης; Επιτρέπεται;
Προσέξτε όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι έχεις πάθει; Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Πάλι οκτώ η ώρα πλησιάζει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ τι έχω πάθει; Ο κ. Μι-
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χελογιαννάκης κάνει απεργία πείνας. Εγώ τι έχω πάθει; Εγώ µια
χαρά τρώω.
Ακούστε. Εγώ για τον κ. Μιχελογιαννάκη θα προτιµήσω να ενθυµούµαι αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
και αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εκείνη την παρθενική του
οµιλία στη Βουλή. Δε θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή µου. Οι νεότεροι δεν την γνωρίζετε.
Εµφανίστηκε στην Αίθουσα ως νέος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
τότε και αφιέρωσε στον τότε Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου µια εκπληκτική µαντινάδα. Είµαι βέβαιος ότι στο you tube
έχει κάνει εκατοµµύρια προβολές. Αυτή η ωραία µαντινάδα του
κ. Μιχελογιαννάκη νοµίζω ότι είναι καλύτερη από την σηµερινή
γελοιότητα της απεργίας πείνας.
Έρχοµαι τώρα στην υπόθεση Ρωµανού που είναι ένα σοβαρό
θέµα. Εδώ ακούγονται, κυρίες και κύριοι, πραγµατικά απίστευτα
πράγµατα. Τι ακούσαµε; Ότι το παιδί αυτό διεκδικεί ανάσες ελευθερίας από τις συνθήκες του εγκλεισµού του. Το παιδί αυτό, για
να συνεννοούµαστε είναι ένας άνθρωπος που µπήκε και καταδικάστηκε για απόπειρα ένοπλης ληστείας τραπέζης. Πήρε καλάσνικοφ, τα έβαλε στο κεφάλι κάποιων συµπολιτών του, τους
απείλησε ότι θα τους σκοτώσει και πήρε τα λεφτά της τραπέζης.
Τελικώς τον συνέλαβαν και καταδικάστηκε από ένα δικαστήριο
σε φυλακή. Δεν είναι κοινωνικός επαναστάτης ή πολιτικός επαναστάτης. Ένας ποινικός καταδικασθείς εγκληµατίας για µια
συγκεκριµένη ποινικώς κολάσιµη πράξη.
Πάµε τώρα στο αίτηµα για να το δούµε µε το λογικό έλεγχο.
Τι λέει ο υπάρχων νόµος; Λέει ότι όταν κάποιος δικαιούται για
τους «χι» λόγους άδεια από τις φυλακές κάνει αίτηση. Μάλιστα.
Ποιος κρίνει την αίτηση; Το δικαστικό συµβούλιο. Τι κρίνει το δικαστικό συµβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Κρίνει την ειλικρινή του µεταµέλεια, την καλή του συµπεριφορά στη φυλακή,
τη διάθεσή του να συνεργαστεί. Αυτά κρίνει.
Συγγνώµη, αν ένας κρατούµενος λέει ότι εγώ θέλω να πάρω
άδεια για να δραπετεύσω, υπάρχει κανένα συµβούλιο που µπορεί
να του δώσει την άδεια; Η κ. Κωνσταντοπούλου, που την άκουσα
προηγουµένως, θα του έδινε άδεια µε την υπογραφή της;
Και αν πάρει την άδεια και πάει να κάνει νέα ληστεία και πάνω
στη ληστεία εκ δυστυχήµατος -δεν λέµε ότι θα το θέλει- σκοτωθεί
κάποιος, ποιος θα έχει την ευθύνη;
Είναι προφανές ότι η πολιτική εκµετάλλευση αυτού του θέµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται µόνο για λόγους ψηφοθηρικούς. Και είναι απολύτως προφανές ότι το παιδί αυτό
υπέστη ένα ψυχικό τραύµα εκείνη την ηµέρα µε τη δολοφονία
του Γρηγορόπουλου. Όλοι το κατανοούµε αυτό. Για τη δολοφονία αυτή όµως -που συνεχώς την ακούω και την ξανακούω- αυτό
το «κακό κράτος δολοφόνων» συνέλαβε αυτόν που έκανε το
φόνο και τον καταδίκασε!
Τι άλλο να κάνει το κράτος δηλαδή; Να τον εκτελέσει στο Σύνταγµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι… (δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το κράτος λέω, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
Άρα, για να επανέλθουµε στον πραγµατικό κόσµο, πρώτον, ο
Νίκος Ρωµανός δεν είναι πολιτικός κρατούµενος, είναι ποινικός
εγκληµατίας.
Δεύτερον, δεν έχει δείξει καµµία µεταµέλεια. Άρα, στην πραγµατικότητα δεν δικαιούται να πάρει άδεια, γιατί αν δραπετεύσει,
κανένας από εµάς δεν µπορεί να πάρει την ευθύνη.
Τρίτον, δεν είναι αυτό το θέµα ζήτηµα για πολιτική εκµετάλλευση, όπως το κάνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοβαρό θέµα και
αν το παιδί αυτό πάθει τελικώς κάτι -που εύχοµαι να µην πάθειοι πραγµατικοί υπεύθυνοι είναι αυτοί που του φουσκώνουν τα
µυαλά και τον κάνουν κάτι σαν ήρωα εξωθώντας τον σε αυτήν
την απαράδεκτη στάση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Εσείς
θα είστε οι υπεύθυνοι αν πάθει κάτι, όχι το κράτος! Το κράτος
του έχει δώσει και νοσοκοµείο και γιατρούς και τα πάντα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η Θάτσερ τα έλεγε αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η αείµνηστη Θάτσερ ήταν
σπουδαία Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κύριε Βούτση.

3011

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η αείµνηστη Θάτσερ τα έλεγε αυτά µε
τα πτώµατα! Καταλάβατε; Χιλιάδες πτώµατα έχει φέρει η
πολιτική σας! Δεν ντρέπεστε λιγάκι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την ψήφισαν οι Βρετανοί
στην πρωθυπουργία δεκάδες φορές µε πάρα πολλές ψήφους και
στην κηδεία της ήταν ένα εκατοµµύριο βρετανικός λαός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Εγκληµατίες
είναι δίπλα σου! Εγκληµατίες είστε! Με εγκληµατίες είστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, αφήστε τη Θάτσερ
εκεί που είναι και ασχοληθείτε µε εσάς, που πήγατε στην πόλη
της Θάτσερ, στο Λονδίνο, και ακόµη γελάνε µε εσάς, κύριε Βούτση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσακαλώτο, έχετε ένα δίλεπτο. Μην εξηγήσετε το προσωπικό. Νοµίζω
έγινε αντιληπτό. Τοποθετηθείτε επί του θέµατος κατευθείαν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα εξηγήσω το προσωπικό. Ο κ.
Γεωργιάδης µίλησε για την οικογένειά µου, για τον παππού µου,
κατά πόσον είµαι αστός κ.λπ..
Βεβαίως, είπε και για αυτό που είναι βασικό για εµάς στο ΣΥΡΙΖΑ -για τον κ. Σταθάκη- το 44% που λέµε εµείς για τις δαπάνες.
Εγώ θα πω µόνο έναν άλλον αριθµό, το 38%. Γιατί η Κυβέρνηση είναι το 38%. Όχι µε την έννοια ότι θα πάρουν 38% στις
εκλογές. Ούτε στις φαντασιώσεις τους δεν θα πάρουν 38%. Με
την έννοια ότι όλοι έχουν υποσχεθεί, όλοι έχουν υπογράψει, ότι
το 2018 οι δαπάνες του κράτους θα είναι στο 38% του ΑΕΠ.
Έχουν βάλει όλοι την υπογραφή τους!
Και επειδή είναι έντιµοι άνθρωποι, περιµένω τον κ. Βορίδη να
πάει στο υπόλοιπο Αττικής, περιµένω τον κ. Βρούτση να πάει στις
Κυκλάδες, περιµένω τον κ. Σταϊκούρα να πάει στη Λαµία, περιµένω τον κ. Γεωργιάδη να πάει στην Αθήνα, και να πουν στους
ψηφοφόρους τους ότι εµείς έχουµε µία υπόσχεση: Ενώ τώρα οι
δαπάνες είναι στο 44% του ΑΕΠ, το 2018 θα είναι στο 38%.
Αν τώρα έχουµε τα σχολεία που έχουµε, έχουµε τα νοσοκοµεία που έχουµε, εµείς έχουµε µία υπόσχεση, ότι θα µειώσουµε
κατά 12 δισεκατοµµύρια ευρώ τις δαπάνες για αυτά! Πηγαίνουµε
σε εκλογές και αυτή είναι η υπόσχεσή µας.
Αν υπάρχει µία κρυφή ατζέντα, είναι µόνο της Νέας
Δηµοκρατίας. Το έχετε υπογράψει αυτό! Έχετε κάνει µία
υπόσχεση ότι το 2018 το δικό µας το κράτος θα είναι σαν της
Βολιβίας, σαν της Αιγύπτου.
Μην κρύβεστε και µην προσπαθείτε να αλλάξετε την ατζέντα.
Μόνο ένα κόµµα έχει κρυφή ατζέντα, το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας. Και αν έχετε την τιµιότητα, θα πάτε στους δικούς
σας ψηφοφόρους και θα το υποσχεθείτε. Θα τους πείτε «Εµάς
εµπιστευτείτε. Εµείς θα σας µειώσουµε τα νοσοκοµεία σας.
Εµείς θα σας µειώσουµε τα σχολεία σας. Εµείς θα σας κάνουµε
µία κανονική τριτοκοσµική χώρα.»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, έχετε
τον λόγο κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου επιτρέψετε να συνεχίσω, όπως και χθες, µε επιχειρήµατα και όχι µε φωνασκίες. Πρώτα από όλα…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αυτό δεν έχετε υπογράψει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είπαµε ότι θα πούµε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή
η παράταξη, αυτή η Κυβέρνηση, επέλεξε τον Νοέµβριο του 2012
να συνεχίσει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής κυ-
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ρίως από το σκέλος των δαπανών.
Και αυτή η Κυβέρνηση πήρε δύσκολα κι επώδυνα µέτρα το Νοέµβριο του 2012, κυρίως από το σκέλος των δαπανών. Γιατί πιστεύαµε και πιστεύουµε ότι η ορθή δηµοσιονοµική προσαρµογή
πρέπει να γίνεται από το σκέλος των δαπανών. Και αυτό έγινε
από το 2012. Το αποτέλεσµα; Προς µεγάλη σας απογοήτευση,
επί τρία συνεχόµενα χρόνια η χώρα µε επώδυνες θυσίες νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, επιτυγχάνει τους στόχους.
Άρα, ναι, αλήθεια νούµερο 1: Αυτή η Κυβέρνηση πήρε δύσκολα µέτρα από το σκέλος των δαπανών. Αλήθεια νούµερο 2:
Ξέρετε αυξάνει το ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια, οπότε ως ποσοστό
του ΑΕΠ προφανώς και πέφτει ο δείκτης. Αλήθεια νούµερο 3:
Φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες είναι 44%. Στην Ευρώπη
είναι 45%. Εδώ συµφωνούµε, γιατί το έχετε πει κι εσείς στο Λονδίνο. Το ίδιο λέτε, 44%-45%. Και αν είναι 44% και στην Ευρώπη
είναι 45%, δεν µπορεί να έχει διαλυθεί το κράτος στην Ελλάδα,
γιατί θα είχε διαλυθεί σε όλη την Ευρώπη. Άρα κάτι οµιλίες που
άκουσα για σύριγγες µε αίµα µέσα, προφανώς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Γιατί άκουσα συναδέλφους σας
να µιλάνε για τέτοια πράγµατα.
Συνεπώς όταν είµαστε στο µέσο ευρωπαϊκό όρο δεν µπορεί
να πηγαίνει κάτι λάθος στην Ελλάδα σε σχέση µε την άλλη Ευρώπη. Άρα κράτος υπάρχει εδώ, όπως υπάρχει και στην Ευρώπη.
Εσείς, όµως, που λέτε ότι θα σταθεροποιήσετε αυτό το 44%,
γιατί λέτε ψέµατα στην ελληνική κοινωνία; Κάθισα και διάβασα
πιο προσεχτικά τις τοποθετήσεις είκοσι εφτά συναδέλφων πλέον
του ΣΥΡΙΖΑ, όχι είκοσι και κατ’ αρχάς, µία περικοπή δεν άκουσα.
Προς τιµήν του ο κ. Βούτσης είπε χθες -το λέω κι εγώ όπως και
ο κ. Γεωργιάδης- ότι θα κόψουµε από κάπου να δώσουµε κάπου
αλλού. Μία περικοπή δεν άκουσα. Έχω καθίσει εδώ τέσσερις
µέρες και έχω ακούσει όλες τις οµιλίες αλλά µία περικοπή δεν
άκουσα.
Τι άκουσα; Επαναπρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών που είναι
σε διαθεσιµότητα. Κατάργηση ευέλικτων µορφών εργασίας στην
εκπαίδευση. Πάγωµα καταργήσεων συγχωνεύσεων στην εκπαίδευση. Επαναλειτουργία σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν.
Αυξήσεις στην υγεία. Αυξήσεις στην κοινωνική ασφάλιση. Νέες
προσλήψεις. Αυξήσεις, κάποιοι είπαν σταδιακά βεβαίως, σε µισθούς και σε συντάξεις. Αύξηση των δαπανών στον πρωτογενή
τοµέα. Ενίσχυση των δηµόσιων δοµών µε ανθρώπινο δυναµικό.
Αύξηση των δηµόσιων δοµών περίθαλψης. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Κατάργηση όλων των διαγωνισµών παραχωρήσεων. Αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Αύξηση των
προσλήψεων σε δικαστές και σε υπαλλήλους. Αύξηση στις υλικοτεχνικές υποδοµές στη δικαιοσύνη.
Αφού θα δώσετε αυξήσεις, πώς θα µείνει 44%; Σταµατήστε να
κοροϊδεύετε την ελληνική κοινωνία. Εκτός κι αν, όπως το πιστεύω
ακράδαντα, έχετε µια κρυφή ατζέντα που είναι τεράστια αύξηση
φόρων. Που ούτως ή άλλως την υπονοείτε, γιατί συµφωνούµε
στο βασικό πυρήνα. Θέλετε κι εσείς ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς το 2015, δηλαδή 3% το πρωτογενές πλεόνασµα, όπως
είπατε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Αυτό το 38% εσείς το είπατε. Μια
απάντηση για το 38%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και σας παρακαλώ όχι για
προσωπικά θέµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Τσακαλώτος και
εµένα διέκοψε και τώρα τον κ. Σταϊκούρα. Έχει χάσει την ψυχραιµία του. Το ξαναλέω για να γίνει σαφές στην Αίθουσα. Τι έχουµε
υπογράψει εµείς; Πράγµατι 38% το 2018 σε πολύ αυξηµένο ΑΕΠ,
όµως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πόσο αυξηµένο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα το 38% το 2018, κύριε
Τσακαλώτε, είναι παραπάνω λεφτά από το 44% σήµερα. Αλλά θα
µου επιτρέψετε…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην εκνευρίζεστε! Μην εκνευρίζεστε! Υποτίθεται ότι µέχρι το
2018 θα έχετε πάρει την εξουσία -έτσι δεν λέτε;- και θα τα αλλάξετε όλα αυτά. Άρα γιατί εκνευρίζεστε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας µιλήσουµε τώρα για το 2015. Λοιπόν, το 2015, για να το ξαναπούµε, τον ίδιο αριθµό, τα ίδια εκατοµµύρια, τα ίδια λεφτά που
λέει αυτός ο φονικός προϋπολογισµός που τον βρίζετε από το
πρωί µέχρι το βράδυ εδώ ως φαρισαίοι, ψεύτες και υποκριτές
που είστε, τα ίδια ακριβώς λεφτά, κύριε Λαφαζάνη, παρουσίασε
το πρόγραµµά σας στο Σίτι του Λονδίνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το είπατε το
επιχείρηµα αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για να κλείσω.
Εγώ δεν έθιξα την καταγωγή σας. Την επαίνεσα. Έχω µεγάλο
θαυµασµό στον αείµνηστο στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο.
Το βιβλίο του «είκοσι χρόνια στρατιώτης» το έχω διαφηµίσει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είναι «σαράντα χρόνια στρατιώτης»!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λέω είκοσι γιατί είναι δύο
τόµοι. Τα πρώτα είκοσι χρόνια και τα δεύτερα είκοσι χρόνια…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κάνετε ησυχία!
Ένα λεπτό µου είπατε, κύριε Γεωργιάδη. Να απευθύνεστε
στην Πρόεδρο, όχι στο συνάδελφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού διαβάζετε τα βιβλία
του παππού σας, µάθετε κάτι και από αυτά τα βιβλία, κύριε Τσακαλώτo. Διότι προχθές ήρθατε εδώ και υβρίσατε την αστική τάξη,
κηρύξατε τον πόλεµο στην αστική τάξη. Είπατε: «Πρέπει να διαλύσουµε την αστική τάξη». Την αστική τάξη, όµως, τη διέσωσε
και ο παππούς σας, ευτυχώς. Άρα, λοιπόν, να είστε πιο προσεκτικός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, πρέπει να
διευκρινίσετε αν ήταν παππούς σας ή όχι. Ήταν παππούς σας ή
όχι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είναι εντυπωσιακό ότι µπορεί να
κάνει σε δέκα λέξεις τρία λάθη. Αυτό δείχνει το επίπεδο των επιχειρηµάτων των αντιπάλων µας, όπως προσπάθησα µε πολύ
ήρεµο τρόπο να πω στην εισήγησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσακαλώτο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί δεν µας λέτε τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, τι είστε εδώ µέσα; Ζητήσατε τον λόγο και τον πήρατε;
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προφανώς, αυτή
η συζήτηση τώρα, σχετικά µε το τι ήταν ο στρατηγός Τσακαλώτος, δεν έχει καµµία σχέση µε τον προϋπολογισµό. Όµως, είναι
ένα σηµείο, το οποίο καταδεικνύει ακριβώς το κατά πόσο οι κυρίαρχες απόψεις που υπάρχουν µέσα στη Βουλή των Ελλήνων
σήµερα, µπορούν να παράγουν αποτελέσµατα σχετικά µε την
αναγκαιότητα επίλυσης των προβληµάτων του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
άκουσα προηγουµένως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Λαφαζάνη να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και να λέει συγκεκριµένα ότι
το ΠΑΣΟΚ κρύβεται στην υπόθεση του Ρωµανού πίσω από φραστικές διατυπώσεις.
Κύριε Λαφαζάνη και κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
µέχρι σήµερα το πρωί υπήρχε µια πιο προσεκτική αντιµετώπιση
του ζητήµατος, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβλέπω σήµερα για κάποιους λόγους που εµείς δεν µπορούµε να
εξηγήσουµε ότι ρίχνετε λάδι στη φωτιά, µε έναν τρόπο ο οποίος
δεν είναι της παρούσης και ενδεχοµένως δεν εξυπηρετεί την
οµαλότητα στη δηµοκρατία µας, διότι είµαι σίγουρος ότι εδώ
µέσα δεν υπάρχει κανείς που να µην επιθυµεί επίλυση ζητηµάτων
µε βάση τους νόµους και τις αρχές της δηµοκρατίας µας.
Βεβαίως, όταν ουσιαστικά επικρίνετε µία άλλη κοινοβουλευ-
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τική δύναµη ότι κρύβεται πίσω από φραστικές διατυπώσεις, θα
έπρεπε εδώ να ακουστεί µία συγκεκριµένη πρόταση, γιατί, ναι,
πραγµατικά το δικαίωµα στην εκπαίδευση για όλους τους κρατουµένους στις ελληνικές φυλακές, στα ελληνικά καταστήµατα
κράτησης είναι αναφαίρετο κι εµείς εδώ µέσα πριν από πολύ λίγους µήνες δώσαµε σκληρό αγώνα, δώσαµε κοινοβουλευτικό
αγώνα, προκειµένου ακόµα και στις φυλακές υψίστης ασφαλείας
να υπάρχει αναφαίρετο και καθόλου µειωµένο το δικαίωµα των
κρατουµένων στην εκπαίδευση.
Εποµένως, όταν κάποιος απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ µε τη δεδοµένη προϊστορία του, τη συγκεκριµένη δράση του στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε τη συγκεκριµένη προστασία που παρέχει
µέχρι τώρα στα δικαιώµατα των κρατουµένων, θα έπρεπε να
κάνει και µία συγκεκριµένη πρόταση.
Εµείς από τη δική µας πλευρά, γνωρίζοντας και µη προσπαθώντας να καλλιεργήσουµε πολιτικές εντυπώσεις ούτε να επωφεληθούµε πολιτικά από ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, είπαµε από
την αρχή µε απόλυτο και καθαρό τρόπο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης στα δικαστικά όργανα που αποφασίζουν ποιος
παίρνει την άδεια και ποιος δεν την παίρνει.
Όµως, είναι δική µας υπόθεση εδώ και τονίσαµε στα συναρµόδια Υπουργεία ότι πρέπει -και θα έπρεπε ήδη- να έχουν φέρει
νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να επιτρέπει ακόµα και σε εκείνους
που δεν επιτρέπεται να λάβουν άδεια εκπαιδευτική, προκειµένου
να βγουν από το κατάστηµα, να ασκούν κατά τρόπο απόλυτο το
δικαίωµά τους στην εκπαίδευση και τη µόρφωση. Διότι πιστεύουµε ότι ο σωφρονισµός περνάει µέσα από την εκπαίδευση
και όσο περισσότεροι κρατούµενοι περνούν µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο περισσότερο επιτυγχάνουµε το σωφρονισµό αυτών.
Γι’ αυτόν τον λόγο απευθύνοµαι ξανά στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και του λέω ότι από τη δική µας την
πλευρά αυτό είναι απόλυτο και καθαρό και κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ταυτίζεται µε µια πολύ καθαρή άποψη, η οποία να είναι συµβατή
µε τη νοµοθεσία, να συµβάλλει όχι στην εκτόνωση της κατάστασης, αλλά στην περαιτέρω προάσπιση του δικαιώµατος εκπαίδευσης των κρατουµένων µε έναν τρόπο συγκεκριµένο και χωρίς
να αφήνει κανενός είδους υπονοούµενο ότι κάποιος πρέπει να
επιχειρήσει οποιαδήποτε παρέµβαση σε οποιοδήποτε δικαστικό
όργανο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα έναν προϋπολογισµό που έρχεται σε συνέχεια δύο προηγούµενων. Και οι δύο
προηγούµενοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για τον κάθε Έλληνα
και την κάθε Ελληνίδα. Ήταν πολύ δύσκολοι, γιατί πραγµατικά
ήταν προϋπολογισµοί οι οποίοι είχαν αυξηµένα τα φορολογικά
έσοδα, δηλαδή αυξηµένους τους φόρους που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική επιχείρηση.
Την ίδια ώρα, ήταν προϋπολογισµοί που δεν περιείχαν παροχές. Ήταν, δηλαδή, δύσκολοι προϋπολογισµοί, γιατί η εποχή της
ευκολίας έχει παρέλθει. Η εποχή της εύκολης πολιτικής απόφασης -και όσοι δεν το έχουν καταλάβει καλό είναι να το καταλάβουν νωρίς αυτό- έχει παρέλθει οριστικά. Η χώρα µας, καθώς και
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, παίρνουν δύσκολες αποφάσεις, µε
αυξηµένα τα έσοδά τους και µειωµένες κατά το δυνατόν τις δαπάνες τους. Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς. Γι’ αυτό τον λόγο επιτυγχάνουµε πρωτοφανή
µείωση από το 2009 και µετά των διαρθρωτικών δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων.
Θέλω να θυµίσω εδώ ότι µέχρι το 2009 κάποιοι έχτιζαν καριέρες πάνω στα δηµόσια οικονοµικά. Το 2009 είχαµε 19,1% του
ΑΕΠ διαρθρωτικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και σήµερα έχουµε
πλεόνασµα. Αυτό, όµως, δεν επιτεύχθηκε µε έναν τρόπο µαγικό.
Δεν ήρθε ένα µαγικό ραβδί. Ήρθαν δύσκολες αποφάσεις, τις
οποίες συγκεκριµένοι Βουλευτές, συγκεκριµένη Κοινοβουλευτική Οµάδα, στην αρχή µόνη της, τις έλαβε εξ ολοκλήρου και σήµερα συµµετέχει αναλαµβάνοντας το µεγαλύτερο βάρος από ό,τι
έχει αναλάβει ιστορικά οποιοδήποτε άλλο κόµµα στη Μεταπολίτευση.
Είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πήρε όλες τις δύσκολες, αλλά πατριωτικές αποφάσεις, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στο να εξυγιάνει τα δηµόσια οικονοµικά της, οδήγησαν την Αντιπολίτευση
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να επικαλείται αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, οδήγησαν όλες
τις δυνάµεις, ακόµα και εκείνες οι οποίες έχτισαν τις πλειοψηφίες
τους καταψηφίζοντας τα µνηµόνια, να συµµεριστούν τη συγκεκριµένη άποψη και σήµερα να είµαστε εδώ επιχειρώντας την
εθνική συνεννόηση.
Το ζήτηµα δεν είναι αν το ένα ή το άλλο το επιβάλλει η τρόικα,
το µνηµόνιο ή η δανειακή σύµβαση. Το ζήτηµα είναι ότι αυτές οι
µεταρρυθµίσεις, αυτή η εξυγίανση στα δηµόσια οικονοµικά µας,
αυτά τα πλεονάσµατα -ότι δηλαδή δεν ξοδεύουµε περισσότερα
από αυτά που έχουµε ως εισόδηµα- είναι ζήτηµα για τις επόµενες
γενιές, είναι ζήτηµα διαγενεακής δικαιοσύνης, είναι ζήτηµα ότι
αυτό το κράτος αυτήν τη στιγµή, αυτοί οι πολίτες δεν ζουν εις
βάρος των παιδιών τους.
Και αυτό, ναι, είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει τα τελευταία
σαράντα χρόνια. Και αυτό, ναι, έχει συγκεκριµένη υπογραφή,
έχει όνοµα και επώνυµο, και σε αυτή την υπογραφή δεν υπάρχει
δυστυχώς καµµία συµβολή από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ούτε στα αυτονόητα ούτε σε εκείνα που θα έπρεπε
να υπάρχει αυτονόητη συναίνεση.
Συζητούµε έναν προϋπολογισµό όπου επί της ουσίας δεν
ασκείται καµµία κριτική. Ασκείται κριτική για όλα τα άλλα, για εικόνες και ιδεοληψίες τις οποίες σκέφτεται ο καθένας στο σπίτι
του και τις φέρνει εδώ.
Όµως, δεν ασκείται κριτική στην ουσία του προϋπολογισµού,
πώς και πού θα µειωθούν οι δαπάνες, πώς και πού θα αυξηθούν
τα έσοδα.
Προτείνετε συνεχώς και απευθύνεστε στον Έλληνα πολίτη µε
έναν τρόπο που τον υποτιµά. Τον υποτιµά, όταν λέτε ότι θα µειώσουµε τους φόρους παντού, οριζοντίως και ταυτόχρονα θα αυξήσουµε τους µισθούς, τις συντάξεις, τις λειτουργικές δαπάνες
των Υπουργείων. Αυτό είναι υποτιµητικό για αυτόν που σήµερα
το βράδυ παρακολουθεί από το σπίτι του µε αγωνία τι συµβαίνει
στη Βουλή των Ελλήνων και περιµένει από τους Βουλευτές να
σταθούν στο ύψος της κρισιµότητας της στιγµής. Γιατί αυτή η
ελληνική κοινωνία είναι η κοινωνία που έχει επιδείξει µοναδική
ωριµότητα περισσότερο από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κοινωνία
στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και αυτή τη µοναδική ωριµότητά της περιµένει να την εισπράξει από το πολιτικό σύστηµα
της χώρας.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να µιλάµε για οικονοµικά τύπου ΣΥΡΙΖΑ ή «ΣΥΡΙZΑnomics», δηλαδή οικονοµικά που ενώ υπόσχονται
παντού µειώσεις -στο ΦΠΑ, στο φόρο εισοδήµατος, στον ΕΝΦΙΑτην ίδια ώρα να λένε ότι θα αυξήσουµε µισθούς και συντάξεις,
θα δώσουµε πίσω δώρα και την ίδια ώρα να ασκούν κριτική για
όλες τις λειτουργικές δαπάνες που µειώνονται στα Υπουργεία.
Αυτά και τα δύο µαζί και ως αποτέλεσµα των ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών δεν µπορούν να υπάρξουν. Γι’ αυτό ο πολίτης
πρέπει να το αντιληφθεί εγκαίρως.
Άκουσα µια σκαιότατη επίθεση απέναντι σε οκτώ Βουλευτές,
οι οποίοι ανέλαβαν µια πρωτοβουλία γνήσια εθνικής συνεννόησης. Θα έπρεπε όσοι µιλούν να το ξανασκεφτούν. Θα έπρεπε να
το ξανασκεφτούν όσοι µιλούν για αποστάτες, διότι καθίστανται
αυτοµάτως ανιστόρητοι. Η αποστασία έγινε απέναντι σε δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση. Δεν έγινε απέναντι σε µια κυβέρνηση που θέλει να γίνει, µε συγκεκριµένο πλαίσιο που δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγµή στη χώρα ή στην Ευρώπη.
Θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν όσοι για πρώτη φορά στην
ιστορία του ελληνικού έθνους ως αυτοαποκαλούµενο αριστερό
κόµµα κάνουν δεκτούς στις τάξεις τους Βουλευτές που έχουν
εκλεγεί µε άλλα κόµµατα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν
σε κόµµα που αυτοαποκαλείται ή αυτοτοποθετείται στην Αριστερά.
Δεν είναι αποστάτης εκείνος ο οποίος λέει, «ελάτε να συνεννοηθούµε» πάνω στα δεδοµένα που υπάρχουν σήµερα, για να
οµοφωνήσουµε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας την πιο κρίσιµη
στιγµή. Γιατί αυτή η εθνική διαπραγµάτευση που έχουµε µπροστά µας δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δηµοκρατία ή το
ΠΑΣΟΚ. Μας αφορά όλους. Δεν αφορά τις επόµενες εκλογές.
Αφορά το µέλλον των επόµενων γενεών της χώρας.
Και µια ενδεχόµενη αποτυχία αυτού που νοµίζει ότι µπορεί να
τα καταφέρει µόνος του καλύτερα απ’ ό,τι όλοι µαζί δεν θα
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αφορά τον ίδιο. Θα αφορά όλους εµάς ως Έλληνες πολίτες.
Γιατί το παράλογο του ότι εγώ µπορώ να τα καταφέρω καλύτερα
απ’ ότι εσείς σε µια Ευρώπη που δεν έχει καµµία κυβέρνηση που
έχει τις ίδιες ιδέες ή τις ίδιες αρχές µε το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, θα µετατραπεί σε µια πολύ δύσκολη κατάσταση
την εποµένη των εκλογών. Και εκεί τότε θα πρέπει ξανά να συζητάµε για εθνική συνεννόηση.
Όµως, πώς θα συζητήσεις για εθνική συνεννόηση µετά τις πιο
διχαστικές εκλογές που θα έχουν γίνει σε τούτο τον τόπο; Και αν
δεν έχουµε µάθει τίποτα από την ελληνική ιστορία των προηγούµενων δεκαετιών, δεν µπορούµε να µάθουµε τίποτα από την πρόσφατη κρίση την οποία περνά ο τόπος, η οποία επηρεάζει το
πολιτικό σύστηµα της χώρας, η οποία αφορά τον καθένα και την
καθεµιά από εσάς; Δεν διαπιστώνετε οι ίδιοι την κρίση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες; Απέναντι σε αυτήν την κρίση η ειλικρίνεια, η διάθεση για συνοµιλία µε οποιονδήποτε δεν συµφωνεί σε
όλα µαζί σας ή δεν συµφωνεί στο 100% ή ακόµα και στα λιγότερα, στα λιγοστά, δεν είναι η απόλυτη ανάγκη αυτήν τη στιγµή;
Η εθνική συνεννόηση δεν σηµαίνει ισοπέδωση, δεν σηµαίνει
συµφωνία σε όλα, δεν σηµαίνει συγχωροχάρτι. Δεν είµαστε όλοι
ίδιοι. Σηµαίνει, όµως, ότι µπορούµε να επιδεικνύουµε την ωριµότητα που απαιτεί η ιστορική στιγµή. Και αυτό αφορά τη διαπραγµάτευση του χρέους, αφορά τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
αφορά επιτέλους τη συνταγµατική Αναθεώρηση, η οποία δεν επιτρέπεται να πάει πίσω µια πενταετία. Δεν επιτρέπεται να µην τελειώσουµε µε τις υποχρεώσεις µας απέναντι στην προστασία της
ίδιας της δηµοκρατίας.
Αυτή η συνταγµατική Αναθεώρηση πρέπει να έχει τα στοιχειώδη. Σε αυτά µπορούµε να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε
όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Πρέπει να µην έχει µαξιµαλισµούς ή
συνταγµατικούς λαϊκισµούς και ταυτόχρονα να µπορεί σε αυτές
τις διατάξεις που είναι κρίσιµες για την επιβίωση της ίδιας της
δηµοκρατίας να συµφωνήσουµε, να µη χάσουµε τον χρόνο, γιατί
αυτός ο χρόνος θα γυρίσει εις βάρος µας.
Επίσης, πρέπει να αφορά βεβαίως το κλείσιµο του προγράµµατος, ένα πολύ δύσκολο κλείσιµο. Όλοι παρατηρείτε, διαπιστώνετε, τις τελευταίες ηµέρες την πολύ σκληρή διαπραγµάτευση.
Εδώ χρειάζεται όλοι να είµαστε συµµέτοχοι. Δεν αφορά την επιτυχία του ενός ή του άλλου Πρωθυπουργού ή του υποψήφιου
Πρωθυπουργού. Αφορά το µέλλον αυτής της χώρας, αυτής της
κοινωνίας, αυτών των πολιτών που έχουν δοκιµαστεί τα τελευταία χρόνια.
Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γιατί εγώ πιστεύω
ότι προέρχοµαι από έναν χώρο, προέρχοµαι από αυτήν την Κοινοβουλευτική Οµάδα, που σήµερα ναι, έχει λίγα έδρανα, αλλά
έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αυτό, το οποίο ισχυρίστηκα στην οµιλία µου µόλις προηγουµένως, µπορεί και το κάνει
πράξη. Για εµάς, οι δύσκολες αποφάσεις των τελευταίων ετών,
για εµάς που δεν είµαστε όλοι Βουλευτές τα τελευταία είκοσι
χρόνια, δεν είµαστε όλοι Βουλευτές τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ή τα δέκα χρόνια, είναι το εχέγγυο αξιοπιστίας που έχουµε
απέναντι στον ελληνικό λαό για να αρθρώνουµε αυτόν τον πολιτικό λόγο απέναντί του. Γι’ αυτό τα είπα αυτά και τα είπα µε διάθεση ειλικρίνειας και γιατί πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει
τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που λέει το εννοεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ζούµε σε µία εποχή που στη χώρα µας οι πολιτικές
εξελίξεις τρέχουν οµολογουµένως µε κινηµατογραφική ταχύτητα. Άνθρωποι και απόψεις µεταστρέφονται µε καταιγιστικούς
ρυθµούς. Η σύγχυση στους πολίτες που µας ακούν καλλιεργείται
συστηµατικά µε µόνο στόχο: να ξεχάσουµε όλοι µας τι ακούγαµε
µέχρι χθες.
Αν υπήρχε, λοιπόν, µία κινηµατογραφική ταινία µε θέµα την
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, αυτή θα είχε τον εξής τίτλο
«Εξαναγκασµοί, ψέµατα και πατερίτσες». Μέσα στις τρεις αυτές
λέξεις βρίσκεται το νόηµα όλων των τελευταίων πολιτικών εξελί-
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ξεων και προσωπικών κυβισθήσεων ορισµένων. Ξεκινώ από τα
ψέµατα, γιατί αυτά οµολογουµένως κυριαρχούν στη συγκυβέρνηση. Με ψέµατα από την Ελλάδα του success story ως την οικονοµική απογείωση Σαµαρά φτάσαµε στο σηµερινό οικτρό
σηµείο. Φτάσαµε στη διοίκηση της χώρας µε e-mail από τους δανειστές και στα νέα παρακάλια της συγκυβέρνησης προς την
τρόικα.
Παρακαλείτε λοιπόν τους υπαλλήλους των πρώην εταίρων σας
να µην σας ρεζιλεύουν µε τη διαρροή των e-mail, αλλά να έρθουν
εδώ στην Ελλάδα για να µπορέσετε να τα πείτε από κοντά, γιατί
ξέρετε ότι τα γραπτά µένουν, παραµένουν και ως e-mail, εκθέτοντας τον Υπουργό Οικονοµικών ο οποίος τα γράφει.
Είναι όµως λίγο-πολύ αργά για δάκρυα πλέον τώρα και αυτό
γιατί όντως οι ξένοι δανειστές αποφάσισαν να µην σας διευκολύνουν άλλο. Αποφάσισαν πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να στηρίζουν τα κυβερνητικά ψέµατα µιας Κυβέρνησης
που καταρρέει, µιας συγκυβέρνησης που τελείωσε τον πολιτικό
της βίο και χάνει συνεχώς το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Οι
πρώην εταίροι σας το γνωρίζουν άριστα, γι’ αυτό και πλέον κινούνται µε στόχο την επόµενη µέρα.
Μαθαίνουµε λοιπόν για συναντήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο
εξωτερικό, ως Υπουργών εν αναµονή, που πάνε να µιλήσουν µε
εκπροσώπους των µεγαλοκεφαλαιούχων. Λένε πως δεν πηγαίνουν µόνοι τους, αλλά ότι τους καλούν οι ξένοι. Ας είναι, λοιπόν.
Διεθνιστικό κόµµα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει και τις δικές του διεθνείς επαφές.
Το πρόβληµα όµως δεν είναι ποιος ζητά τις επαφές, αλλά τι
βγαίνει από αυτές τις επαφές, τι πραγµατικά λοιπόν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγµα, στον κ. Άσµουσεν, τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν
πήγε στο Σίτι του Λονδίνου.
Τα µηνύµατα, δυστυχώς, είναι αντιφατικά. Το κόµµα που ζητά
αυτοδυναµία για να µπορέσει αύριο να κυβερνήσει την Ελλάδα
δεν δείχνει να είναι πλέον τόσο απόλυτο απέναντι στο µεγάλο
κεφάλαιο. Από το κούρεµα του δηµοσίου χρέους πήγαµε στο πάγωµα και από την εθνικοποίηση όλων των συστηµικών τραπεζών
πήγαµε στην τροφοδότησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ µε άλλα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µηχανισµούς ελέγχου των τραπεζιτών.
Για να επανέλθω, όµως, στα κυβερνητικά ψέµατα και στον συζητούµενο προϋπολογισµό, θα επισηµάνω µόνο ένα. Το κορυφαίο ψέµα της ανάπτυξης 2,9% για το 2015. Η συγκυβέρνηση
κάθε χρόνο ερχόταν εδώ µε ένα τέτοιο ψέµα. Και τι δεν έχουµε
ακούσει από το 2010 µέχρι τώρα! Ξεκινώντας από την ανάσχεση
της ύφεσης, που απλώς συνέχισε να βαθαίνει, πήγαµε στη συνέχεια στην ανάκαµψη του κ. Στουρνάρα, που βέβαια δεν ήλθε
ποτέ. Πρόσφατα, ακούσαµε το ανέκδοτο Σαµαρά περί απογείωσης της οικονοµίας, για να φθάσουµε σήµερα στο παραµύθι
του κ. Χαρδούβελη για ανάπτυξη µε ρυθµό σχεδόν 3% το 2015.
Όπως, όµως, έλεγε και ο Γκαίµπελς, «αν πρέπει να ψεύδεσαι,
πες τουλάχιστον ένα µεγάλο ψέµα, αν θες αυτό να πιάσει». Ακολουθώντας, λοιπόν, πιστά αυτή την αρχή, έρχεστε σήµερα στη
Βουλή όχι µε κρατικό προϋπολογισµό, αλλά µε προεκλογικά µυθεύµατα για τους αφελείς.
Μετά τα ψέµατα που ακούσαµε, θα προχωρήσω στο δεύτερο
σκέλος του σεναρίου που εκτυλίσσεται µπροστά στα µάτια µας,
στους εκβιασµούς και στη χειραγώγηση πολιτικών τόσο της συµπολίτευσης όσο και της Αντιπολίτευσης. Μιλώ για τα περίφηµα
«µαξιλάρια», τα οποία ψάχνει εναγωνίως ο κ. Σαµαράς.
Διάβασα, λοιπόν, σήµερα στο «ΒΗΜΑ» πως ξαφνικά επανήλθε
η υπόθεση του σκανδάλου C4I σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή
πρώην Υπουργών. Πρόκειται για το γνωστό σκάνδαλο µε την
προµήθεια, επ’ αφορµή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, ενός
πανάκριβου συστήµατος ασφάλειας που δεν λειτούργησε ποτέ.
Όµως, εµείς ερχόµαστε τώρα πολύ βολικά, λίγες µόλις εβδοµάδες πριν από την προεδρική εκλογή, να ελέγξουµε τη συµµετοχή
Υπουργών που υπέγραφαν τότε αποφάσεις αποπληρωµής της
«SIEMENS».
Τυχαίο, θα µου πείτε. Μπορεί, όντως, να είναι και σύµπτωση,
όπως σύµπτωση µπορεί να είναι και οι αιφνίδιες και τελείως ανεξήγητες, θα έλεγα, αλλαγές στη συµπεριφορά κάποιων συναδέλφων. Θα µου πείτε, «άλλαξαν οι συνάδελφοι άποψη, γιατί όχι,
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δικαίωµά τους δεν είναι;». Προφανώς, θα µίλησαν και αυτοί,
όπως και κάποιοι άλλοι, µε τους πολυάριθµους ψηφοφόρους
τους οι οποίοι θα τους είπαν πως πρέπει να ψηφίσουν και εκείνοι
για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Άλλωστε, έχουµε δηµοκρατία.
Είδαµε, επίσης, να δηµιουργούνται κόµµατα-πατερίτσες του
συστήµατος, τα οποία είτε αυτοπροσδιορίζονται µε τοπικά επιρρήµατα, τα οποία όµως πολύ φοβάµαι ότι είναι και αυτά προϊόντα
εξαναγκασµού, είτε στηρίζονται στις αρχές του σύγχρονου marketing, µε άγνωστους όµως πόρους και µε ανύπαρκτα προγράµµατα.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και εµείς, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρούµε ότι ο συζητούµενος προϋπολογισµός δεν αξίζει καν το χαρτί στο οποίο είναι γραµµένος,
οφείλω παρ’ όλα αυτά να κάνω µερικές παρατηρήσεις για το εικονικό του περιεχόµενο. Είναι δύσκολο κανείς να µπορέσει να
επισηµάνει ουσιαστικές διαφορές από προϋπολογισµό σε προϋπολογισµό της µνηµονιακής εποχής, γιατί µέχρι τώρα δεν υπήρχαν τέτοιες διαφορές, γιατί καθένας από τους τέσσερις
µνηµονιακούς προϋπολογισµούς που προηγήθηκαν βγήκε από
την ίδια µήτρα, τους γέννησε η τρόικα και τους σχηµατοποίησαν,
τους έβαλαν στο γύψο του εκάστοτε µεσοπρόθεσµου οι διαδοχικές µνηµονιακές κυβερνήσεις.
Στο ίδιο ακριβώς παραµορφωµένο καλούπι είναι που έβαλαν
και την Ελλάδα και την κοινωνία µας. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι προϋπολογισµοί που προκάλεσαν τις ακραίες στρεβλώσεις που βιώνει σήµερα ο λαός και η πατρίδα µας, την αυξανόµενη µιζέρια
των µισθωτών, την τερατώδη ανεργία των νέων, την επιταχυνόµενη καταστροφή των φτωχών και των ανασφάλιστων, την εξαθλίωση των συνταξιούχων.
Αυτή η τετραετία έφερε µαζί µε την οικονοµική και µία τεράστια κοινωνική τραγωδία. Χιλιάδες αυτοκτονίες, δεκάδες χιλιάδες παιδιά χωρίς στοιχειώδεις εµβολιασµούς, εκατοντάδες
χιλιάδες ασθενείς χωρίς βασικά φάρµακα, όλοι τους θύµατα µιας
ακραίας µνηµονιακής πολιτικής που δεν γνωρίζει ούτε όρια ούτε
φυσικά έχει τέλος.
Πλέον, ακόµα και τα διαπλεκόµενα µέσα ενηµέρωσης έπαψαν
να υπερασπίζονται το παραµύθι της συγκυβέρνησης για δήθεν
έξοδο της χώρας από το µνηµόνιο. Γιατί τέλος των µνηµονίων
δεν υπάρχει, όσο παραµένει στην εξουσία το ίδιο το σύστηµα το
οποίο το εξυπηρετεί.
Και δεν µιλώ βεβαίως για κόµµατα, όπως η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία ή το τέως ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν απλώς υπηρέτες του
συστήµατος που καθορίζει το τι λέει και το τι κάνει η συγκυβέρνηση. Ο σκληρός πυρήνας, ο πραγµατικός φορέας εξουσίας του
συστήµατος που κυβερνά σήµερα στην πατρίδα µας δεν είναι
κάποιο κοµµατικό ή κρυφό παρακράτος. Είναι το εµφανές και
γνωστό σε όλους µας λόµπι των συστηµικών τραπεζών, η λεγόµενη «τραπεζοκρατία».
Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τα άλλα, τα οποία ακούµε εδώ
από τους Υπουργούς της φαινόµενης Κυβέρνησης, είναι απλά
κουβέντες για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους σε µια εντελώς προσχηµατική διαδικασία. Γιατί αυτό είναι η συζήτηση
περί του κρατικού προϋπολογισµού ενός εθελόδουλου κράτους
και τίποτα περισσότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας, προκειµένου να
σωθούν οι τράπεζες, καταστράφηκε και καταστρέφεται συνεχώς
η κοινωνία. Αυτή είναι η απλή αλήθεια που καθορίζει το περιεχόµενο κάθε προϋπολογισµού που ψήφισε η Βουλή από το 2010
και µέχρι τώρα.
Σήµερα, όµως, έχουµε για πρώτη φορά στα χρόνια του µνηµονίου µια φανερή αλλαγή πορείας εκ µέρους της συγκυβέρνησης Σαµαρά. Έχουµε µια µεταστροφή που ακόµα και για τα
ελληνικά δεδοµένα φαντάζει απίστευτη. Ποια είναι, λοιπόν, τώρα
η διαφορά µεταξύ του συζητούµενου προϋπολογισµού και όσων
είδαµε τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Η διαφορά είναι, λοιπόν,
πως συζητούµε για πρώτη φορά στη Βουλή των Ελλήνων ένα οικονοµικό σχέδιο που πολύ απλά δεν υπάρχει και δεν υπάρχει
γιατί δεν το ενέκρινε η τρόικα. Γιατί η τρόικα είναι που κυβερνά
τον τόπο µας µέσω e-mail.
Η συγκυβέρνηση βρίσκεται εδώ απλώς για το θεαθήναι. Το
µόνο που κάνει ο κ. Σαµαράς µε τον κ. Βενιζέλο είναι να περιµέ-
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νουν µε αγωνία το τελικό e-mail των τροϊκανών. Η µόνη τους ευθύνη, είναι, αφού το λάβουν, να το τυπώσουν και να το µεταφράσουν στα ελληνικά, πριν το καταθέσουν στη Βουλή. Τα
πράγµατα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουµε ουσιαστικά
κανέναν προϋπολογισµό να συζητήσουµε, επειδή δεν µας έχει
στείλει το τελικό κείµενό του η τρόικα.
Όµως, ο σηµερινός κατά φαντασίαν ελληνικός προϋπολογισµός δεν είναι το µόνο παράδειγµα διοίκησης µιας χώρας από
εξωθεσµικούς αντιδηµοκρατικούς παράγοντες. Είναι βέβαια το
πιο ακραίο φαινόµενο, αλλά σε καµµία περίπτωση το µόνο.
Η ξένη εξάρτηση από τους δανειστές και η εσωτερική εξάρτηση της συγκυβέρνησης από τις τράπεζες είναι δυο παράλληλα
λουριά περασµένα στο λαιµό της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια. Απλώς σήµερα, βλέπουµε ξεκάθαρα τα
αποτελέσµατα αυτής της εθελοδουλίας στην πιο ακραία της
µορφή, στην εκδοχή ενός ουσιαστικά ανύπαρκτου προϋπολογισµού, το άδειο κουτί του οποίου καλείται να εξετάσει η Βουλή
υποκρινόµενη ότι δήθεν αυτό έχει κάποιο περιεχόµενο.
Όλοι εδώ, λοιπόν, συµµετέχουµε σε ένα θέατρο του παραλόγου, προσποιούµενοι ότι συζητούµε κάτι το οποίο δυστυχώς δεν
υφίσταται καν, όπως ακριβώς οι υπήκοοι του βασιλείου του παραµυθιού που καλούνταν να θαυµάσουν τη φορεσιά του βασιλιά
τους, ενώ στην πραγµατικότητα ο βασιλιάς ήταν γυµνός. Πρόκειται µε άλλα λόγια για µια απόλυτη κοινοβουλευτική παρωδία
µοναδική στα παγκόσµια χρονικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φαινόµενο αυτό δεν πρέπει
να µας ξαφνιάζει. Δεν πρόκειται άλλωστε για κεραυνό εν αιθρία.
Το ίδιο ακριβώς παραµύθι είδαµε να ξετυλίγεται µπροστά στα
µάτια µας πολύ πρόσφατα µε την ακύρωση των εκατό δόσεων
µέσω e-mail.
Ήρθε, λοιπόν, το e-mail της τρόικας, το τύπωσε σαν τροπολογία
η Κυβέρνηση και αυτή ήταν όλη η ιστορία. Εάν δεν ισοδυναµούσε
µε µια κοινωνική καταστροφή πρωτοφανών διαστάσεων, θα µιλούσαµε, όχι για µνηµόνιο, αλλά για µια πολιτική κωµωδία αλά ελληνικά, για µια Μπανανία της Ανατολικής Αµερικής, η οποία πολύ
απλά µετακόµισε στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το ίδιο ακριβώς συµπέρασµα επιβεβαίωσε και η τελευταία φαντασίωση της συγκυβέρνησης Σαµαρά µε την δήθεν έξοδο από το µνηµόνιο.
Μίλησαν, λοιπόν, οι τραπεζίτες µε τους δανειστές και εξήγησαν στον κ. Σαµαρά πως άλλα είναι τα προεκλογικά ψέµατα για
εσωτερική κατανάλωση και τελείως διαφορετική είναι η πραγµατικότητα που επιβάλλουν οι εξαρτήσεις του.
Δεν υπάρχει καµµία έξοδος από το µνηµόνιο µε αυτή την απόλυτα εξαρτηµένη Κυβέρνηση. Υπάρχει µόνο σχέδιο µετονοµασίας του σε «πρόγραµµα προληπτικής πίστωσης» ή σε
οποιοδήποτε άλλο ευφάνταστο τίτλο προκρίνουν τα πρωτοσέλιδα της διαπλοκής. Όσο διαιωνίζεται η πολιτική της εξάρτησης,
τόσο θα παγιώνονται τα υπάρχοντα µνηµόνια, µαζί µε νέα χειρότερα µέτρα, όπως άλλωστε έχει προεξοφλήσει και το Eurogroup.
Εποµένως, όντως η Ελλάδα µπαίνει σε µια νέα διαφορετική
φάση το 2015, χωρίς βέβαια τα µυθεύµατα της απογείωσης και
τα success story του κ. Σαµαρά, αλλά σιδηροδέσµια από νέες
µνηµονιακές δεσµεύσεις.
Τα µνηµόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου είναι κάτι σαν τις αµερικανικές βάσεις
για το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980, γιατί σαλπίζουν συνεχώς
αποχώρηση, την ώρα που ακριβώς υπογράφουν την παραµονή
τους στη χώρα µας. Αυτό νοµίζω ότι είναι και το µόνο πράγµα
για το οποίο θα δικαιωθεί τελικά η συγκυβέρνηση.
Όντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015 δεν θα έχουµε
πλέον µνηµόνια, όχι γιατί θα τα σταµατήσετε εσείς, αλλά γιατί
και µε τη στήριξη και τη βοήθεια των Ανεξάρτητων Ελλήνων όλοι
εκείνοι, οι οποίοι τα επέβαλαν στην πατρίδα µας θα αποχωρήσουν πολύ σύντοµα από την εξουσία. Θα αποχωρήσετε, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας µαζί σας, όχι
καρέκλες, αλλά τα βαρίδια ενός µαύρου µνηµονιακού καθεστώτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα
εξαιρετικά ευαίσθητο θέµα το οποίο απασχολεί, προτού περάσω
στο κύριο θέµα του προϋπολογισµού. Θα ήθελα να παρακαλέσω
όλους και όλες στην Αίθουσα, αλλά και εκτός Αιθούσης, να µην
διαχειρίζονται µε πολιτικούς όρους ζητήµατα, τα οποία αφορούν
στην υγεία, τη σωµατική ακεραιότητα ή και ενδεχοµένως τη ζωή
ανθρώπων.
Ο κρατούµενος Νικόλαος Ρωµανός νοσηλεύεται κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διαταγής, που εξέδωσε η αρµόδια εισαγγελέας που παρακολουθεί τις φυλακές, προκειµένου να
παρακολουθείται η υγεία του λόγω της απεργίας πείνας, την
οποία έχει αποφασίσει να διεξάγει για τα θέµατα, που εκείνος πιστεύει.
Το ζήτηµα της υγείας του βρίσκεται στα χέρια των θεραπόντων ιατρών του, οι οποίοι λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα,
αυτά τα οποία επιβάλλει και επιτάσσει η συνείδησή τους, η επιστήµη τους, αλλά και ο νόµος, προκειµένου να διαφυλάξουν το
έννοµο αγαθό της υγείας του. Σε αυτό, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει
κανείς να σταθεί, µε αυτό τον τρόπο να προσεγγιστεί το θέµα
της υγείας του συγκεκριµένου και να σταµατήσουµε όλα τα υπόλοιπα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν κόλλησε ιλαρά ο συγκεκριµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Σταµπουλή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ για
την υπόµνηση, κυρία συνάδελφε. Είναι πάρα πολύ χρήσιµη και
µάλιστα στο πνεύµα ακριβώς που αναφέρθηκα.
Όµως επειδή σας βλέπω να σπεύδετε, να τονίσω κάτι το οποίο
µας δεσµεύει όλους, όχι µόνο τη διοίκηση του νοσοκοµείου, όχι
µόνο την πολιτεία, αλλά όλους. Να σας θυµίσω ότι το ζήτηµα της
υγείας ενός εκάστου εξ ηµών αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό
του δεδοµένο, το οποίο δεν µπορεί να κοινολογείται, εκτός και
αν το θέλει ο ίδιος. Αν το θελήσει, κυρία συνάδελφε, ο ίδιος, τότε
να είστε βέβαια ότι θα εκδοθούν ιατρικά ανακοινωθέντα, τα
οποία θα ενηµερώνουν για την υγεία του.
Αντιλαµβάνοµαι ότι µε βάση την κουλτούρα της Αριστεράς,
προφανώς δεν είστε πολύ εξοικειωµένοι σε όλο αυτό το δικαιοκρατικό σύστηµα. Σας αρέσουν άλλα πράγµατα. Εµείς, λοιπόν,
είµαστε υποχρεωµένοι να σεβόµαστε αυτές τις αρχές και αυτές
τις αρχές θα σεβαστούµε. Αυτό πράττουν και οι θεράποντες ιατροί.
Τα άλλα ζητήµατα που θέσατε -τα οποία είναι πολιτικού χαρακτήρα- δηλαδή το αντικείµενο της απεργίας πείνας ή οι χαρακτη
ρισµοί και οι κρισιολογήσεις που κάνετε µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο πολιτικής συζήτησης και διαφωνίας. Εκεί που δεν επιτρέπεται, όµως, να υπάρχει παραβίαση είναι στο σηµείο που σας
ανέφερα.
Αν εσείς τον θεωρείτε έναν νέο µε ροµαντικά ιδανικά, ενώ παραδείγµατος χάριν κάποιος εκεί µπορεί να δει έναν κρατούµενο,
ο οποίος έχει καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις, αυτό µπορεί
να αποτελέσει το αντικείµενο µιας πολιτικής διαφωνίας. Σας χαρακτηρίζει η θέση σας, δικαίωµά σας. Όµως είναι άλλο, τελείως
διαφορετικό, το ζήτηµα της υγείας του συγκεκριµένου.
Έρχοµαι στον προϋπολογισµό. Άκουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά, από την πλευρά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, τα λίγο έως πολύ, γνωστά. Κυρίως κρατώ το ότι
θα αυξηθεί ο κοινωνικός προϋπολογισµός, όπως επίσης ότι θα
αυξηθούν ειδικότερα οι δαπάνες για την υγεία.
Από εκεί και πέρα, ξεκινούν οι απορίες µου. Βλέπω τους συναδέλφους ή ορισµένους από τους συναδέλφους που ασχολούνται µε τα θέµατα της υγείας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλετε να αυξήσετε τις δαπάνες για την υγεία, µάλιστα. Και
ρωτάω, θέλετε να αυξήσετε τη φαρµακευτική δαπάνη; Η φαρµακευτική δαπάνη αυτήν τη στιγµή βρίσκεται διαµορφωµένη στα 2
δισεκατοµµύρια. Στα 2 δισεκατοµµύρια διατηρήθηκε το 2014,
στα 2 δισεκατοµµύρια θα παραµείνει το 2015. Μιλώ για την εξωνοσοκοµειακή δαπάνη.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα αίτηµα από τη φαρµακευτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βιοµηχανία. Αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει ένα τέτοιο
αίτηµα. Ζητείται µια αύξηση 300 εκατοµµυρίων, δηλαδή τα 2 δισεκατοµµύρια να πάνε στα 2,3 δισεκατοµµύρια. Αυτό ζητάει η
φαρµακευτική βιοµηχανία. Σε αυτό αναφέρεστε; Είναι αυτή η αύξηση την οποία θέλετε;
Επόµενο ερώτηµα: Αυτή την αύξηση πώς θα τη δικαιολογήσετε; Γιατί εµείς εκείνο το οποίο παρακολουθούµε γι’ αυτήν τη
φαρµακευτική δαπάνη είναι ότι από χρόνο σε χρόνο, µέσα από
διαρθρωτικές παρεµβάσεις, οι οποίες αρχίζουν να λειτουργούν,
στην πραγµατικότητα πλησιάζει σε αυτό το οποίο είναι ο στόχος
του προϋπολογισµού.
Τι αναφέρουµε, συγκεκριµένα; Επιτρέψτε µου να πω ορισµένα
παραδείγµατα. Γιατί ξέρετε, στη λογική του ότι «τα χρήµατα δεν
είναι αρκετά», µέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτή η φαρµακευτική
δαπάνη ήταν στα 5,5 δισεκατοµµύρια. Έχετε ένα κριτήριο µε το
οποίο θα συζητούσαµε την αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης;
Τα 2 δισεκατοµµύρια δεν είναι επαρκή. Ποια είναι επαρκή; Τα 5,5
δισεκατοµµύρια που δαπανούσαµε πριν από µερικά χρόνια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σε ποιον το λέτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Κουρουµπλή, το λέω σε εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σε εµένα; Ήταν 5,5 δισεκατοµµύρια στον προϋπολογισµό του 2009. Σε ποιον απευθύνεστε;
Σε εµένα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το λέω σε εσάς.
Όταν λέω σε εσάς, προφανώς όχι προσωπικά σε εσάς. Το λέω
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία έρχεται και καταθέτει
ένα αίτηµα αυξήσεως των δαπανών.
Αυτήν τη δαπάνη να αυξήσουµε και γιατί; Γιατί εµείς τι βλέπουµε; Παραδείγµατος χάριν, µόλις µπήκε το πλαφόν της συνταγογραφήσεως -αυτό το δεύτερο που το Συµβούλιο της
Επικρατείας έκανε δεκτό, όχι το πρώτο που απερρίφθη το Μάρτιο από το Συµβούλιο της Επικρατείας, βλέπουµε µια µείωση των
υπερβάσεων στη φαρµακευτική δαπάνη της τάξης περίπου του
30% µε 40%, ακριβώς επειδή λειτουργεί αυτό το πλαφόν, επειδή
λειτουργούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, επειδή λειτουργούν
τα φίλτρα ελέγχου της συνταγογράφησης. Εσείς, επειδή θα αναιρέσετε όλη τη µνηµονιακή πολιτική, θα τα αφαιρέσετε αυτά; Θα
επιστρέψετε στην εποχή της µεγάλης φαρµακευτικής δαπάνης;
Και δεύτερον, εγώ λέω το εξής. Υπάρχει ένα κριτήριο εδώ.
Ποιο είναι το κριτήριο; Το κριτήριο είναι ο µέσος ευρωπαϊκός
όρος. Το 1% του ΑΕΠ είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος για τη
φαρµακευτική δαπάνη. Αυτό ακολουθούµε. Εσείς θέλετε ένα
άλλο; Ποιο είναι; Πρέπει να µας το πείτε.
Πάω όµως σε ένα δεύτερο, το οποίο µπορεί να σκεφτεί κανείς
όταν λέτε ότι θέλετε να αυξήσετε τη δαπάνη. Υπάρχει, παραδείγµατος χάριν, η δαπάνη που γίνεται από πλευράς ΕΟΠΥΥ για την
αποζηµίωση των ιδιωτών παρόχων. Υπάρχει µία τέτοια δαπάνη.
Αυτή η δαπάνη για το σύνολο των ιδιωτών παρόχων είναι κοντά
στα 900 εκατοµµύρια. Αυτήν τη δαπάνη θέλετε να αυξήσετε;
Θέλετε να αυξήσετε, παραδείγµατος χάριν, τη δαπάνη για να
καλυφθούν –λέω- οι ιδιωτικές κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης, οι φυσικοθεραπευτές ή τα διαγνωστικά κέντρα ή όσοι γιατροί έχουν διαγνωστικές εξετάσεις; Θέλετε να αυξήσετε αυτήν
τη δαπάνη; Η ερώτηση είναι µε ποιον τρόπο. Πώς; Έχετε ένα κριτήριο για το πόσο θα αυξήσετε αυτή τη δαπάνη;
Επίσης, για την απόφαση, για παράδειγµα, να µπαίνουν και να
ενσωµατώνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των διαγνωστικών εξετάσεων, για την οποία τόση κριτική δεχθήκαµε από
εσάς, σας λέµε τα εξής: Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσµατα των
πρώτων δύο µηνών σ’ αυτή τη δαπάνη; Έχουµε 40% µείωση µε
τη χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών.
Εσείς θέλετε να συνεχίσουµε να τα πληρώνουµε αυτά τα
ποσά, nα συνεχίσουµε να τα δίνουµε; Σας αφορά, για παράδειγµα, το φαινόµενο που λέγεται «προκλητή συνταγογράφηση»;
Το έχετε σκεφτεί; Το έχετε αντιµετωπίσει; Έχετε τρόπους για να
σταθείτε απέναντί του;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πολύ το έχουµε σκεφτεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Το έχετε σκεφτεί, κύριε Κουρουµπλή, αλλά δεν έχετε στηρίξει καµία απ’ αυτές
τις πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, µένουµε στη σκέψη.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα σας απαντήσουµε αύριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως. Θα
χαρώ πολύ να ακούσω την απάντησή σας, γιατί µέχρι στιγµής
µένουµε στη σκέψη.
Μιλάµε για παρεµβάσεις που –το τονίζω- χωρίς να αποκλείουν
τον ασθενή από την ενδεικνυόµενη συνταγογράφηση, ταυτόχρονα θέτουν προϋποθέσεις και όρους, προκειµένου να ελεγχθεί
η προκλητή συνταγογράφηση και η τεχνητή ζήτηση που έχει
εκτοξεύσει τη δηµόσια δαπάνη. Εσείς θέλετε να τα αναιρέσουµε
όλα αυτά; Εσείς θέλετε να τα αφαιρέσουµε από τους ελέγχους
που κάνουµε;
Θα σας πω και κάτι άλλο που έγινε. Έγιναν οι αναδροµικοί
έλεγχοι του 2013 στις δαπάνες που υπέβαλαν οι ιδιώτες πάροχοι.
Τι έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι; Έδειξαν διαφορές 30% στις υποβολές. Έδειξαν 30% διαφορές απ’ αυτά που υπεβλήθησαν, απ’
αυτά που κατεβλήθησαν. Είναι οι διαφορές που πρέπει σήµερα
να ανακτηθούν. Θα το σταµατήσετε αυτό;
Παρεµπιπτόντως, οι έλεγχοι έγιναν από ιδιωτικές ελεγκτικές
εταιρείες. Είχατε διαφωνία µ’ αυτό. Γιατί; Διότι, προφανώς, επί
τόσα χρόνια αυτοί οι µηχανισµοί, τους οποίους φαντάζεστε ότι
µπορείτε να ενεργοποιήσετε, δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Δεν επετύγχαναν αυτά τα αποτελέσµατα.
Όσον αφορά τις ψυχιατρικές κλινικές, τα στοιχεία θα δηµοσιευτούν. Ξέρετε πόσες ηµέρες νοσηλείας παραπάνω έχουν χρεώσει; Έχουν χρεώσει ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
ηµέρες νοσηλείας παραπάνω. Πότε; Στην προ του ΕΟΠΥΥ εποχή.
Μιλάµε για εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν διασταυρούµενα
στοιχεία και που πήγαινε και δήλωνε εκατό κρεβάτια στον ΟΓΑ,
εκατό κρεβάτια στο ΙΚΑ, εκατό κρεβάτια σε άλλα ασφαλιστικά
ταµεία, την ώρα που όλα τα κρεβάτια που είχε ήταν εκατό.
Τι θα κάνετε µ’ αυτά; Είναι σωστά; Θα τα αναγνωρίσετε; Θα
επιστρέψετε στο προηγούµενο καθεστώς; Θα αρχίσετε να δίνετε
σε όλους; Τι θα κάνετε;
Άρα, λοιπόν, σας µίλησα για συγκεκριµένες παρεµβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, σε µία-µία από τις οποίες έχετε αντιταχθεί.
Έχετε αντιταχθεί στο πλαφόν. Έχετε αντιταχθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες. Έχετε αντιταχθεί στους ελέγχους.
Ρωτώ, λοιπόν, τι θα κάνετε µ’ αυτά. Αναιρέστε όλο αυτό το
πλαίσιο, ένα πλαίσιο εξορθολογισµού, ελέγχου και αποτελεσµατικής ουσιαστικά λειτουργίας και ελάτε στο προηγούµενο καθεστώς. Διπλασιάστε τη δαπάνη στους ιδιώτες παρόχους.
Διπλασιάστε τη. Αυτό ήταν πριν από λίγο καιρό. Τριπλασιάστε
τις δαπάνες στα φάρµακα. Για να δούµε, θα µετράµε τα δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα αναφερθώ, όµως και στα νοσοκοµεία, για τα οποία γίνεται
πολλή συζήτηση και για τα οποία µπορεί πράγµατι να ανοίξουµε
µία συζήτηση για το ύψος των δαπανών.
Όµως, έρχοµαι πάλι να ρωτήσω για ποιες δαπάνες µιλάτε.
Ρωτώ ξανά: Για ποιο πράγµα; Εκεί µπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν θέµατα που θα µπορούσε να δει κανείς. Όµως, εσείς για ποιο
ακριβώς µιλάτε; Διότι οι δαπάνες οι οποίες προσαρµόζονται στα
νοσοκοµεία, είναι στην πραγµατικότητα οι προµήθειες.
Άρα, σε ποιο θέµα θέλετε να µη γίνει παρέµβαση; Θέλετε να
µη γίνει παρέµβαση, για παράδειγµα, στις προµήθειες των φαρµάκων; Δηλαδή, ρωτώ το εξής: Δεν θέλετε να έχουµε κεντρικό
σύστηµα προµηθειών, το οποίο πράγµατι κατ’ αποτέλεσµα θα
οδηγεί ουσιαστικά σε φθηνότερες προµήθειες;
Θα το καταργήσετε; Σας αρέσει καλύτερα το σύστηµα προµήθειας ανά νοσοκοµείο, µε τη γνωστή παθογένεια, αλλά και µε τα
γνωστά οικονοµικά αποτελέσµατα; Εδώ µιλώ και για το φάρµακο,
αλλά µιλώ και για τα λοιπά αναλώσιµα, τα οποία πρέπει να προµηθευτεί το νοσοκοµείο, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Επ’ αυτού, λοιπόν, τι θα κάνετε; Σε τι αντιτίθεστε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχω λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε, µε την άδειά σας; Αλλιώς, να
σταµατήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, συνεχίστε.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Για τις προσλήψεις, πείτε µας πώς
θα τις πληρώσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα σας πω. Εγώ
απλώς θέλω να πω το εξής. Όταν έρχεται κάποιος και λέει «εγώ
θέλω αυξήσεις», είναι καλό να µας πει για ποιο πράγµα µιλά.
Αυτό λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Εσείς είπατε ότι θα προσλάβετε,
εσείς πείτε µας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εγώ θα σας πω
ότι υπάρχει ένα πρόγραµµα προσλήψεων, αφού µου θέτετε το
θέµα των προσλήψεων, που είναι σε εξέλιξη -το έχω πει πολλές
φορές- και είναι κάτι το οποίο ήδη υλοποιείται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Για τις µειώσεις, κύριε Υπουργέ,
όχι για τις αυξήσεις, γιατί ο προϋπολογισµός έχει µειώσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως, αλλά
οι µειώσεις από πού είναι; Μπήκατε στον κόπο να δείτε; Μη µου
το λέτε γενικά «µειώσεις». Από πού είναι; Τις είδατε από πού είναι
οι µειώσεις;
Εγώ σας λέω ότι, εάν υπάρχει εξοικονόµηση η οποία προκύπτει από καλύτερες τιµές στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, εάν
υπάρχουν µειώσεις οι οποίες προκύπτουν µέσα από την κεντρική
προµήθεια των φαρµάκων, εσείς δεν τις θέλετε αυτές; Κοιτάξτε
λίγο από πού είναι οι µειώσεις. Τι είναι; Είναι µειώσεις µισθών,
για παράδειγµα; Αυτό είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει και
εκεί εγώ θέλω να ακούσω απόψεις, γιατί έχει µεγάλη σηµασία να
δούµε πώς τοποθετείται κανείς σε αυτά.
Προτείνατε, παραδείγµατος χάριν, να συνεχίζουµε να αγοράζουµε ακριβό φάρµακο στο νοσοκοµείο ή όχι; Αυτό θέλω να
ακούσω. Μήπως καλά κάνουµε εάν περιορίζουµε δαπάνες από
εκεί; Διότι, ξέρετε, η µεγάλη συζήτηση -και αυτές είναι µία σειρά
από µεγάλες παρεµβάσεις οι οποίες έχουν γίνει- είναι να ενισχύσεις την αποδοτικότητα των χρηµάτων των φορολογουµένων, να
ενισχύσεις την αποδοτικότητα των χρηµάτων των ασφαλισµένων.
Σας έχει απασχολήσει πώς, ενώ καταστροφολογούσατε όλο το
τελευταίο χρονικό διάστηµα, το σύστηµα υγείας άντεξε;
Άκουσα το εξής: «Σ’ εµάς δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος θα
πληρώνει στο σύστηµα υγείας». Τι εννοείτε ακριβώς; Εννοείτε
ότι θα καταργήσετε τη συµµετοχή των ασφαλισµένων στο φάρµακο; Διότι κανείς δεν το έχει πει αυτό. Αυτό εννοείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Στους ανασφάλιστους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στους ανασφάλιστους λέτε ότι θα την καταργήσετε; Άρα, λοιπόν, οι ανασφάλιστοι θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους ασφαλισµένους;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Εσείς τους έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με συγχωρείτε
πολύ, αλλά εµείς δεν καταργήσαµε τη συµµετοχή. Εµείς καλύψαµε καθολικά τους ανασφάλιστους. Τους δίνουµε ακριβώς το
ίδιο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Τίποτα δεν καλύπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Τίποτα δεν καλύπτουµε;
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Πώς τους καλύπτετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εντυπωσιακό!
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Καλύπτετε εσείς τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους; Πώς τους καλύπτετε; Με τα ίδια χρήµατα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ακούστε. Θέλω,
µε µεγάλο σεβασµό στους συναδέλφους, να κάνω µία θερµή παράκληση. Επειδή έχω καθίσει χρόνια στα έδρανα που κάθεστε
εσείς -δεν είναι διδακτικό αυτό, αλλά είναι γόνιµος ο διάλογοςθέλω να ξέρετε ότι ετούτα τα έδρανα στα οποία κάθεστε προϋποθέτουν κόπο. Τι κόπο; Μελέτης και ανάγνωσης στοιχείων.
Μην τα λέτε αυτά έτσι. Γιατί «µην τα λέτε αυτά έτσι»; Διότι,
στην πραγµατικότητα, ενώ µου λέτε ότι δεν καλύπτονται οι ανασφάλιστοι, εγώ έχω τους λογαριασµούς που πληρώνω για τη
φαρµακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων. Έχω τους λογαριασµούς. Πώς δεν καλύπτονται οι ανασφάλιστοι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Πέντε εκατοµµύρια;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πέντε εκατοµµύρια τον ένα µήνα, πέντε εκατοµµύρια τον άλλο µήνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
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δεν θα κάνουµε διάλογο τώρα! Δεν θα απαντάτε σε ερωτήσεις
συναδέλφων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εσείς λέτε ότι
έπρεπε να δίνουµε περισσότερο; Από πού; Έχετε κάποια έµπνευση;
Εγώ σας λέω -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- το εξής. Έχει τρύπες, κατά τη γνώµη σας, το θεσµικό πλαίσιο κάλυψης των ανασφαλίστων; Ποιο είναι; Διότι το έχουµε συζητήσει πολλές φορές.
Και προς τιµήν των συναδέλφων από το ΣΥΡΙΖΑ, που ασχολούνται
µε το θέµα, αναγνωρίζουν ότι θεσµικές τρύπες δεν υπάρχουν.
Έχουν επισηµάνει κάποιες δυσλειτουργίες, που µπορεί υπάρξουν
στο άλφα νοσοκοµείο ή στο βήτα, κάποιες διοικητικές δυσκολίες.
Όµως, θεσµική κεντρική δυσλειτουργία δεν υφίσταται στην κάλυψη των ανασφαλίστων και αυτόπρέπει να αναγνωριστεί.
Επίσης, λοιπόν, αυτό οδηγεί σε µία συγκεκριµένη κάλυψη.
Έχετε σκεφθεί ποτέ πώς, παρά το ότι γίνεται η προσαρµογή που
γίνεται στο σύστηµα υγείας, παρά το ότι γίνεται ο εξορθολογισµός µε τις παρεµβάσεις που γίνονται στο σύστηµα υγείας, ταυτόχρονα αυτή η Κυβέρνηση έχει καλύψει και το σύνολο των
ανασφαλίστων νοσοκοµειακά και φαρµακευτικά; Πώς έχει συµβεί
αυτό; Η απάντηση είναι ότι έχει συµβεί, γιατί ακριβώς γίνονται οι
παρεµβάσεις εξορθολογισµού.
Εκείνο, λοιπόν, το οποίο µας περιµένει –και αυτό είναι το 2015είναι στην πραγµατικότητα η ενίσχυση των διαρθρωτικών µέτρων, µε τα οποία αυξάνουµε την αποδοτικότητα του συστήµατος. Και αυτό είναι προς όφελος των ασφαλισµένων, των
φορολογουµένων και των ασθενών.
Κύριε Τσακαλώτο, σε αυτό να απαντήσετε, γιατί το 38%, σε
σχέση µε το όποιο ΑΕΠ και σε σχέση µε την κατασπατάληση των
χρηµάτων των φορολογουµένων από ένα κράτος που µέχρι χθες
ήταν ανίκανο να διαχειριστεί αποτελεσµατικά αυτό το χρήµα, δεν
θα έπρεπε να το κραδαίνετε. Από µόνο του δεν λέει απολύτως
τίποτα.
Εκείνο που πρέπει να συζητήσουµε είναι η απόδοσή του σε
σχέση µε το σύνολο του ΑΕΠ. Αυτή είναι η µεγάλη συζήτηση και
εγώ εκεί θα περιµένω να ακούσω προτάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Θανάσης
Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βρίσκετε, κύριε Βορίδη, εύκολους αντίπαλους, για να απευθύνετε το «τι προτείνετε;», γιατί παίζετε
στο ίδιο γήπεδο, στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
συστήµατος. Και είναι λογικός αυτός ο διάλογος πάνω στο «τι
προτείνετε;».
Γιατί δεν απευθύνετε γενικά το ερώτηµα αν υπάρχει άλλη λύση
σε αυτόν τον τοµέα; Καλά τα πάτε συνδικαλιστικά, αλλά επειδή
τυχαίνει κάθε άνθρωπος -και από εµάς- να γυρίζει µέσα στα νοσοκοµεία, η κατάσταση είναι δραµατική, τραγική συνολικά στον
τοµέα της υγείας.
Τι προτείνουµε; Να σας πω, βεβαίως: Δηµόσια, δωρεάν υγεία
και περίθαλψη. Αν θέλετε να ακούσετε, σας φέρνω και το πρόγραµµα του ΚΚΕ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ακούω µε πολλή προσοχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Προτείνουµε κατάργηση της ιδιωτικής, όπως λέτε, πρωτοβουλίας στον τοµέα της υγείας. Η υγεία
δεν µπορεί να είναι εµπόρευµα. Εδώ είναι η θεµελιακή διαφορά
µας, η ανθρωπιστική θεωρία η δική µας και η απάνθρωπη θεωρία
η δική σας, η οποία σε τελευταία ανάλυση, τι λέει; Λέει –είπατε
και µία λέξη εδώ πέρα- «ανταποδοτικότητα», Σπυρόπουλος νούµερο 2- ότι όποιος δεν έχει πεθαίνει ή του δίνουµε τέλος πάντων
κάτι ίσα για να τη γλιτώσει. Όποιος έχει, βέβαια, δεν έχει κανένα
πρόβληµα, αλίµονο! Εδώ είναι η θεµελιακή διαφορά των συστηµάτων που υποστηρίζουµε.
Επειδή, λοιπόν, εµείς δεν αποδεχόµαστε αυτήν τη λογική ότι
είναι εµπόρευµα η υγεία, αλλά πιστεύουµε ότι είναι κοινωνικό
αγαθό, γι’ αυτό και απαγορεύουµε –στη δική µας θεωρία και στη
δική µας την πολιτική, όταν την αποδεχθεί ο λαός- οποιαδήποτε
επιχειρηµατική δραστηριότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Κυριακάκη, κουνάτε το κεφάλι. Όλο το πρόγραµµα του
ΣΥΡΙΖΑ λέει συνύπαρξη του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Δεν λέει ακριβώς έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, δεν µπορεί να πατάτε σε δυο
βάρκες. Πώς θα γίνει; Γι’ αυτό και ο κ. Βορίδης σας βάζει αυτά
τα ερωτήµατα. Και όταν αποδέχεσαι και το ευρωπαϊκό πλαίσιο,
που είναι «τσεκούρι» εδώ και πολλά χρόνια και στον τοµέα της
υγείας για πάρα πολλούς λόγους –και θα χάσω χρόνο να τους
αναφέρω- τότε είναι λογικό να γίνεται αυτός ο καυγάς, από πού
θα τα βρει ο ένας και από πού θα τα βρει ο άλλος.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι σήµερα η κοινωνία έχει όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις δυνατότητες τις επιστηµονικές, τις τεχνολογικές, της παραγωγικότητας, της εργασίας, του πλούτου, της
εξέλιξης, για να καλύψει όλους τους ανθρώπους µε ποιοτική, δηµόσια και δωρεάν υγεία και πρόληψη. Αυτή είναι η απάντηση.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέµα των ηµερών, της απεργίας
πείνας, εµείς επανειληµµένα έχουµε θέσει το θέµα ότι έχει µεγάλη πολιτική ευθύνη η Κυβέρνηση -και καθένας καταλαβαίνει τι
εννοούµε- και πρέπει να δώσει άµεσα λύση και να επιτρέψει στον
συγκεκριµένο να παρακολουθήσει, όπως και άλλοι, την εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν κάνει, µάλιστα, από ό,τι βγαίνει και στο
φως της δηµοσιότητας, φρικαλέα πράγµατα και όµως σπούδασαν και τελείωσαν και σχολές. Αυτό είναι το σωστό. Το απαιτούµε. Νοµίζουµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να το σκεφθεί και
πάλι.
Ο κ. Βρούτσης έφυγε. Όµως, θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν
έχουµε Υπουργό Εργασίας, εδώ έχουµε «Υπουργό εργοδοσίας»,
ο οποίος µε ένα απίστευτο πολιτικό θράσος, µε έναν απίστευτο
κυνισµό –που ανατριχιάζει κανείς όταν τον ακούει- προκαλεί και
προσβάλλει όλους αυτούς που έχτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα,
προκαλεί και προσβάλλει όλους αυτούς τους νέους, που ουσιαστικά τους απαγορεύει πια να έχουν σύνταξη.
Προκαλεί και προσβάλλει, γιατί σε τελευταία ανάλυση, ρίχνει
τις ευθύνες σε ποιον, κύριε Βρούτση, που δεν είσαι εδώ να απολογηθείς; Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα µετά το 1950; Από τότε
άρχισαν οι ιστορίες της κοινωνικής ασφάλισης. Ποιος; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας; Εσείς δεν το κυβερνούσατε µαζί µε
το ΠΑΣΟΚ µετά; Πού πήγαν τα λεφτά, ο ιδρώτας και το αίµα τον
παππούδων µας, των πατεράδων µας και το δικό µας; Από το
1950 µέχρι το 1983, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από τριάντα χρόνια τα λεφτά των εργαζοµένων ήταν άτοκα στην ΕΤΒΑ. Πού πήγαιναν; Στον Μποδοσάκη, στον Τσάτσο, στο Νιάρχο, σε όλους
αυτούς τους εθνικούς ευεργέτες. Άτοκα. Και τους τα χαρίζατε.
Πόσα δισεκατοµµύρια χάρισαν οι κυβερνήσεις σας σε αυτούς
τους πλουτοκράτες όλα αυτά τα χρόνια που τα χρωστούσαν και
δεν τα πλήρωσαν; Είδατε κανέναν να πεθάνει στην ψάθα; Στην
αµύθητη χλιδή βρίσκονταν. Τολµάτε να ρωτάτε;
Ποιος τζογάρισε τα αποθεµατικά των ταµείων στο Χρηµατιστήριο µε τη συµφωνία όλων σας, πλην ηµών των «γραφικών»; Έτσι
µας λέγατε. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε ότι δεν κατανοούµε
τη σύγχρονη οικονοµία όταν ζητούσαµε εγγυήσεις του δηµοσίου.
Πόσα δισεκατοµµύρια έχασαν οι εργαζόµενοι; Ποιος έκλεψε σε
µια νύχτα, λήστεψε κυριολεκτικά τον κόπο, το µόχθο γενεών µε
το κούρεµα, κύριε Σταϊκούρα; Πού βρήκατε το δικαίωµα να κλέψετε αυτά τα λεφτά των εργαζοµένων µε το κούρεµα; Τι φταίνε
αυτοί;
Θα µου πείτε για συντάξεις-µαϊµούδες, για άλλα προνόµια
κ.λπ.. Να συµφωνήσουµε. Ποιος τα έκανε αυτά; Εµείς; Εσείς δεν
τα κάνατε όλα αυτά; Πώς παίρνατε ψήφους και εσείς και εσείς
και εξαγοράζατε κοµµάτια των εργαζοµένων; Και τολµάτε σήµερα να τους κατηγορείτε κι από πάνω! Τολµάει σήµερα ο κύριος
Βρούτσης να λέει ότι έχει κάνει τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση,
µε συντάξεις πείνας, αθλιότητας, καταδικάζοντας γενιές που
έφαγαν τη ζωή τους ολόκληρη µε ένα ξεροκόµµατο για να χτίσουν αυτή τη σύγχρονη Ελλάδα να ντρέπονται σήµερα και να
λένε: Τρώω ένα γιαουρτάκι το βράδυ και δεν έχω να δώσω κάτι
στα εγγόνια µου. Πού πήγαν όλα αυτά, αλήθεια;
Ο κ. Γεωργιάδης στην υψηλού επιπέδου αντιπαράθεση ρώτησε κάποιον αν τολµά να κατηγορεί την αστική τάξη. Εκεί πήγαν
όλα. Και σήµερα έρχεστε και λέτε: Φταίτε, θα πληρώσετε. Σας
κλέψαµε, θα πληρώσετε. Σας ληστέψαµε, θα πληρώσετε. Για
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ποιο λόγο άραγε; Για να τα δώσουµε σ’ αυτούς που τα δίναµε
όλα τα προηγούµενα χρόνια. Για να αντέξει, λέει, το σύστηµα για
τα επόµενα χρόνια, καταδικάζοντας στην πείνα και τη δυστυχία.
Ντροπή! Θα τα πληρώσετε αυτά πολύ ακριβά.
Δεύτερον, έρχεται ο κύριος Βρούτσης και λέει ότι ο ν.1264
θέλει φρεσκάρισµα. Ήταν καλός νόµος, αλλά θέλει ρετούς, σε
γνήσια ελληνικά. Να τον φτιάξουµε στις σύγχρονες συνθήκες.
Δηλαδή, τι να κάνουµε; Να τον κάνουµε έτσι που να µην µπορούν
οι εργαζόµενοι να αντιδράσουν, να επιβάλουµε σιωπητήριο. Ξέρετε ο Λάσκαρης, ο µακαρίτης, κατήργησε την πάλη των τάξεων.
Όµως η πάλη των τάξεων συνεχίζεται. Είναι νόµος: κίνηση της
κοινωνίας. Το ίδιο λέει και ο κ. Βρούτσης τώρα. Θα φέρετε νόµο
για να απαγορεύσετε την απεργία. Θα ζητάτε 50% συν 1 για να
παρθούν οι αποφάσεις;
Σε τελευταία ανάλυση, δεν θέλω να µιλήσω µε δικούς µας
όρους, αλλά µε δικούς σας. Πόσο τοις εκατό έχετε και κυβερνάτε και παίρνετε αποφάσεις για το µέλλον της Ελλάδας; Έχετε
50% συν 1 κανένας σας; Κανένας σας δεν είχε ποτέ. Θα τολµήσετε να µιλήσετε έτσι στους εργαζόµενους; Αυτά θα τα σπάσουµε στην πράξη. Αυτά να ξέρετε ότι είναι αιτία σκληρού
πολέµου, γιατί κατακτήθηκαν µε αίµα. Δε θα παρθούν έτσι εύκολα πίσω και αυτά και τα καινούρια ασφαλιστικά θέµατα που
φέρνετε. Δε θα περάσετε καλά. Να το ξέρετε.
Μπαίνω και στα θέµατα της ηµέρας. Δε θα µιλήσω πολύ για
τον προϋπολογισµό. Η συζήτηση που γίνεται, γίνεται στη σκιά
ενός δραµατικού για τους εργαζόµενους έργου, που επανέρχεται συνέχεια. Λέγεται έργο διαπραγµάτευσης ελληνικής Κυβέρνησης µε την τρόικα. Εµείς απευθυνόµαστε στο λαό. Οι
Βουλευτές γνωρίζουν. Έχουν πολιτική τοποθέτηση. Λέµε ότι
προσφέρεται ο χρόνος που πέρασε για να βγουν ορισµένα συµπεράσµατα από τον ίδιον και να τα αξιοποιήσει, όπως παραδείγµατος χάριν ότι κάθε διαπραγµάτευση συνοδεύεται µε µέτρα
–πάντα- είτε φανερά είτε κρυφά είτε άµεσα είτε αργότερα.
Έχει δηλαδή τον κοινό παρονοµαστή.
Εµείς τι λέµε, λοιπόν, απευθυνόµενοι στο λαό; Πρώτον, ότι δεν
πρέπει να πέσει στην παγίδα ούτε να µπει στα διλήµµατα ούτε
στα σενάρια -όχι των επτά ή των οκτώ αλλά στα σενάρια που
παίζονται- για να περιµένει τα αποτελέσµατα για το αν θα
αποδεχθεί ή όχι η Κυβέρνηση αυτά τα µέτρα.
Γιατί αυτά τα µέτρα είτε τα αποδεχτεί είτε τα απορρίψει, είτε
παριστάνει ότι αντιστέκεται είτε όχι η οποιαδήποτε κυβέρνηση,
είναι προαποφασισµένα από το 2001 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όταν εµείς προειδοποιούσαµε γι’ αυτά και λέγαµε ότι έρχονται,
σφυρίζατε όλοι αδιάφορα και µας κατηγορούσατε ότι είµαστε
εκτός τόπου και χρόνου.
Δεύτερον, να µην τσιµπήσει στο νέο δικοµµατικό καυγά για το
ποιος είναι καλύτερος διαπραγµατευτής. Γιατί αυτή είναι η ουσία
κι η συζήτηση στη διαπραγµάτευση.
Εµείς τι λέµε; Ο µόνος που µπορεί να βάλει κόκκινες γραµµές
είναι ο ίδιος ο λαός, όταν ξεσηκωθεί, όταν βγει στο δρόµο, όταν
βάλει τη δική του σφραγίδα για να σταµατήσει και να διεκδικήσει,
περνώντας στην αντεπίθεση, ορισµένα µέτρα. Δεν θέλετε τον
κόσµο σύµµαχο.
Θα σας πω κάτι που µπορεί να φανεί και αδόκιµο. Αν θέλατε
να κάνετε σκληρή διαπραγµάτευση, θα ζητούσατε από τον
ελληνικό λαό να κατέβει στο δρόµο.
Όταν ήρθε το µνηµόνιο, η Αλέκα η Παπαρήγα είπε στον
Παπανδρέου: «Όταν οι Γερµανοί διέταξαν επιστράτευση στην
Ελλάδα, το ΕΑΜ κατέβασε τον κόσµο και τη µαταίωσε». Τι
εννοούσε; Αν θέλετε να αντισταθείτε, ένας δρόµος υπάρχει. Αν
κατέβουν τα εκατοµµύρια του λαού, ενός λαού αποφασισµένου
να µην υποκύψει, τότε µόνο µπορείς να διαπραγµατευτείς, έστω
και στα δικά σας τα πλαίσια λέω εγώ. Δεν φεύγω παραέξω.
Αυτό ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει µετατρέψει το 27%
σε 99% µε κοινοβουλευτικό αγώνα και αναµονές για να πέσει η
Κυβέρνηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μαζί να τον κατεβάσουµε το λαό. Μην
µας κάνετε µόνο υποδείξεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θέλω να πω τη λαϊκή παροιµία. Ο
λαός δεν πρέπει να περιµένει σωτήρες. Ο µόνος που µπορεί να
µαταιώσει και να εµποδίσει, τον µόνο που µπορεί να φοβηθούν
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είναι ο λαός. Δεν είναι ούτε η διαπραγµάτευση -εντός ή εκτός
εισαγωγικών- της Κυβέρνησης ούτε η διαπραγµάτευση -εντός ή
εκτός εισαγωγικών- του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Έχουµε άδικο εµείς;
Είµαστε υπερβολικοί; Μήπως φανταζόµαστε πράγµατα
απίστευτα; Γιατί το λέµε αυτό, λοιπόν;
Πρώτον, γιατί η όποια διαπραγµάτευση µε την τρόικα… ανοίγω
παρένθεση εδώ και υπενθυµίζω: Τρόικα ίσον Ευρωπαϊκή Ένωση
συν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συν ΔΝΤ.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι είσαστε «υπέρ», πλην του ΚΚΕ.
Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλοι είσαστε «υπέρ», πλην
του ΚΚΕ, µόνο που εσείς ζητάτε να γίνει δηµοκρατική. Αυτό κι αν
είναι απ’ τα άγραφα, που λένε! Και µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο κατά καιρούς έχετε έρωτα ή και µίσος, ανάλογα τού πώς
συµπεριφέρεται.
Λέµε, λοιπόν, ότι η διαπραγµάτευση που γίνεται, για ποιο λόγο
γίνεται; Γίνεται για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών; Έχει βγει
κανένας εδώ να µας πει και να πει και στον ελληνικό λαό ότι όλες
οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µε σκοπό την κάλυψη των λαϊκών
αναγκών;
Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, δεν πήγατε στο Λονδίνο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λείπει ο Γιώργος ο Σταθάκης.
Οι διαπραγµατεύσεις που γίνονται, γίνονται παραδείγµατος
χάριν για να αναπληρωθούν οι απώλειες που είχε ο ελληνικός
λαός από το 2009 και µετά; Έγινε καµµία τέτοια συζήτηση από
κανέναν; Ποτέ! Αυτές είναι απαγορευµένες λέξεις και για την
Κυβέρνηση -η οποία αρχίζει την κινδυνολογία, τώρα που βγήκαµε
στο ξέφωτο, τώρα που εκείνο, τώρα που το άλλο, κινδυνεύουν
όλα, άρα, µην συζητάτε τέτοια- αλλά και από την Αντιπολίτευση,
που τώρα τελευταία έχει κάνει, µε απίστευτη ταχύτητα, άλµατα
προσγείωσης στο ρεαλισµό.
Τι λέτε, λοιπόν; Λέτε ότι εσείς θα διαπραγµατευτείτε τι; Και οι
µεν και οι δε. Τον δρόµο, τον τρόπο, το µείγµα της ανάπτυξης.
Όµως, εδώ υπάρχει ένα κενό. Ποιας ανάπτυξης; Της καπιταλιστικής! Και οι µεν και οι δε.
Ή µήπως, κύριε Τσακαλώτο, εσείς θα διαπραγµατευτείτε µε
τα funds -καλά δεν τα λέω;- και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε
όλους τους άλλους τη σοσιαλιστική ανάπτυξη, τη λαϊκή
οικονοµία, που ο λαός θα έχει τον πλούτο στα χέρια του;
Μας δουλεύετε; Τι συζητάτε δηλαδή; Πώς µε καλύτερο τρόπο
θα γίνει καπιταλιστική ανάπτυξη και µάλιστα –λέτε- µε κοινωνικό
πρόσωπο. Αυτά είναι και ασυµβίβαστα στη σηµερινή φάση. Έτσι
είναι ακριβώς!
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, για τη διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση που γίνεται, δεν γίνεται για τα λαϊκά συµφέρονται και οι
διαφορές και οι συγκρούσεις αφορούν συγκρούσεις του
κεφαλαίου µε πιστωτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, και
σχετίζονται και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.
Εδώ νοµίζω ότι όσοι σκέφτονται πιο σοβαρά και όχι άµεσα
πρέπει να τους λάβουν υπόψη.
Οι παράγοντες είναι η στασιµότητα στην Ευρωζώνη. Οι παράγοντες είναι οι πιθανότητες να εκδηλωθεί µία νέα κρίση στην Ευρωζώνη. Οι παράγοντες είναι ότι υπάρχει υπερχρέωση αρκετών
χωρών, ότι υπάρχει πρόβληµα στη δηµοσιονοµική κατάσταση και
µιλάµε για µεγάλα µεγέθη, Ιταλίας και Γαλλίας. Βέβαια υπάρχει
και η απαίτηση των µονοπωλιακών οµίλων για ρύθµιση των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να στηριχτούν περισσότερο, να
βρεθούν χρήµατα δηλαδή, και καλύτεροι όροι για να χρηµατοδοτηθούν.
Υπάρχει και κάτι ακόµη. Τις δηλώσεις Νταβούτογλου τις σχολιάζετε, κύριοι της Κυβέρνησης και όλοι οι υπόλοιποι, σήµερα
µετά από αυτό το «ωραίο κλίµα» της ελληνοτουρκικής συνεργασίας; Είπε: «Δεν αναγνωρίζω ΑΟΖ ούτε τις συµφωνίες που θα κάνετε µε την Αίγυπτο κ.λπ -τις µεταφράζω- γιατί η Τουρκία δεν
µπορεί να εγκλωβιστεί στην Αττάλεια, αλλά έχει τη µεγαλύτερη
ακτογραµµή». Αυτό ήταν το πρώτο.
Δεύτερον, για την κατάσταση που υπήρξε µε το «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ», είπε: «Δεν φταίµε εµείς, αλλά φταίει η Κύπρος µε τις µονοµερείς ενέργειες». Άρα επηρεάζεται και από αυτό που λέγεται
πυρίτιδα ή µπαρούτι που υπάρχει στη δική µας περιοχή και πρέ-
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πει να το λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι οι υπόλοιποι.
Τρίτον, η διαπραγµάτευση και για τους µεν και για τους δε λέµε εµείς, το ΚΚΕ και ας κρίνει ο καθένας αν λέµε αλήθεια ή ψέµατα- µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει και το οποίο αποδέχεστε
κάνοντας ή µη κάνοντας κριτική -είναι αδιάφορο το τι κριτική κάνεις, εδώ όµως είναι µία πραγµατικότητα- µπορεί να οδηγήσει σε
αλλαγή της πολιτικής σε όφελος των εργαζοµένων, σε βελτίωση
της κατάστασης του λαού; Εµείς απαντάµε: «όχι». Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσµοθετήσει συγκεκριµένους κανόνες και σιδερένιους νόµους τα τελευταία χρόνια -θα το πω έτσι- γιατί
ζητάει συνέχιση των θυσιών, γιατί έχει όρους για την ανταγωνιστικότητα, γιατί λέει ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι αντιλαϊκές
δεσµεύσεις, γιατί λέει ότι η δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να
είναι τέτοια και τα ελλείµµατα τόσα –ναι ή όχι;-, γιατί βάζει ποσοστώσεις στα αγροτικά προϊόντα.
Τι θα κάνετε εσείς, κύριε Αποστόλου; Θα αγνοήσετε τις ποσοστώσεις για να παράγετε προϊόντα που χρειάζεται η χώρα; Αν
τις αγνοήσετε λέει πως δεν δίνει πόρους. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, σού απαγορεύει εσένα να ενισχύσεις τα ναυπηγεία
ή οτιδήποτε άλλο και σε πάει και στα δικαστήρια και πληρώνεις
πρόστιµο. Αυτά τα έχετε αποδεχθεί λέγοντας «ναι» στο Μάαστριχτ όλοι σας.
Άρα, σε τέτοιο ασφυκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο τι διαπραγµάτευση θα κάνεις, όταν θα σου λέει ότι αυτοί είναι οι κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τους τηρείς ή δεν σε χρηµατοδοτώ;
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, ότι µέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν µπορεί
να υπάρξει φιλολαϊκή διαπραγµάτευση. Βέβαια, το ξέρετε αυτό
και εσείς και οι άλλοι. Εσείς το οµολογείτε πιο ανοιχτά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το οµολογεί σταδιακά, αλλά σταθερά, και γι’ αυτό γίνεται
και ο καβγάς, γι’ αυτό φωνάζετε τώρα. Η στρατηγική προσέγγιση
λέει ότι εµείς µπορεί να χάσουµε και άλλοι να εκφράσουν καλύτερα τα συµφέροντα, όπως είπε ο κ. Τσίπρας.
Εκπληκτικό! Τον κάλεσε λέει το think tank της αστικής τάξης
στην Ιταλία, στο Κόµο, για να εκφράσει απόψεις τις οποίες σκέφτεται η αστική τάξη της Ιταλίας! Ξέρετε, εµείς οι αφελείς δεν
µπορούµε να αντιληφθούµε αν είναι άλλες οι αστικές τάξεις της
Ιταλίας. Δηλαδή αυτοί δεν θέλουν εκµετάλλευση; Δεν θέλουν
κέρδη; Μόνο οι δικοί µας θέλουν και οι Γερµανοί;
Λέω, λοιπόν, ότι επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει σε αυτόν τον
τόνο λέει ότι «Κι εγώ θα συνάψω συµφωνία». Γιατί δεν µπορεί να
µην απαντήσει. Τι θα κάνεις αύριο στην διαπραγµάτευση; Θα συνάψεις συµφωνία. Ναι, αλλά, λέει, η δική µου θα είναι αναπτυξιακή και όχι υφεσιακή. Δηλαδή, τι θα είναι ακριβώς; Τι θα
αλλάξει σε εσάς; Θα σας δώσει περισσότερα λεφτά; Τα ζητάτε,
για ποιο λόγο; Για να ενισχύσετε το λαό; Για να ενισχύσετε κρατικές υπηρεσίες; Αυτό απαγορεύεται. Πού θα τα δώσετε αυτά τα
οποία θα πάρετε και µε τι όρους; Οι όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συγκεκριµένοι: ή τα δίνεις στους ιδιώτες…Εδώ για το
τελευταίο έργο της γειτονιάς, σού λέει ότι για να το χρηµατοδοτήσει από το ΕΣΠΑ πρέπει να βάλεις 50% ιδιώτη µέσα.
Άρα, έχετε συµβιβαστεί..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Παφίλη, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω µε το εξής, για µην πάω
στα εργασιακά µιας και τελειώνει και ο χρόνος µου.
Όλη αυτή η ιστορία ότι µπορούµε να κάνουµε καλύτερη διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθει µία φιλολαϊκή πολιτική µε µία άλλη κυβέρνηση, είναι ένα παραµύθι για το
λαό, γι’ αυτό το ΚΚΕ λέει: Πρώτον, ότι ο λαός πρέπει να οργανωθεί και να παλέψει σήµερα, τώρα, αύριο, να διεκδικήσει τώρα,
µε οποιαδήποτε κυβέρνηση, να σταµατήσει µέτρα που έρχονται
και να διεκδικήσει κι άλλα. Δεύτερον, πρέπει να είναι στο δρόµο
µε οποιαδήποτε κυβέρνηση είτε είναι η µία είτε είναι η άλλη.
Να ξεκαθαρίσουµε και µερικά πράγµατα, επειδή υπάρχουν
ορισµένοι που λένε διάφορα. Εµείς τι λέµε και τι είπε και ο Γραµµατέας µας, που ο κ. Σκουρλέτης πολλές φορές δεν τα διαβάζει,
γιατί τον ενοχλούν; Μιλάω συγκεκριµένα και προσωπικά. Εµείς
λέµε, λοιπόν ότι µε οποιαδήποτε κυβέρνηση –και ΣΥΡΙΖΑ αύριοο λαός πρέπει να είναι στο δρόµο. Ό,τι θετικό κάνει, αν κάνει, να
το στηρίξει, ό,τι αρνητικό και πισωγύρισµα να το αντιπαλέψει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να είναι στο δρόµο, ακόµα κι όταν αποφασίσει να πάρει
την εξουσία στα χέρια του κι όταν είµαστε κι εµείς σ’ αυτήν τη
διακυβέρνηση, για να µπορέσει να ανοίξει δρόµο για µεγάλες αλλαγές. Αυτά είναι τα θέµατα.
Όµως επειδή η καλή ηµέρα από το πρωί φαίνεται, όπως λένε
στο χωριό µου -και κανένας δεν το έχει αµφισβητήσει µέχρι
τώρα, εκτός αν υπάρχει στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ καινούργια θεωρία και αµφισβητήσει και αυτό, όπως αυτό που λέει ότι υπάρχει
καπιταλισµός µε ανθρώπινο πρόσωπο, αυτός που ευαγγελίζεστελέµε ότι οι επιλογές έχουν γίνει και να µην κρυβόµαστε και να
µην παγιδεύεται και ο ελληνικός λαός. Διότι το 27% δεν µετατράπηκε σε λαϊκό κίνηµα. Σε τι µετατράπηκε; Σε Τέξας, σε Λονδίνο σε πόσα άλλα να πω- σε Κόµο, σε ΣΕΒ, σε ένωση επιχειρηµατιών
κ.λπ.. Εκεί δίνετε τις εξετάσεις. Δεν τις δώσατε ποτέ αλλού, ούτε
καταφέρατε να βάλετε τον κόσµο να κινητοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτό καλούµε τον κόσµο, την εργατική τάξη, το λαό συνολικά, να συζητήσει µαζί µας, να σταµατήσει να ακούει αυτούς
που καλλιεργούν την πλουτοκρατία όταν υπάρχει άλλος δρόµος,
γιατί είµαστε εγκλωβισµένοι σε αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των µονοπωλίων, του κεφαλαίου. Να συζητήσει µαζί µας. Δρόµος
είναι η µονοµερής διαγραφή του χρέους, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι άλλο θα φοβηθεί δηλαδή; Δεν βγήκαν συµπεράσµατα από το
τι πέρασε ο λαός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι περνάει σήµερα; Τι φωνάζετε, τέλος πάντων, ορισµένοι για κατοχή; Δεν συµφωνήσατε να εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας; Δεν
συµφωνείτε οι προϋπολογισµοί να ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση; Δεν είναι παραβίαση αυτή;
Εµείς, λοιπόν, λέµε «όχι» σε αυτά. Λέµε: Έξοδος, κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, ο λαός να έχει τον πλούτο στα
χέρια του.
Παρεξηγήθηκε η Νέα Δηµοκρατία γιατί είπαµε ότι ο προϋπολογισµός είναι ταξικός. Κανονικά, αν ήσασταν ειλικρινείς, θα
έπρεπε να πείτε: «Βεβαίως είναι ταξικός. Εµείς πιστεύουµε ότι
κινητήρια δύναµη της κοινωνίας είναι το κεφάλαιο και ότι οι εργάτες δεν κάνουν τίποτα. Το κεφάλαιο τα φτιάχνει όλα αυτά. Γι’
αυτό, λοιπόν και τα δίνουµε εκεί». Να αποδείξουµε αν είναι ταξικός ο φετινός προϋπολογισµός; Και µάλιστα, είναι σκληρά ταξικός.Τους νέους φόρους ποιος τους πληρώνει; Αφαιρείτε 100
εκατοµµύρια από το κεφάλαιο, γενικά από τις επιχειρήσεις και
φορτώνετε 4,5 δισεκατοµµύρια στους εργαζόµενους. Τι είναι
αυτό; Δεν είναι ταξικό µέτρο;
Μείωση των δαπανών. Κι αφήστε τα µπακάλικα, κύριε Βορίδη,
ότι τα µειώνετε από εδώ και από εκεί. Οι ανάγκες είναι απίστευτες σήµερα. Όταν µειώνεις και εξοικονοµείς, δεν σηµαίνει ότι
βελτιώνεται το σύστηµα υγείας. Φυτοζωεί, κυριολεκτικά. Όταν
αφαιρείς από υγεία, παιδεία, πολιτισµό κ.λπ., ποιος την πληρώνει; Οι εφοπλιστές, οι βιοµήχανοι δυστυχούν, δεν µπορούν να
πάνε στο γιατρό, δεν µπορούν να πάνε στο σχολείο; Όχι, την
πληρώνει ο λαός. Να γιατί είναι σκληρά ταξικός ο προϋπολογισµός.
Οι κριτικές του τύπου ότι είναι «στον αέρα» ο προϋπολογισµός
ή δεν θα εφαρµοστεί, κατά τη γνώµη µας αποπροσανατολίζουν
το λαό. Θα εφαρµοστεί όπως και ο περσινός. Είναι αιµατηρός
για το λαό προϋπολογισµός, γι’ αυτό λέµε, λοιπόν και τελειώνουµε:Από αύριο πεντέµισι η ώρα στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ
στην Οµόνοια, την ερχόµενη εβδοµάδα οι συνταξιούχοι στο
δρόµο. Μόνο έτσι και χωρίς αναµονή νέων σωτήρων ή φωστήρων
µπορεί να αλλάξει ο λαός τη θέση του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και µετά θα αρχίσουµε να µπαίνουµε στον κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών µέχρι το νούµερο εκατό
εξήντα δύο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ξεπεράσουµε
την οικονοµική κρίση θα πρέπει να λάβουµε τα µέτρα εκείνα, τα
οποία παίρνει κάθε συνετός άνθρωπος όταν αντιµετωπίζει δυσκολίες στην επιχείρησή του. Θα πρέπει, δηλαδή, να εφαρµόσουµε την πιο παλιά, αλλά και την πιο αλάθητη οικονοµική
θεωρία: Να δουλεύουµε περισσότερο και να ξοδεύουµε λιγότερα, για να µπορέσουµε αργότερα να δουλεύουµε λιγότερο και
να ξοδεύουµε περισσότερα.
Αυτά τα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δικά
µου. Ανήκουν στον αείµνηστο Κωνσταντίνο Καραµανλή και διατυπώθηκαν πριν από τριάντα πέντε χρόνια σε οµιλία δική του το
Σεπτέµβριο 1979 στην Καβάλα. Παρατηρείται, όµως, ότι είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ και θα µπορούσαν και σήµερα
άνετα να ειπωθούν.
Τι έλεγε ο Καραµανλής; Έλεγε µια αυτονόητη αλήθεια, ότι δεν
µπορούµε να ξοδεύουµε περισσότερα από αυτά τα οποία παράγουµε, διότι αν το κάνουµε, θα πνιγούµε στα χρέη. Αυτό είναι
κάτι που γνωρίζουµε πολύ καλά από την καθηµερινή µας εµπειρία, από την επαγγελµατική µας δραστηριότητα, από την προσωπική µας ζωή, από το σπίτι µας, από την ίδια µας τη χώρα, που
τραβάει αυτά που τραβάει τα τελευταία χρόνια.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τα Τρίκαλα, έχουµε µια πολύ σοφή
παροιµία, που λέει ότι πρέπει να απλώνεις τα πόδια σου µέχρι
εκεί που φτάνει το πάπλωµά σου, ότι δηλαδή δεν µπορείς να ζεις
παραπάνω από τις δυνατότητές σου. Και όπως µια οικογένεια
δεν µπορεί να ζήσει για πολύ στηριζόµενη σε δανεικά, έτσι δεν
µπορεί και ένα κράτος.
Αυτό ακριβώς το πρόβληµα λύνει και ο προϋπολογισµός, τον
οποίο η Κυβέρνηση έχει καταθέσει και έχει φέρει προς ψήφιση
στην Βουλή. Είναι ο τρίτος στη σειρά προϋπολογισµός µε πρωτογενές πλεόνασµα και ο πρώτος µε ισοσκελισµένες δαπάνες
γενικής κυβέρνησης και έσοδα για το 2015. Αυτός ο προϋπολογισµός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα 3% του ΑΕΠ, δηλαδή
περίπου 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτή η επιτυχία έρχεται
σε συνέχεια της επίτευξης των στόχων των προϋπολογισµών του
2013 και 2014.
Και το 2013 και το 2014 η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυριζόταν ότι ο προϋπολογισµός δεν πρόκειται να τηρηθεί, ότι δεν βγαίνουν οι στόχοι. Θυµάµαι πέρυσι τέτοιες ηµέρες τον κ.
Τσακαλώτο -που αποχώρησε προ ολίγων λεπτών- να λέει σε αυτή
εδώ την Αίθουσα ότι ο προϋπολογισµός του 2014 είναι «στον
αέρα», ότι δεν βγαίνει και ότι θα έχει πολλές αναθεωρήσεις. Φυσικά, ο προϋπολογισµός δεν ήταν καθόλου «στον αέρα», αλλά
ήταν στέρεα θεµελιωµένος στο έδαφος της σύνεσης και της λογικής.
Οφείλω, όµως, να αναγνωρίσω σε αυτό εδώ το σηµείο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο κ. Τσακαλώτος είχε ένα δίκιο ως
προς το σηµείο των αναθεωρήσεων. Πράγµατι, είχαµε αναθεωρήσεις, διότι πολύ απλά πήγαµε καλύτερα από τους στόχους και
έτσι προχωρήσαµε σε αναθεωρήσεις προς το καλύτερο, οι
οποίες ανακούφισαν πολλούς συµπολίτες µας, όπως, για παράδειγµα, τη µείωση κατά 30% στον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο
θέρµανσης, το οποίο βιώνουν καθηµερινά οι συµπολίτες µας
τώρα που πάνε να αγοράσουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν
φέτος. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί το επίδοµα προς τις ευπαθείς οµάδες, καθώς επίσης και η αποκατάσταση µεγάλου µέρους των απωλειών των συµπολιτών µας που είναι ένστολοι, που
ανήκουν στο Στρατό.
Αυτά δεν είχαν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισµό του
2014, αλλά επειδή πήγαµε καλύτερα από τους στόχους, επειδή
υπερκαλύψαµε τους στόχους, κατορθώσαµε να τα φέρουµε εις
πέρας.
Στα δυόµισι χρόνια που έχουν µεσολαβήσει από το 2012 και
µετά, που αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας, έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά. Και τι έχει γίνει; Πρωτ’ απ’
όλα, εξυγιάνθηκε δηµοσιονοµικά η κατάσταση, νοικοκυρέψαµε τα
του οίκου µας, από τα ελλείµµατα περάσαµε στα πλεονάσµατα,
δεν ξοδεύουµε περισσότερα απ’ όσα εισπράττουµε. Και έτσι,
αφού έχουµε πρώτα σταθεροποιήσει την εθνική οικονοµία και πατάµε σε στέρεο έδαφος, περνάµε πλέον σε µία νέα φάση. Αφήνουµε πίσω την κρίση και βαδίζουµε στο δρόµο της ανάπτυξης.
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Έχουµε ξεπεράσει µια πενταετή ύφεση στο τρίτο τρίµηνο του
2014, για πρώτη φορά, µετά από πολλά χρόνια ύφεσης. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίτο
τρίµηνο του 2013. Και µόλις χθες η Eurostat ανακοίνωσε ότι το
τρίτο τρίµηνο του 2014 η ελληνική οικονοµία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.
Και οι προοπτικές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ακόµα
καλύτερες για τα επόµενα χρόνια. Γιατί σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής –δεν είναι µόνο οι προβλέψεις
της Κυβέρνησης- το ελληνικό ΑΕΠ το 2015 πρόκειται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, ενώ το 2016 ακόµα περισσότερο, κατά 3,6%.
Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αρχίσει να
αλλάζει και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται ολοένα και περισσότερο στην καθηµερινότητα ολοένα και περισσότερων συµπολιτών µας. Αλλά, βέβαια, έχουµε ακόµα πολλά να κάνουµε. Η
ανάπτυξη είναι ο µόνος τρόπος για να καταπολεµήσουµε τη µάστιγα της ανεργίας, που αυτή τη στιγµή ταλανίζει την κοινωνία
µας και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Μόνο µέσα από την
ανάπτυξη µπορούν να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Και τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2014, για πρώτη φορά µετά
από πολλά χρόνια, η ανεργία έχει αρχίσει και αποκλιµακώνεται.
Και εφόσον συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας, αυτό θα συνεχιστεί µε ακόµα γρηγορότερους ρυθµούς το αµέσως επόµενο µέλλον. Και αυτή η θετική αλλαγή στο µέτωπο της ανάπτυξης, αλλά
και της καταπολέµησης της ανεργίας έρχεται µέσα από την
εφαρµογή πολλών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Βασικό µας µέληµα, λοιπόν, της Κυβέρνησης αλλά και του
Πρωθυπουργού της χώρας, Αντώνη Σαµαρά, είναι ακριβώς η διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, συµπεριλαµβανοµένης και
της νεανικής επιχειρηµατικότητας και γι’ αυτό τον λόγο συνεχίζουµε αποφασιστικά στην καταπολέµηση των γραφειοκρατικών
εµποδίων και στην απελευθέρωση των αγορών.
Καταργούµε διοικητικά και άλλα γραφειοκρατικά εµπόδια, τα
οποία δυσχέραιναν για δεκαετίες την επενδυτική δραστηριότητα
και ακύρωσαν πολλές µεγάλες επενδυτικές προσπάθειες στη
χώρα µας. Απλοποιούµε διαδικασίες και παρέχουµε κίνητρα για
επενδύσεις και δίνουµε έµφαση στην καινοτοµία. Αναφέρω ένα
παράδειγµα. Το 2010 για καινοτόµες νεοφυείς επιχειρήσεις, τα
λεγόµενα start ups, είχαν επενδυθεί περίπου 500.000 ευρώ, ενώ
το 2013 τέσσερα χρόνια αργότερα δαπανήθηκαν ογδόντα τέσσερις φορές παραπάνω, δηλαδή, 42.000.000 ευρώ για του ίδιου
τύπου νεοφυείς επιχειρήσεις. Δίνουµε έµφαση στην καινοτοµία.
Ακόµα και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αναγνωρίζει την επιτυχία σηµαντικών πτυχών της οικονοµικής µας
πολιτικής. Στην τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε την προηγούµενη Δευτέρα ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε ως σηµαντική
εξασφάλιση του µέλλοντος της χώρας το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι υγιείς, κάτι –είπε- που αποδεικνύεται στα πρόσφατα stress test στα οποία υποβλήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες
µε επιτυχία. Και ο κ. Τσίπρας είχε απολύτως δίκιο ως προς τη
διαπίστωση αυτή.
Ξέχασε, όµως, να µας πει ότι αυτή η επιτυχία δεν έγινε από
µόνη της και δεν έγινε κατά τύχη. Αλλά, οφείλεται στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών –που έγινε δύο φορές- την οποία
εφάρµοσε η Κυβέρνησή µας. Ξέχασε, επίσης να µας πει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, οι Βουλευτές που στηρίζουν
αυτή την Κυβέρνηση στήριξαν δύο φορές αυτές τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τις οποίες η Αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ καταπολέµησαν µε όλα τα µέσα.
Πολύ περισσότερο ξέχασε να µας πει ότι ο ίδιος και το κόµµα
του, σε αυτή την Αίθουσα, έχουν καταψηφίσει όλες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχει φέρει αυτή η Κυβέρνηση. Με αυτόν τον
τρόπο, όµως, η χώρα δεν πάει µπροστά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει όµως τις µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε
να δώσει ακόµα µεγαλύτερη ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Θα
σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Μόλις πριν λίγες
µέρες καταργήσαµε την υποχρέωση έκδοσης αδειών λειτουργίας σε εκατόν τρεις οικονοµικούς τοµείς της χώρας, που αντιστοιχούν σε οκτακόσια ενενήντα επτά διαφορετικά επαγγέλµατα.
Καταργήσαµε τις άδειες λειτουργίας, που ήταν υποχρεωτικές για
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την έναρξη οκτακοσίων ενενήντα επτά επαγγελµάτων, που µόνο
γραφειοκρατικά εµπόδια, µόνο χρόνο κόστιζαν για τους επιχειρηµατίες, για τους πιθανούς επενδυτές, χωρίς να προσφέρουν
τίποτα στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Σε δύο λεπτά τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτή η νέα ρύθµιση αφορά το 25% όλων των οικονοµικών τοµέων της χώρας, που παράγουν περίπου το 14% του ελληνικού
ΑΕΠ. Πέρα όµως από την πρακτική σηµασία, όπως καταλαβαίνετε, πέραν του ότι αίρουµε γραφειοκρατικά εµπόδια και επιταχύνουµε την έναρξη νέων επιχειρήσεων, η ρύθµιση αυτή
εµπεριέχει και έναν άλλο µεγάλο συµβολισµό. Συµβολίζει την
αποφασιστικότητα της ελληνικής Κυβέρνησης να πατάξει και να
µειώσει τη γραφειοκρατία.
Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, ενισχύουµε την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας και πέρα από αυτό, πέρα από τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, µε το νέο ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, το οποίο έχει συνολικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, δίνουµε τη µεγαλύτερη δυνατή ώθηση στην οικονοµία.
Το νέο ΕΣΠΑ έχει εµπροσθοβαρή σχεδιασµό. Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι περίπου εφτακόσια έργα, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ξεκινούν άµεσα. Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει εµπροσθοβαρείς δράσεις για την
απασχόληση, αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ. Ως το τέλος του
2015, από το παλιό και από το νέο ΕΣΠΑ, θα υπάρχουν διαθέσιµα
στην ελληνική οικονοµία περισσότερα από 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Το νέο ΕΣΠΑ είναι όµως ακόµα πιο σηµαντικό, γιατί προσφέρει
πολύτιµους πόρους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και γι’ αυτές
τις επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας, η ελληνική Κυβέρνηση, η παρούσα Κυβέρνηση αποδείχθηκε για ακόµη µία φορά ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την
επιβίωσή τους. Έτσι, πριν από έναν µήνα περίπου, υιοθετήσαµε
τη ρύθµιση για τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια και µε αυτή τη
ρύθµιση προβλέπουµε τον ευνοϊκό διακανονισµό τραπεζικών δανείων χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που επιβίωσαν µέσα
απ’ την κρίση, αλλά που έχουν πολλά δάνεια, τα οποία τους επιβαρύνουν στην καθηµερινή τους λειτουργία. Δίνουµε λοιπόν, µε
αυτόν τον τρόπο, µία ανάσα και µία δεύτερη ευκαιρία σε αυτές
τις επιχειρήσεις, οι οποίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απασχολούν περίπου τριακόσιους πενήντα χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας.
Έτσι, καταλαβαίνετε ότι η χώρα και η Ελλάδα αρχίζει να µπαίνει σταδιακά σε µία νέα φάση. Αφήνουµε πίσω µας την ύφεση
και βαδίζουµε µε σταθερά βήµατα πια στον δρόµο της ανάπτυξης. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποστεί µεγάλες θυσίες και αυτές οι θυσίες δεν πάνε χαµένες και
δεν πρέπει να πάνε χαµένες και αυτές οι θυσίες έχουν αρχίσει
και πιάνουν τόπο.
Εκείνο όµως από το οποίο κινδυνεύει αυτή η προσπάθεια είναι
µόνο ένα πράγµα: Το κλίµα της πολιτικής αστάθειας, το οποίο
δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλλιεργεί συστηµατικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, που συζητούµε σήµερα είναι και
πρέπει να είναι το µέσον για την επίτευξη του µεγάλου εθνικού
µας στόχου, της δηµιουργίας βιώσιµης µακρόχρονης ανάπτυξης,
µιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις παραγωγικές δυνάµεις
αυτού του τόπου, µιας ανάπτυξης που δεν βασίζεται πια στον
κρατισµό, αλλά στην υγιή επιχειρηµατικότητα. Γιατί µόνο µέσα
από την υγιή επιχειρηµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µπορεί ένα κράτος, µία χώρα, να διασφαλίσει κοινωνική ευηµερία
για όλους τους πολίτες.
Έτσι, επιδιώκουµε και επιτυγχάνουµε στη χώρα µας µία ανάπτυξη που θα εξασφαλίσει το µέλλον και της χώρας και των οικογενειών µας και των παιδιών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Τιµολέων
Κοψαχείλης έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, η
φετινή συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2015 φέρνει στο
κέντρο των συζητήσεων τα επιτεύγµατα της ελληνικής οικονοµίας, γιατί είναι ο τρίτος στη σειρά πλεονασµατικός προϋπολογισµός, που κατατίθεται εν µέσω αυτής της τροµερής κρίσης,
που σαρώνει τη χώρα µας, αλλά και όλη την Ευρώπη. Η σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος εντείνεται και γιατί την ίδια στιγµή
στις κραταιές οικονοµίες της Ευρωζώνης, µεταξύ των οποίων και
χωρών σφοδρών επικριτών µας, σηµειώνονται µεγάλα ελλείµµατα και µία υφεσιακή δυναµική. Αναφέροµαι, φυσικά, στα παραδείγµατα της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και το πιο
πρόσφατο, αυτό της Φιλανδίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στους «FINANCIAL TIMES».
Πολλές φορές, τόσο οι προηγούµενοι προϋπολογισµοί, όσο
και ο παρών αµφισβητήθηκαν και από την τρόικα, αλλά και από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αµφισβητήθηκαν, γιατί προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασµα και ανάπτυξη της οικονοµίας, ενώ
αυτοί προέβλεπαν βάθεµα της κρίσης και ελλείµατα. Ωστόσο, τις
δύο προηγούµενες φορές διαψεύσθηκαν και θα διαψευσθούν και
πάλι. Ας το γνωρίζουν αυτό.
Όπως έχω δηλώσει επανειληµµένα απ’ αυτό εδώ το Βήµα, η
χώρα µας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η οικονοµία και οι πολίτες
µας δοκιµάζονται. Τα χρόνια κακοδιοίκησης που προηγήθηκαν
και η τροµακτική ανεπάρκεια ορισµένων εκ των κυβερνώντων
οδήγησαν στα αποτελέσµατα που όλοι γνωρίζουµε.
Η Κυβέρνηση µάχεται, για να αντιµετωπίσει τις θλιβερές επιπτώσεις της κρίσης. Υπάρχουν ζητήµατα και στόχοι που πρέπει
να επιτευχθούν, όπως η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, ο
εξορθολογισµός και η στήριξη των συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής προστασίας
πάνω σε σταθερές βάσεις. Όλα αυτά είναι οι δύσκολοι στόχοι
που πρέπει να πετύχει η Κυβέρνησή µας και χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξή µας γι’ αυτό.
Όπως αποδεικνύεται µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο
εντός και εκτός Ελλάδας, εµείς οι Έλληνες έχουµε τη δύναµη να
τιθασεύσουµε την κρίση και να βγούµε στο δρόµο της ανάπτυξης. Ο προϋπολογισµός του 2015 αποτυπώνει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτή τη δυναµική, σχεδόν για κάθε τοµέα της
οικονοµίας µας. Δεν θα σας κουράσω µε αναφορές και παραδείγµατα για µικροοικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού. Θα
µιλήσω για τα ζητήµατα που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα,
τους ανθρώπους της υπαίθρου και τους ασθενέστερους πολίτες,
που έχουν την ανάγκη της κρατικής µέριµνας.
Ο φετινός προϋπολογισµός θα έχει θετικό αντίκτυπο στον
πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας µας. Ο αγροτικός κόσµος θα
πρέπει να γνωρίζει ότι εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη ροή της χρηµατοδότησης και των κοινοτικών ενισχύσεων. Συγκεκριµένα,
έχουν δροµολογηθεί προγράµµατα για νέους αγρότες αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, προγράµµατα για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και µέσα στο 2015 πρόκειται να
ενεργοποιηθεί ένα ευρύ πρόγραµµα ενισχύσεων διαµέσου της
απορρόφησης 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την εφαρµογή της
νέας ΚΑΠ.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απτά παραδείγµατα
αναπτυξιακής δυναµικής, που εφαρµόζονται από την παρούσα
Κυβέρνηση και πρόκειται να συµβάλουν άµεσα στη βελτίωση των
συνθηκών ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και της ανάπτυξης
της αγροτικής οικονοµίας.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί πως πολλές φορές αυτή
η Κυβέρνηση έδειξε την ευαισθησία της για τα προβλήµατα των
αγροτών και των κτηνοτρόφων µας. Θα υπενθυµίσω απλώς τη
µεγάλη διαµάχη για την τιµή του γάλακτος και τη λύση που
εφαρµόσθηκε τελικά, µετά από την τεράστια κινητοποίηση του
αρµοδίου Υπουργού και των Βουλευτών της Συµπολίτευσης.
Ασφαλώς, όχι µικρότερης σηµασίας, ήταν και η λύση που δόθηκε στο χρονίζον πρόβληµα γύρω από την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων ιδιοκτησίας της αγροτικής γης, που αφορούσε
χιλιάδες αγρότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιάψευστος µάρτυρας των θετικών εξελίξεων της οικονοµίας της χώρας είναι ο ΟΟΣΑ.
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Ο Γενικός Γραµµατέας του µεγάλου αυτού διεθνούς οργανισµού δήλωσε πρόσφατα: Η πρόοδος πραγµατοποιήθηκε αργά,
αλλά σταθερά. Η Ελλάδα υπήρξε ο µεγαλύτερος µεταρρυθµιστής ανάµεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ τα τελευταία χρόνια και ξεπέρασε το πρόβληµα του τεράστιου ελλείµµατος µέσα σε ένα
δραµατικά δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Φυσικά, όλα αυτά η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση τα παραβλέπει και ελλείψει αξιόπιστων
εναλλακτικών λύσεων επιδίδεται σε λαϊκιστικές και επικίνδυνες
για τον τόπο ακροβασίες, που δίνουν στους αντιπάλους µας τα
αναγκαία προσχήµατα, για να απαιτήσουν ακόµα πιο επώδυνα
µέτρα για τον ελληνικό λαό. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν το αποτέλεσµα από τη συνάντηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ µε διεθνή
funds στο Σίτι του Λονδίνου.
Άλλα σηµαντικά στοιχεία αυτού του προϋπολογισµού είναι ότι
εισάγεται ένα πρόγραµµα φοροελαφρύνσεων, επιφέροντας ανακούφιση στους ασθενέστερους συµπολίτες µας. Συγκεκριµένα,
προβλέπεται µείωση κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης, διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, ενώ προβλέπεται η κατάργηση του φόρου υπέρ τρίτων.
Από πλευράς επιδόσεων, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία του ευρωπαϊκού συστήµατος λογαριασµών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµάνουν την εφαρµογή ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ως µέσου στήριξης της κοινωνίας
και ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρω από αυτό εδώ το Βήµα ότι
ο Δήµος Γρεβενών συγκαταλέγεται στους δήµους της χώρας
που εφαρµόζουν αυτό το µέτρο, προσφέροντας στήριξη στους
συνδηµότες µας.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περιφερειακό επίπεδο
έχουν δηµιουργηθεί σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Κανείς
δεν µπορεί να αµφισβητήσει την υλοποίηση σηµαντικών έργων
υποδοµής, τα οποία έχουν έναν αδιαµφισβήτητο αναπτυξιακό
χαρακτήρα. Ο οδικός άξονας Ε65 προχωρά και θα συµβάλει στην
ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, συνδέοντας την Κεντρική Ελλάδα µε την Εγνατία Οδό, προσφέροντας πολύτιµες προϋποθέσεις ανάπτυξης για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτός ο
προϋπολογισµός δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
εµβάθυνση της ανάπτυξης, γι’ αυτό και υπερψηφίζω την εφαρµογή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε.
Η κ. Ξουλίδου, έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασε ένας ακόµη δύσκολος
χρόνος για την πατρίδα µας. Κάθε ετήσιος προϋπολογισµός για
τη συγκυβέρνηση των µνηµονίων είναι η λύση των προβληµάτων
της οικονοµίας και της κοινωνίας. Κάθε χρόνο µας υπόσχεστε
ανάπτυξη, άνοδο, αναδιάρθρωση, έξοδο στις αγορές και κυρίως
ότι θα µπει µια τελεία στις πραγµατικά ατελείωτες θυσίες του ελληνικού λαού.
Δεν χρειάζεται να σας θυµίσω ότι πέρυσι µιλούσαµε για έναν
φερέλπιν προϋπολογισµό που θα είχε εµφανή σηµάδια ανάκαµψης. Μακάρι να είχαν βεβαιωθεί τα λεγόµενά σας, αλλά δυστυχώς το κοινωνικό και οικονοµικό πρόσηµο παραµένει σταθερά
αρνητικό. Η οικονοµική κατάσταση είναι συνεχώς επιδεινούµενη
και οι πολιτικές σας επιλογές ή µάλλον, για να είµαστε πιο ακριβείς, οι επιλογές που σας επιτάσσουν, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν τη χώρα στην ολοκληρωτική αποσάθρωση.
Έχει γίνει από όλους αντιληπτό ότι είστε πολύ καλοί στα λόγια,
αλλά στις πράξεις κωλύεστε. Τι έργο έχετε να επιδείξετε πέραν
των ληστρικών φορολογικών επιδροµών, των πλειστηριασµών
και των περικοπών σε κάθε τοµέα; Τι έχετε προσφέρει πραγµατικά στο λαό; Θα σας απαντήσω αµέσως. Ανεργία, πενιχρά εισοδήµατα, επαιτεία, αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους, οικονοµική εξόντωση των
νοικοκυριών. Αυτά είναι λίγα από τα επιτεύγµατά σας, που περιλαµβάνονται στο success story της συγκυβέρνησης.
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Η δηµοσιονοµική πολιτική που εφαρµόσατε στο παρελθόν και
τα αποτελέσµατά της µας κάνουν πολύ δύσπιστους. Αυτό που
µπορεί κανείς να διακρίνει είναι ότι προσπαθείτε να ξεγελάσετε
τον αγανακτισµένο ελληνικό λαό µε υποτιθέµενες φοροελαφρύνσεις, µε ποµπώδεις υποσχέσεις και να τον εκβιάζετε, θέτοντάς
του το δίληµµα της σταθερότητας. Ουσιαστικά, ναρκοθετείτε το
µέλλον της χώρας, για να µην υπάρξουν αναταραχές στην Ευρωζώνη, αµελώντας ότι το εθνικό συµφέρον και η εθνική κυριαρχία είναι πρώτιστη υποχρέωση.
Η χαριστική βολή είναι ο προϋπολογισµός που έχετε καταθέσει, ο οποίος συνοδεύεται από µια ψευδεπίγραφη επιχειρηµατολογία.
Οι κοινότυπες εξαγγελίες σας κάνουν λόγο για πρωτογενές
πλεόνασµα, για επάνοδο της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, για
µείωση της ανεργίας, για καθοδική πορεία του πληθωρισµού, για
σταθεροποίηση του δηµοσίου χρέους και για υποχώρηση της
ύφεσης.
Επίσης, υποστηρίζετε σθεναρά ότι πρόκειται για έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, ο οποίος υπόσχεται 0,6% ανάπτυξη.
Πώς θα υλοποιηθεί αυτό, όταν η ανεργία έχει εκτοξευτεί σε τραγικά επίπεδα, όταν τα τελευταία έξι χρόνια η ύφεση έχει στραγγαλίσει την ελληνική κοινωνία και όταν δεν υπάρχει παραγωγική
βάση και ανταγωνισµός;
Το εθνικό τραπεζικό σύστηµα καταρρέει. Οι τράπεζες είναι
πλέον φειδωλές. Δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την οικονοµία και υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Η πλειονότητα των πολιτών βρίσκεται σε επιβεβληµένη απόγνωση από την αγχόνη των
ληξιπρόθεσµων οφειλών και την υπέρµετρα παρατεταµένη φορολογία.
Αυτός ο υπεραισιόδοξος προϋπολογισµός δεν είναι εθνικός.
Είναι ένας προϋπολογισµός κατά παραγγελία που ικανοποιεί τα
προαπαιτούµενα των δανειστών µας, απαξιώνοντας άρδην τις
εθνικές κοινωνικές ανάγκες.
Ας µην εθελοτυφλούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο
παρών προϋπολογισµός ελλοχεύει τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού και αναίσχυντου ξεπουλήµατος της χώρας. Ενστερνίζεστε
την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων. Η παραχώρηση των αεροδροµίων αποτελεί αναµφισβήτητα αρνητική ενέργεια που θα
έχει άµεσες, δυσχερείς επιπτώσεις στα κρατικά έσοδα, ενδεχόµενες αυξήσεις των αεροπορικών ναύλων και θα αναρριχηθεί η
πολιτική του µονοπωλίου από ιδιώτες επιχειρηµατίες.
Δεν είναι µόνο τα αεροδρόµια, αλλά και οι δεκάδες άλλοι φορείς που θα γίνουν βορά των κερδοσκόπων, φορείς οι οποίοι
συντηρούνται από τη φορολογία των πολιτών. Είναι θηριώδες
ψέµα να ισχυρίζεστε ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα βοηθήσουν
την ανάταξη της οικονοµίας.
Απευθύνοµαι σε εσάς, κύριοι της συγκυβέρνησης και σας
ερωτώ: Ποιος θα επενδύσει σε µια χώρα που οικονοµικά έχει νεκρώσει και παρουσιάζει παντελή έλλειψη των βασικών κρατικών
υποδοµών; Ποια προσέλκυση επενδύσεων επαγγέλλεστε, όταν
δεν υπάρχει κλίµα εµπιστοσύνης; Πρόκειται για µια ουτοπία.
Το µόνο βέβαιο αποτέλεσµα, που θα έχει η εφαρµογή ενός εισπρακτικού χαρακτήρα προϋπολογισµού είναι η περαιτέρω οικονοµική δυσπραγία των Ελλήνων. Η ατέρµονη οικονοµική και
κοινωνική ύφεση έχει ελαχιστοποιήσει τη φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών, οι οποίοι δεν µπορούν να επωµισθούν την επιβολή
νέων δυσβάσταχτων φόρων. Ως πότε οι φορολογούµενοι θα είναι
η τράπεζα του κράτους; Ως πότε θα αποµυζείτε χρήµατα από
έναν λαό που είναι οικονοµικά εξαντληµένος;
Το κοινωνικό κράτος έχει συρρικνωθεί και εσείς επιµένετε στην
πολιτική της λιτότητας και της τυφλής υπακοής στα µνηµόνια,
τα οποία, ας µη λησµονούµε, ότι η συγκυβέρνηση τα σκίζει κάθε
µέρα και µας ενηµερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ότι οι
θυσίες που έχουν γίνει µονοµερώς από το λαό θα φέρουν την
ίαση και θα δηµιουργήσουν γόνιµο έδαφος για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας. Έχετε ηθεληµένα καταρρακώσει βασικούς πυλώνες της κοινωνίας και εµµένετε στις πολιτικές που συντηρούν
την οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση.
Ως τοµεάρχης και ως εκπαιδευτικός, θα ήθελα να σταθώ στο
υπέρτατο κοινωνικό αγαθό την παιδεία, το οποίο έχει θυσιασθεί
στο βωµό των ανελέητων περικοπών. Δεν θα ήταν υπερβολικό
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να πει κανείς απερίφραστα ότι είστε δήµιοι και της παιδείας και
της εκπαίδευσης. Οι καιαδικές σας κινήσεις έχουν συνθέσει µια
εκπαίδευση µηχανιστική, τεχνοκρατική που µετατρέπει το µαθητή σε ροµπότ, ο οποίος δέχεται µηχανικά µια στείρα γνώση,
κενή σε περιεχόµενο και αξίες.
Μετά την ψήφιση του παρόντος αντιεκπαιδευτικού προϋπολογισµού, οι παρεχόµενες δαπάνες θα περικοπούν ακόµα περισσότερο και µάλιστα, το πλήγµα αυτό θα έχει αποδέκτες όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Οι συνολικές µειώσεις αγγίζουν το
ποσό των 300 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό επιβαρύνει το ήδη θολό
και οµιχλώδες εκπαιδευτικό τοπίο. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί
βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Εκατοντάδες σχολεία
υπολειτουργούν ή συγχωνεύονται, ενώ άλλα τόσα έχουν ήδη
κλείσει.
Απονευρώσατε την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Εξοντώσατε µισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και καταστρατηγήσατε
µε κάθε τρόπο τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση αντιµετωπίζει υπερµεγέθη οικονοµικά προβλήµατα και
πολλά τµήµατα σπουδών έχουν δεχθεί καίρια οικονοµικά πλήγµατα και δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους λειτουργικές ανάγκες.
Η παιδεία δεν είναι δαπάνη, αλλά υπέρτατο κοινωνικό λειτούργηµα. Οφείλουµε να εξοικονοµούµε χρήµατα για την παιδεία και
όχι να εξοικονοµούµε χρήµατα από την παιδεία. Πρόσφατα απογυµνώσατε και το χώρο της έρευνας, τον οποίον δεν τον αντιµετωπίζετε ως προσοδοφόρα πηγή εσόδων αλλά συνειδητά και
σταδιακά τον αφανίζετε. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της ανίκανης και αποτυχηµένης πολιτικής σας, για τα οποία µπορείτε και
να υπερηφανεύεστε.
Κλείνοντας την τοποθέτησή µου, δηλώνω ότι δεν θα στηρίξω
έναν προϋπολογισµό «φούσκα», που είναι εικονικός και που µεριµνάµε για τους αριθµούς και όχι για τις απαιτούµενες εθνικές,
οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες. Δεν θα συναινέσω στην ψήφιση ενός προϋπολογισµού που υποκρύπτει τη λήψη νέων επονείδιστων µέτρων, τα οποία θα είναι ένα νέο µνηµόνιο που θα το
βαφτίσετε «προληπτική γραµµή στήριξης ή εποπτείας» ή όπως
αλλιώς, προκειµένου να δείξετε ενάρετη και κόσµια συµπεριφορά στους ξένους εταίρους, των οποίων είστε και φερέφωνα
και πιστοί τηρητές και εκτελεστές των εντολών τους.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι λειτουργείτε χωρίς συγκεκριµένο και
συγκροτηµένο σχέδιο. Οδηγείτε τη χώρα σε οικονοµικό αδιέξοδο, προκαλείτε κοινωνική οργή και κωφεύετε στα κελεύσµατα
των πολιτών, που ζητούν να δοθεί µια οριστική λύση στα καθηµερινά βιοτικά τους προβλήµατα.
Βρισκόµαστε παγιδευµένοι στην οµηρία του µνηµονίου και έρχεστε ακόµα µια φορά να υπεραµυνθείτε της άποψης ότι τα δύσκολα πέρασαν και ότι το ασφυκτικό πλαίσιο υποχωρεί. Όλα όσα
εξαγγέλλετε είναι χτισµένα στο πολιτικό ψεύδος. Για να µπούµε
σε ανοδική τροχιά, χρειάζεται να εργαστούµε προσηλωµένοι, να
χτίσουµε κλίµα εµπιστοσύνης, να εµπεδώσουµε τις κοινωνικές
και οικονοµικές ανάγκες και να αφήσουµε στην άκρη καιροσκοπισµούς και προσωπικά συµφέροντα.
Ο εξοστρακισµός της συντηρητικής µνηµονιακής πολιτικής
είναι µονόδροµος, αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ευνοϊκές συνθήκες για το µέλλον. Ο δρόµος είναι δύσκολος και για να έχουµε
µετρήσιµα αποτελέσµατα, χρειαζόµαστε ανασυγκρότηση, ενίσχυση οικονοµικών δοµών του ανταγωνισµού και ρεαλιστικά πολιτικά εθνικά σχέδια.
Η λύση είναι µία: Εκλογές εδώ και τώρα, για να ανασάνει η
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. ΕιρήνηΕλένη Αγαθοπούλου έχει τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αρχικά νοµίζω ότι οφείλουµε µια απάντηση στον Υπουργό
Υγείας, τον κ. Βορίδη, παρ’ όλο που δεν βρίσκεται αυτήν τη
στιγµή στην Αίθουσα. Θα ήθελα να του υπενθυµίσω ότι αυτήν τη
στιγµή, αυτοί είναι Κυβέρνηση και αντί να ρωτάνε την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, θα έπρεπε να απαντάνε και πρωτίστως θα έπρεπε
να απαντάνε στις ανάγκες της κοινωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ρωτάµε, λοιπόν, εµείς τον κ. Βορίδη: Εφόσον οι ανασφάλιστοι
έχουν καλυφθεί, γιατί τα κοινωνικά φαρµακεία και ιατρεία συνεχίσουν να υπάρχουν; Γιατί ένα σωρό άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν ουρές σε αυτές τις δοµές αλληλεγγύης και για να
προµηθευτούν τα φάρµακά τους αλλά και για να εξεταστούν; Η
πραγµατικότητα είναι που σας διαψεύδει και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και για του λόγου το αληθές, καταθέτω και ένα δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» -εφηµερίδα που ξέρετε πού πρόσκειται- που λέει ότι «2,5 εκατοµµύρια πολίτες χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παραµένουν όµηροι της γραφειοκρατίας και
τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισµό του ΕΣΥ». Δεν τα λέµε
εµείς, λοιπόν. Είναι µια «φούσκα» το θέµα των ανασφάλιστων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελένη-Ειρήνη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, φαρµακευτική δαπάνη. Κύριοι της Κυβέρνησης, είµαστε πολύ µακριά από τους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για του λόγου το αληθές, 330 ευρώ είναι η κατά κεφαλήν φαρµακευτική δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 174
ευρώ στην Ελλάδα. Βγάλτε µόνοι σας τα συµπεράσµατα. Και δεν
είναι ότι το υπόλοιπο δεν το χρειαζόµαστε, διότι σε µια Ελλάδα
της κρίσης, που κυριαρχεί η υγειονοµική φτώχια, νοµίζω ότι και
οι υγειονοµικές ανάγκες είναι αυξηµένες. Το υπόλοιπο, λοιπόν,
δεν είναι ότι δεν χρειάζεται, απλά ο ασθενής έχει αναγκαστεί να
το πληρώνει από την τσέπη του.
Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, για όλα τα υπόλοιπα θα παραπέµψω τον κ. Βορίδη στην οµιλία του κ. Ξανθού και των άλλων
συναδέλφων, για να πάρει απαντήσεις, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται,
ήρθε αδιάβαστος.
Τώρα θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο φλέγον θέµα των ηµερών. Ακούω και παρακολουθώ µε ενδιαφέρον τις τελευταίες
µέρες τις κινήσεις και τις απόψεις Βουλευτών ένθεν κακείθεν για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Κείµενα, παρεµβάσεις στη Βουλή, δηµόσιες και ιδιωτικές συναντήσεις, που στη συνέχεια δηµοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους και πολλά άλλα.
Με όλο το σεβασµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
σας πω ότι η εικόνα που παρουσιάζετε κάποιοι εδώ µέσα είναι
τουλάχιστον λυπηρή. Είναι η εικόνα ενός πολιτικού συστήµατος,
που καταρρέει εδώ και καιρό και προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή
µε το «έτσι θέλω», ενώ η κοινωνία έχει δώσει σαφές µήνυµα ότι
είναι αποφασισµένη αυτό το πολιτικό σύστηµα να το κάνει παρελθόν.
Ξέρετε ποια είναι η εικόνα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Είναι η εικόνα του πνιγµένου, που από τα µαλλιά του πιάνεται.
Παίζετε πολιτικά παιχνίδια εντός Κοινοβουλίου, για να διασώσετε
τους εαυτούς σας. Παίζετε ένα είδος πόκερ µε τακτικισµούς και
µπλόφες, µε απώτερο σκοπό από τη µία µεριά οι περισσότεροι
ανεξαρτητοποιηµένοι Βουλευτές να συνεχίσετε την πολιτική σας
καριέρα, και όχι µόνο.
Από την άλλη µεριά, η Κυβέρνηση ξέρει ότι αν χάσει την εξουσία, το µέλλον των κοµµάτων που την αποτελούν, αλλά και των
ηγετικών στελεχών κυρίως αυτής της Κυβέρνησης, είναι από
αβέβαιο µέχρι τροµερά δυσοίωνο, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο για τον οποίο δεν δίνετε µία ξεκάθαρη απάντηση αν θα ψηφίσετε Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και, παράλληλα, αν θα επιτρέψετε σ’ αυτήν την Κυβέρνηση να συνεχίσει το θεάρεστο έργο της ή αν θα καταψηφίσετε οποιονδήποτε υποψήφιο Πρόεδρο, όπως λέµε εµείς, απλώς
και µόνο για να πάµε σε εκλογές και να σταµατήσουµε αυτόν τον
κατήφορο.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να µη βλέπετε τι συµβαίνει
στην κοινωνία. Δεν µπορεί να µη βλέπετε την οργή του κόσµου
που ξεχειλίζει. Δεν µπορεί να µη µιλάτε µε συνταξιούχους, µε
άνεργους, µε απολυµένους, µε όλους αυτούς τους οποίους η
Κυβέρνηση τους βλέπει σαν αριθµούς και τους στερεί µέρα µε
τη µέρα τα ψήγµατα αξιοπρέπειας που τους έχουν αποµείνει. Δεν
µπορεί να µην τα βλέπετε όλα αυτά και κυρίως, δεν µπορεί να τα
βλέπετε και να τα αγνοείτε. Η λαϊκή ετυµηγορία λέει «εκλογές»
και δεν έχετε κανένα δικαίωµα να την αγνοείτε.
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Η Κυβέρνηση, σε όλη αυτή τη λαϊκή αγανάκτηση απαντά µε
πρωτοφανή βία και αυταρχισµό, έναν αυταρχισµό που έξι χρόνια
πριν σκότωσε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Σήµερα βγάζει όλη
της την σκληρότητα αυτή η Κυβέρνηση απέναντι σε µαθητές,
ΑΜΕΑ, εργαζόµενους που διεκδικούν ειρηνικά ένα καλύτερο
αύριο, πετώντας τους χηµικά και δακρυγόνα και ξυλοκοπώντας
τους. Αφήνει έναν εικοσάχρονο να πεθαίνει, ο οποίος διεκδικεί
το να τηρηθούν οι νόµοι και να έχει δικαίωµα στη µόρφωση. Δεν
διστάζει, µάλιστα, να δώσει και τη ζωή του, όχι απλώς για να
σπουδάσει ο ίδιος, αλλά για να µη στερηθούµε όλοι εµείς και
άλλα δικαιώµατα και άλλες ελευθερίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα
ζήσω µαύρες µέρες, όπου θα απαγορεύονται οι συναθροίσεις σε
δηµόσιους χώρους. Κι όµως, µ’ αυτήν την Κυβέρνηση το ζω.
Μέσα σ’ όλα αυτά, έρχονται και κάποιοι Βουλευτές και µας
λένε, ελαφρά τη καρδία, ότι θα συναινέσουν –µας ζητούν να συναινέσουµε και εµείς- στη συνέχιση αυτής της πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µικροπολιτική και µη
έντιµη στάση. Να ξέρετε ότι αυτό δεν το λέω εγώ προσωπικά. Το
λέει µία ολόκληρη γενιά, η οποία είναι αποδεδειγµένα η πρώτη
γενιά που θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της. Είµαστε µια
γενιά που την έχετε οδηγήσει στην απόγνωση και τον εξευτελισµό.
Τέλος, για να µιλήσω λίγο και για τον προϋπολογισµό, θα
ήθελα να θέσω προς όλους εσάς που θα ψηφίσετε αυτόν τον
προϋπολογισµό, αλλά και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, δηλαδή εσάς που στην ουσία επιθυµείτε τη συνέχιση αυτής πολιτικής, ένα ερώτηµα το οποίο έθεσε και ο εισηγητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και δεν έχει ακόµα απαντηθεί.
Σήµερα, όπως είπε εχθές ο κ. Σταϊκούρας, οι συνολικές δαπάνες του κράτους είναι το 44% του ΑΕΠ. Μ’ αυτά τα οικονοµικά
δεδοµένα, λοιπόν, σήµερα πολλά σχολεία παραµένουν χωρίς εκπαιδευτικούς, το 1/3 του πληθυσµού είναι υγειονοµικά ανασφάλιστο και οι ευπαθείς οµάδες –και όχι µόνο- αναγκάζονται να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη φαρµακευτική τους κάλυψη, αφού το κράτος έχει υποχωρήσει δραστικά από τη συνεισφορά του στη συνολική φαρµακευτική δαπάνη. Άνθρωποι
πεθαίνουν λόγω ανεπάρκειας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ας µη µιλήσουµε, βέβαια, για τους µισθούς και τις συντάξεις που
έχουν πιάσει πάτο.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, συµβαίνουν µε
το 44% του ΑΕΠ. Όµως, ο στόχος της Κυβέρνησης για το 2018
είναι αυτές οι δαπάνες να φθάσουν το 38% του ΑΕΠ. Μπορείτε
να µας πείτε ποια θα είναι η κατάσταση τότε; Απαντήστε υπεύθυνα. Την έχετε φανταστεί; Την περιγράφετε στα καφενεία που
πηγαίνετε; Τη λέτε στους ανθρώπους µε τους οποίους συνοµιλείτε; Γιατί διστάζετε; Βγείτε και πείτε τα. Μιλήστε ειλικρινά στον
κόσµο και αφήστε τους εδώ µέσα τακτικισµούς. Δεν δικαιούσθε
να καταχράσθε την ψήφο του κόσµου.
Και επειδή ακούσαµε πολλά για συνεννόηση, εµείς λέµε ναι,
να συνεννοηθούµε, αφού αυτός είναι ο καηµός σας. Όµως, θα
συνεννοηθούµε σε ένα και µοναδικό πράγµα, στην ηµεροµηνία
των εκλογών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Γεώργιος Ντόλιος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Για να µη
πω και εγώ αυτό που µόλις είπε η συνάδελφος που κατέβηκε από
το Βήµα, η οποία είναι µικρή στην ηλικία και απόλυτα ειλικρινής
-της βγήκε αυτή η ειλικρίνεια- και η οποία είπε «να µιλήσω και
λίγο για τον προϋπολογισµό», θα ήθελα να ξεκινήσω από τα του
προϋπολογισµού. Εξάλλου, συνηθίζεται -και εγώ είµαι παραδοσιακός Βουλευτής- να αναφερόµαστε και σε κάποια νούµερα.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από κάποιους αριθµούς. Έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθµού: Προέρχονται από το 12% του
ΦΠΑ, είναι ποσοστά επί ειδικών κωδικών του προϋπολογισµού,
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19,5% του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων,
11,3% του ΕΝΦΙΑ.
Για το 2014 ήταν 2,735 δισεκατοµµύρια ευρώ, µείον 48 εκατοµµύρια ευρώ δηλαδή, που έχουν αφαιρεθεί, που προέκυψαν
από τη διαθεσιµότητα.
Για το 2015 το νούµερο είναι µικρότερο. Είναι 2,571 δισεκατοµµύρια ευρώ. Περιλαµβάνει τους ΚΑΠ, τα έσοδα παρελθόντων
ετών και την ειδική επιχορήγηση, περίπου 150 εκατοµµύρια
ευρώ. Είναι λιγότερα κατά 163,5 εκατοµµύρια ευρώ, λόγω του
ότι υπολογίστηκε η διαθεσιµότητα σε ετήσιο επίπεδο και βεβαίως, η µεταφορά µαθητών που µεταφέρθηκε από τον α’ στον
β’ βαθµό.
Έσοδα τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθµού: Είναι από τους ΚΑΠ
2,4% επί του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 4% επί
του ΦΠΑ. Έχουµε 665 εκατοµµύρια ευρώ. Εµφανίζονται περισσότερα στο β’ βαθµό, λόγω του ότι έχουν µεταφερθεί 147 εκατοµµύρια ευρώ από τον α’ βαθµό για τη µεταφορά των µαθητών.
Και εδώ υπάρχει ειδική επιχορήγηση -γιατί δεν επαρκούν οι
πόροι που προβλέπονται από τον προϋπολογισµό- όσο και πέρσι
περίπου της τάξης των 78 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η εκτίµηση για το 2014 για τον ενοποιηµένο προϋπολογισµό
είναι ότι θα έχει ένα πλεόνασµα 638 εκατοµµυρίων ευρώ, έναντι
στόχου 784 εκατοµµυρίων ευρώ. Η αιτιολογία είναι ότι ξεπεράσαµε τις επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες, ενώ ήταν και εκλογικό έτος.
Εδώ, όµως, θέλω να θέσω το πολιτικό ζήτηµα, ότι οι αριθµοί
στον προϋπολογισµό ενιαιοποιούν τα πράγµατα και η λογική των
µέσων όρων κρύβει πραγµατικότητες. Γι’ αυτή την υστέρηση δεν
φταίνε το ίδιο όλοι οι δήµοι. Εδώ πέρα έχουµε χρέος σαν Βουλή
να κάνουµε επιµερισµό. Δεν έχουν, λοιπόν, όλοι οι δήµοι την ίδια
αποτυχία και την ίδια επιτυχία.
Εισπραξιµότητα ως προς τα ίδια έσοδα: Έχει πετύχει ένα
θαύµα η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Το 2011 είχε
το 60% των ιδίων εσόδων σε σχέση µε τους ΚΑΠ, το 2012
έφθασε το 90% και το 2013 ξεπέρασε το 100%. Έχουµε βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης και βεβαίως, και µια σειρά ρυθµίσεων, όπως ήταν η δηµοτική ενηµερότητα.
Δεν έχουν πετύχει, όµως, όλοι οι δήµοι τα ίδια πράγµατα. Ο
λόγος µεταξύ ΚΑΠ και ιδίων εσόδων είναι πολύ διαφορετικός
από δήµο σε δήµο. Εδώ υπάρχουν και άλλοι παράµετροι που
πρέπει να εξεταστούν, σίγουρα όµως είναι ζητήµατα τα οποία θα
πρέπει να τα δούµε. Υπάρχουν προϋπολογισµοί των δήµων που
εκτροχιάστηκαν ή δεν εκτελέστηκαν ορθά. Έχουν διαπιστωθεί
διάφορα πράγµατα και η Βουλή δεν θέτει τέτοιου είδους ζητήµατα.
Θα σας πω το παράδειγµα της πληρωµής των ληξιπρόθεσµων.
Υπάρχει δήµος του Λεκανοπεδίου που πήρε από τα ληξιπρόθεσµα 32 εκατοµµύρια δραχµές, χωρίς να πληρώσει δραχµούλα,
χωρίς να στερηθεί τίποτα. Αυτά τα 32 εκατοµµύρια ήταν για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι δεν
ξέρω ακριβώς για πόσα χρόνια οι δηµότες αυτού του δήµου δεν
πλήρωναν νερό.
Ποιος επιβαρύνεται από αυτό; Όλοι. Και οι δηµότες του Τριγώνου επάνω στον Έβρο και του Καστελόριζου και των άλλων
µικρών δήµων.
Αυτά τα ζητήµατα περνούν από τη Βουλή, χωρίς καν αναφορά.
Αφορούν ζητήµατα διαχείρισης, ζητήµατα δικαιοσύνης και θα
έπρεπε, επιτέλους, να τα αναδεικνύουµε.
Η τρέχουσα πολιτική καθηµερινότητα, όµως, οι ανάγκες αυτού
του διαλόγου που διεξάγεται αυτές τις µέρες µε έναν περίτεχνο
–θα έλεγα- τρόπο σε αυτήν την Αίθουσα δεν µας επιτρέπουν να
αναφερθούµε και να εµβαθύνουµε σε τέτοιου είδους ζητήµατα.
Πώς τα ξέρουµε αυτά; Υπάρχουν µηχανισµοί; Υπάρχουν.
Υπάρχει το Παρατηρητήριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο
έχει κάνει µια θετική δουλειά. Έχει µια εικόνα για όλους τους δήµους της χώρας. Συγχρόνως, όµως, υπάρχουν και διαπιστωµένες αδυναµίες από εµάς, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και από το
ίδιο το Παρατηρητήριο.
Πώς δηµιουργούνται τα ελλείµµατα; Με διάφορους γνωστούς
τρόπους. Παραδείγµατος χάριν, διαπιστώθηκε ότι δεν ελέγχονται επαρκώς οι αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί, ενώ ο πρώτος
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προϋπολογισµός ελέγχεται µε αρκετά µεγάλη επάρκεια. Διαπιστώθηκε ότι ο ισολογισµός είναι εικονικός, όταν χρησιµοποιούνται δάνεια, τα οποία δεν έχουν συναφθεί, αλλά έχουν απλώς
αποφασιστεί από τα δηµοτικά συµβούλια. Είναι επόµενο ότι στο
τέλος της χρονιάς καταλήγουµε σε ελλείµµατα και σε αδιέξοδα.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι; Βεβαίως. Διαπιστώνουµε έντροµοι –
θα έλεγα εγώ τουλάχιστον- ότι αυξάνονται οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές, παρά τη µεγάλη δαπάνη του 1 δισεκατοµµυρίου που
έγινε, γιατί έρχονται δικαστικές αποφάσεις και βεβαίως, γιατί
έχουν µεταφερθεί χρέη από τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία καταργήθηκαν ή λύθηκαν ή µπήκαν σε εκκαθάριση, στους δήµους.
Πολλοί δήµοι έχουν αδυναµία –τώρα, µέσα σε αυτόν το µήνα- να
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους. Υπάρχει, λοιπόν,
άµεσο ζήτηµα ενεργοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Και
όταν λέω «άµεσο», εννοώ ότι ήδη εµείς ενεργοποιούµαστε από
την άλλη βδοµάδα για τους ισολογισµούς.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι, όπως αντιλαµβάνεστε, υπάρχει
ανάγκη µια σειρά δήµων –αρκετών, όχι των περισσότερων- να
µπουν σε ένα πρόγραµµα εξυγίανσης. Στην εξυγίανση θα µπουν
υποχρεωτικά κάποιοι δήµοι -αυτοί που έχουν αδυναµία να ισοσκελίσουν προϋπολογισµούς, αυτοί που έχουν αδυναµία να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις- και εθελοντικά κάποιοι δήµοι, οι
οποίοι θα θεωρήσουν επαρκές κίνητρο τα εργαλεία τα οποία θα
έχουµε στη διάθεσή τους, εργαλεία όπως είναι χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή διευκολύνσεις από έναν ειδικό λογαριασµό. Βεβαίως, οι δήµοι
αναλαµβάνουν και υποχρεώσεις, όπως είναι ο περιορισµός
προσλήψεων, µετατάξεων, δαπανών για επενδύσεις, για πολιτιστικές δραστηριότητες και τα λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα κλείσω το θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης –ελπίζω, κυρία
Πρόεδρε, µε βάση την τακτική που ακολουθήθηκε µέχρι τώρα να
µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµα, για να κάνω και µια πολιτική αναφορά- λέγοντας ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν φερθήκαµε
καλά.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν ήταν µνηµονιακή υποχρέωση. Χρησιµοποιήθηκε, όµως, η νέα δοµή για εξοικονόµηση πόρων. Ήταν
µια σοβαρή µεταρρύθµιση, την οποία στήριξαν οι δήµαρχοι της
χώρας, την οποία στήριξαν οι νοµάρχες της χώρας. Μια τέτοια
σοβαρή µεταρρύθµιση δεν αντιµετωπίστηκε όπως έπρεπε. Γι’
αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει να επανέλθει. Πρέπει να ξαναπιάσουµε το νήµα από την αρχή, για να
συζητήσουµε ξανά κάποια πράγµατα.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για το πολιτικό
περιβάλλον µέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Βγαίνουµε ή δεν βγαίνουµε από το µνηµόνιο; Πότε βγαίνουµε και τι
θα γίνει µετά την έξοδό µας; Μπορεί η χώρα να µείνει, έστω και
µια µέρα, ξεκρέµαστη εντελώς, χωρίς καµµία στήριξη; Ποια διαπιστώνουµε ότι είναι η συµπεριφορά των δανειστών απέναντί
µας;
Για εµένα τουλάχιστον, όταν τη διαπίστωσα, ήταν έκπληξη.
Γρήγορα, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι αυτό το οποίο επιχειρούν
να κάνουν είναι να προεξοφλήσουν αποφασιστικά τις εικαζόµενες πολιτικές εξελίξεις, να συντµήσουν –ει δυνατόν- και τον
χρόνο, έτσι ώστε η νέα κυβέρνηση –όποια και αν είναι αυτή- ενώπιος ενωπίω να συζητήσει µε τους δανειστές και εταίρους µας.
Περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω αν θα ξεπεραστεί ο σκόπελος
της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, αλλά πιθανότατα
η νέα κυβέρνηση ενώπιος ενωπίω θα αναγκαστεί να απαντήσει
σε αµείλικτα ερωτήµατα. Και αυτό είναι µεγάλη ευθύνη.
Για να δούµε τι θα µπορούσαµε να κάνουµε. Εµείς έχουµε µιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη σύµπτυξης ενός εθνικού µετώπου. Δεν έγινε ποτέ από την πρώτη περίοδο ακόµη των
κυβερνήσεων Παπανδρέου.
Αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να συζητάµε –είναι εντελώς µεταφυσικό- για σύµπτυξη ενός τέτοιου µετώπου, γιατί έχουµε γίνει
σµπαράλια, λόγων των µικροπολιτικών προσεγγίσεων, οι οποίες
κυριαρχούν στον πολιτικό µας λόγο.
Ποιος θα µπορούσε να ήταν ένας εθνικός στόχος; Μια λογική
επιλογή είναι να συµφωνήσουµε για τον Πρόεδρο, να ξεπερά-
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σουµε το σκόπελο και στη συνέχεια να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση.
Για να δούµε πόσο λογικά το αντιµετωπίζουµε αυτό το θέµα.
Δε θα µιλήσω για τα κλασικά που ακούστηκαν περί αποστασίας,
περί αργυρώνητων συναδέλφων κλπ. Όµως απευθύνοµαι σ’ αυτούς που διαφωνούν: Πόσο λογική σάς φαίνεται η στάση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων και του κ. Καµµένου που λέει: «εν ονόµατι
της αποµάκρυνσης αυτής της Κυβέρνησης θα τα κάνω όλα». Θα
γίνει δηλαδή και αριστερός. Αυτό λέει. Πόσο λογικό είναι αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Λογικό, λογικότατο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Λογικότατο. Ωραία. Αν το θεωρείτε λογικό, καλώς. Βγαίνει και µια είδηση σήµερα.
Εγώ, κατά την προσωπική µου εκτίµηση, το θεωρώ εντελώς
παράλογο. Δεν µπορούν να γίνουν αυτά τα πράγµατα. Δεν συµβαίνουν στην ίδια τη ζωή. Το ξέρετε.
Για να δούµε πόσο λογική είναι η στάση της ΔΗΜΑΡ. Έχω τη
γνώµη ότι εµπεριέχει αντιφάσεις, ειδικά της ηγεσίας της. Επικαλούνται το συνέδριό τους, δηµοκρατικές διαδικασίες, αλλά έχω
τη γνώµη ότι εξασκούνται στο δηµοκρατισµό. Θα πρέπει να
έχουν ξεκάθαρη άποψη.
Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να συµφωνήσουν µε την Κυβέρνηση. Εξάλλου και πολλοί από εµάς, σε πολλά σηµεία, διαφωνούµε µε την Κυβέρνηση και το πρόγραµµα, όπως έγινε. Αν
υιοθετηθούν τέτοιου είδους απόψεις, τι θα συµβεί µε τα περί δηµαγωγίας, τα περί λαϊκισµού, τα περί της επικίνδυνης πορείας
της χώρας;
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό που έγινε µε
τους οκτώ συναδέλφους Βουλευτές, αλλά οι δήθεν δηµοκρατικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να δεσµεύσουν κανέναν. Θα πρέπει λογικά και µε θάρρος να διατυπώσουν τη γνώµη τους και να
αποφασίσουµε στα κρίσιµα ζητήµατα.
Θα έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πω ότι φοβάµαι. Ειλικρινά σας
µιλάω. Σας µιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είδε µε αντιπάθεια τον ΣΥΡΙΖΑ και αρκετοί συνάδελφοι το ξέρουν. Έχω τη
γνώµη ότι µε την εντεινόµενη ρητορεία έχει δηµιουργήσει µια κατάσταση, ένα κλίµα, ένα πλαίσιο από το οποίο δεν µπορεί να ξεφύγει. Αν έρθει ενώπιος ενωπίω σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα,
τότε δε θα µπορεί να προσαρµοστεί. Φοβάµαι ότι θα είναι σαν
να χτυπάει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα σε τοίχο. Μιλάω για προσαρµογή. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τη γνωστή λέξη.
Η άλλη λύση ποια είναι; Θα τροµάξουν οι δανειστές και οι εταίροι µας; Θα προσαρµοστούν αυτοί σε αυτά που εσείς διατυµπανίζετε µε τόσο καθαρή και στεντόρεια φωνή; Δεν υπάρχει αυτό
το ενδεχόµενο. Γι’ αυτό νοµίζω ότι είναι ώρα, όλοι µαζί να καθίσουµε να σκεφτούµε, για να δούµε αν την ύστατη στιγµή είµαστε
διατεθειµένοι να συνεννοηθούµε για να διασώσουµε τη χώρα,
άσχετα µε το αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε µε το πρόγραµµα
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια.
Το πρόγραµµα αυτό είναι µια πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι κανείς δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη να πει ότι το πετάµε αυτό
στα σκουπίδια για να κάνουµε τώρα κάτι άλλο από την αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Χατζηλάµπρου Βασίλειος έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Νοµίζω ότι παρά το πόσοι είµαστε µέσα στην Αίθουσα γίνεται ουσιαστική κουβέντα. Και είναι
και αποκαλυπτική η κουβέντα που γίνεται. Στις στιχοµυθίες και
τις αντιπαραθέσεις που έγιναν φάνηκαν ορισµένα πράγµατα. Ξεκινάω απ’ αυτό και θα φτάσω σε ένα συµπέρασµα.
Μπορεί να σηµαίνει κάλυψη κοινωνικών αναγκών, αν το ύψος
των δαπανών είναι και στον έναν 44% και στον άλλον 44%; Αυτό
ήταν το ερώτηµα χθες το βράδυ. Λέτε και εσείς ότι οι δαπάνες
είναι 44%. Πώς θα καλύψετε καθηγητές, νοσοκοµεία κ.λ.π., που
υπάρχουν; Μπορεί να υπάρξει;
Έχουµε το δογµατισµό σε όλο του το µεγαλείο. Είναι η πρώτη
ερώτηση που βάζουν στα δηµόσια οικονοµικά. Σου λένε, µε ίδιο
ύψος δαπανών µπορείς να καλύψεις διαφορετικές ανάγκες; Βεβαίως, αν µέσα σ’ αυτό που για σας αποτελεί το 44%, υπάρχουν
µέσα δαπάνες διαφθοράς. Όταν εδώ στην Ελλάδα κάτι που έρ-
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χεται από offshore ή τα φίλτρα αιµοκάθαρσης κοστίζουν δέκα
φορές πιο πάνω, είναι λογικό ότι µε µια άλλη πολιτική θα µπορούσαν να κοστίζουν και αλλιώς. Αυτό είναι το πρώτο λογικό.
Το δεύτερο λογικό είναι ότι οι δαπάνες θα µπορούσαν να
έχουν µία άλλη οικονοµική λειτουργία σε ένα οικονοµικό
µοντέλο. Για παράδειγµα -και εδώ θέλω να έρθω στους
εξοπλισµούς- υπάρχουν µεγάλοι εξοπλισµοί. Όµως, οι
εξοπλισµοί θα µπορούσαν να µην είναι δαπάνες και να είναι
επένδυση στη δική µας οικονοµία, να είναι επένδυση για τα
εργοστάσια που έχουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αντί γι’ αυτό τι γίνεται; Κλείνει η ΕΛΒΟ και χωρίζεται σε
τέσσερα κοµµάτια. Η ΕΑΒ, µε πολύ υψηλή τεχνολογία -γιατί
ακούω για στήριξη στην καινοτοµία- θέλει δεύτερη βάρδια. O
δογµατισµός σάς επιβάλλει το «µία πρόσληψη προς δέκα
απολύσεις» και δεν µπορούµε να φτιάξουµε δεύτερη βάρδια
στην ΕΑΒ! Χάνεται τεχνολογία, µαστοριά ανθρώπων. Δεν
µπορούµε να βάλουµε δεύτερη βάρδια, την ίδια στιγµή που
καθυστερούν παραγγελίες και µάλιστα παραγγελίες που
υπάρχουν.
Έχουµε υποτίθεται εξοπλιστικό πρόγραµµα που θα
µπορούσαµε να το ικανοποιήσουµε εδώ µέσα. Ορισµένες από τις
εταιρίες µας δεν θα φοβόντουσαν τους διεθνείς διαγωνισµούς.
Έχουµε τα ΕΑΣ, που κλείνουν δύοτρία εργοστάσιά τους, για να
συµµαζευτούν σε ένα µικρό, µίζερο και µε διακόσους εξήντα
µαστόρους απ’ έξω, δηλαδή ανθρώπους µε εµπειρία στη δουλειά.
Άρα το 44% κάποιου λογαριασµού δαπανών µε ένα άλλο 44%
κάποιου άλλου λογαριασµού δαπανών µπορούν να καλύψουν
άλλες ανάγκες και να έχουν και µία τελείως διαφορετική
λειτουργία. Αυτό είναι το πιο κεντρικό νόηµα που βγαίνει.
Βγήκε και κάτι πιο αποκαλυπτικό όµως. Ενώ υποτίθεται ότι θα
αναπτυχθούµε τον επόµενο καιρό µέσα από τον δρόµο που λέτε,
οι δαπάνες θα πέσουν στο 38%, το κοµµάτι των δαπανών στο
σύνολο του. Λέει, λοιπόν, κάποιος, λογικά σκεπτόµενος: «Μα
τώρα είναι στο 44% µε τα νοσοκοµεία στο όριο, µε πολλά από τα
ιδρύµατα σχεδόν να κλείνουν, µε εργαζοµένους απλήρωτους.».
Έχω απόλυτη γνώση τού τι λέω. Στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι επτά
µήνες απλήρωτοι οι άνθρωποι που κοιτάνε παιδιά µε νοητικές
ανάγκες. Και θα µειώσουµε και άλλο αυτό το κοµµάτι των
δαπανών, ενώ θα αναπτύσσεται η οικονοµία; Και για σωσίβιο,
κάντε τον λογαριασµό.
Το σωσίβιό σας ήταν ότι θα αναπτυχθεί τόσο πολύ η οικονοµία,
που το 38% θα είναι πολύ µεγάλο νούµερο. Μα, σοβαρά µιλάτε;
Οι ανεπτυγµένοι Ευρωπαίοι έχουν µέσο όρο δαπανών το 44% και
φτάνουν µέχρι και το 50% και η Βουλγαρία είναι στο 36%. Και
εµείς θα πηγαίνουµε προς τη Βουλγαρία, λέγοντας ότι
ικανοποιούµε καλύτερα τις δαπάνες; Μιλάτε σοβαρά;
Ήσασταν αποκαλυπτικότατοι ως προς αυτά, αλλά αυτά
αφορούν τα του προϋπολογισµού. Υπάρχει κάτι πιο µεγάλο.
Δέχεστε κι εσείς ότι είναι προϋπολογισµός λιτότητας. Το είπατε
αυτό. Είπατε ότι είναι ένας περιοριστικός προϋπολογισµός στη
βάση του µεσοπρόθεσµου, των µνηµονίων κ.λπ..
Το σενάριο το φθινόπωρο έλεγε ότι τα µνηµόνια τελειώνουν
και ότι είναι κακό πράγµα. Όταν άρχισαν να πηγαίνουν αλλιώς
τα πράγµατα, θελήσατε συναίνεση από εµάς, για να συνεχίσουµε
να φτιάχνουµε ειδικούς όρους. Για πόσο, για το επόµενο
εξάµηνο, για τον επόµενο χρόνο; Γιατί; Για να συνεχιστούν τα
µνηµόνια;
Υπάρχει ένα πολύ φιλοσοφικό και συγκεκριµένο ερώτηµα για
το οποίο είστε τροµοκρατηµένοι: «Υπάρχει ζωή έξω από
µνηµόνια;». Για σκεφτείτε το. Ο τρόπος µε τον οποίο τροµοκρατείτε ή αυτοτροµοκρατείστε ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν
να µην υπάρχει ζωή έξω από τα µνηµόνια!
Κάνετε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο στην πραγµατικότητα τι
λέει; Πού θα συναινέσουµε; Εµείς αύριο θα πάµε να
διαπραγµατευτούµε. Κι εσείς τι θα λέτε; Θα αποτελείτε το µαύρο
µέτωπο εδώ µέσα ή θα στηρίζετε;
Δεν θα διαπραγµατευτούµε όµως στη συνέχεια αυτής της
γραµµής. Θα διαπραγµατευτούµε στη βάση των αναγκών της
κοινωνίας και στη βάση των προβληµάτων που υπάρχουν σε µία
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Ευρώπη που δεν µπορεί να αντέξει αυτή τη διαδροµή.
Εσείς πού θα είστε; Τα δείγµατα γραφής της διεθνούς
συµπεριφοράς σας τι έχουν δείξει; Ότι όταν παίζεται το ζήτηµα
της Αργεντινής για το χρέος ψηφίζετε «λευκό». Όταν υπάρχουν
άλλα θέµατα, για παράδειγµα αν θα µπορέσει ή όχι η Γαλλία να
έχει άλλον προϋπολογισµό, ο κ. Χαρδούβελης λέει οπωσδήποτε
να είναι περιοριστικός ο προϋπολογισµός της. Πού θα είσαστε
εσείς τότε, όσοι θα είστε;
Για εµάς, µία άλλη πορεία περνάει από µία άλλη σχέση µε το
πολιτικό σύστηµα. Σηµαίνει να πάει στην µπάντα αυτό το
πελατειακό πολιτικό σύστηµα µε τη διαφθορά του. Αυτό το λέµε
πολύ καθαρά. Δεν θέλουµε να εξασφαλίσουµε τη συναίνεσή σας.
Θέλουµε τη συναίνεση της κοινωνίας και της λέµε µάλιστα ότι
δεν µας φτάνει η συναίνεσή της.
Θέλουµε την ενεργό συµµετοχή του µάστορα που βρίσκεται
µέσα στο ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων, γιατί τον χρειάζοµαι
να ξαναφτιάξω τη χώρα µου, για να µη φεύγουν τα παιδιά έξω.
Με αυτούς θέλω να έχω νταλαβέρι. Μαζί σας κάνουν κακό οι σχέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς δεν είναι
αν υπάρχει ζωή πέρα από το µνηµόνιο. Για µας υπάρχει και ζωή
και πρόταση. Το θέµα είναι για εσάς. Μπορείτε πολιτικά να επιβιώσετε χωρίς µνηµόνιο; Ποιος θα είναι ο κακός τον οποίο µεθαύριο θα στιγµατίζετε; Ποια θα είναι η διαφορετική πολιτική την
οποία θα ακολουθήσετε;
Εδώ είναι το µεγάλο σας πρόβληµα, γι’ αυτό έχετε και τη µεγάλη αγωνία να προκαλέσετε µε κάθε δυνατό τρόπο -εκβιάζοντας, προπηλακίζοντας, δηµιουργώντας σκιές-, να εκβιάσετε τη
Βουλή να µην ψηφίσει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, για να µη χάσετε το δηµοσκοπικό σας momentum.
Και αυτό γιατί φοβάστε να πάµε σε εκλογές το 2016. Γιατί φοβάστε ότι πράγµατι θα πετύχουµε τους στόχους µας, στόχους
που έχουµε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο χρόνια πετυχαίνουµε όλους τους στόχους και τους ξεπερνάµε κιόλας τους
δηµοσιονοµικούς στόχους που βάζουµε µε τους προϋπολογισµούς.
Φοβάστε ότι του χρόνου θα πετύχουµε και τον αναπτυξιακό
στόχο, ότι θα πετύχουµε τη σηµαντική µείωση της ανεργίας και
ότι θα πετύχουµε και τον στόχο των επενδύσεων που έχουµε
βάλει, παρά τη συστηµατική σας προσπάθεια να δηµιουργήσετε
κλίµα κινδύνου σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε αυτή τη
χώρα.
Θα είµαι πολύ πιο σαφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί
εδώ θα κάνουµε και απολογισµό για το έργο που έχουµε κάνει
την περασµένη χρονιά. Συζητάµε όλοι για το αναπτυξιακό έλλειµµα της χώρας και για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
και για την αύξηση του ΑΕΠ πάνω στην οποία θα βασιστεί, αλλά
και για το ότι οι κοινωνικές δαπάνες, σαν απόλυτο νούµερο, θα
αυξηθούν το 2018 και δεν θα µειωθούν. Πώς θα έρθει αυτή η
ανάπτυξη; Ένας είναι ο τρόπος: νέες επενδύσεις, αύξηση και γιγάντωση της οικονοµίας.
Εµείς, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουµε προχωρήσει σε έναν
σαφή και στρατηγικό σχεδιασµό για την αξιοποίηση της λιµενικής υποδοµής της χώρας. Προχωρήσαµε προχθές στην επέκταση της σύµβασης της «COSCO» στο λιµάνι του Πειραιά. Είναι
µία επένδυση 230 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα δηµιουργήσει
εφτακόσιες θέσεις εργασίας, στο δε στάδιο κατασκευής µέχρι
το 2021 θα δηµιουργήσει χίλιες πεντακόσιες θέσεις εργασίας.
Τα νούµερα είναι συντριπτικά για το τι έχουµε καταφέρει σε
µία επένδυση, σε δύο µόνο προβλήτες του λιµανιού του Πειραιά
για την εθνική οικονοµία. Το 2008 από τον Πειραιά περνούσαν
τετρακόσιες χιλιάδες κοντέινερ, φέτος θα αγγίξουµε τα τριάµισι
εκατοµµύρια. Η δυναµικότητα του συγκεκριµένου λιµανιού έχει
φτάσει στο 85% και χρειαζόµαστε και άλλους χώρους.
Θα φέρουµε προς κύρωση τη συµφωνία την επόµενη εβδο-
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µάδα στη Βουλή. Τι λέτε εσείς γι’ αυτή; Όχι, να µη γίνει, να µη
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, να µην αυξηθεί η κίνηση στο
λιµάνι του Πειραιά, να µην αποκτήσει διεθνείς συνεργασίες η
χώρα.
Πώς θα χρηµατοδοτήσετε, λοιπόν, το κοινωνικό σας πακέτο,
χωρίς να µεγαλώσετε την πίτα; Με κρατικοδίαιτη ανάπτυξη; Με
δηµοσίους υπαλλήλους λιµενεργάτες; Με δηµοσιοϋπαλληλικές
σχέσεις; Με τη διαφθορά ή τη σπατάλη την οποία συνεπάγεται
η οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαχείριση;
Εµείς έχουµε έναν σαφή στόχο: Τα επόµενα χρόνια να έρθουν
µόνο από την αξιοποίηση της λιµενικής περιουσίας Θεσσαλονίκης και Πειραιά 2.000.000.000 ευρώ νέες επενδύσεις στη χώρα,
είτε µε τα επενδυτικά προγράµµατα είτε από τη συγκέντρωση
χρηµάτων από την πώληση των πλειοψηφικών πακέτων των µετοχών και την αύξηση που προβλέπουµε στην κίνηση γι’ αυτά τα
λιµάνια µέσα από τις διεθνείς συνεργασίες.
Τι λέτε εσείς; Όχι, διατήρηση του κρατικού µονοπωλίου. Καµµία αλλαγή, καµµία παραχώρηση, καµµία ιδιωτικοποίηση, καµµία
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Από πού θα χρηµατοδοτηθεί,
λοιπόν, η ανάπτυξη; Πώς θα τη χρηµατοδοτήσετε; Με τους πεπερασµένους πόρους του ΕΣΠΑ, του οποίου, όπως πολύ καλά
ξέρετε, περιορίζονται οι τοµείς δράσης του;
Θα αυξήσετε την κίνηση χωρίς διεθνείς συνεργασίες; Νοµίζετε
ότι η εθνική οικονοµία είναι ικανή να καταστήσει τα λιµάνια µας
πρωταγωνιστές; Ο Πειραιάς πριν από µερικά χρόνια ήταν τελευταίος στις λίστες της κίνησης της Μεσογείου. Σήµερα είναι τρίτος και φιλοδοξούµε να τον κάνουµε πρώτο. Πώς; Φέρνοντας
ξένες εταιρείες, οι οποίες εγκαθίστανται εδώ, φτιάχνουν τα διαµετακοµιστικά τους κέντρα, η «SONY», η «HEWLETΤ PACΚARD»,
η ZTE, η «HUAWEI», η «SAMSUNG», οι διεθνείς κολοσσοί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Σας παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, πηγαίνετε να πείτε στους
Πειραιώτες ότι εσείς δεν θέλετε να δώσετε δουλειές, ότι εσείς
δεν θέλετε να αυξηθεί η κίνηση του Πειραιά, ότι εσείς δεν θέλετε
να δουλεύουν τα πρακτορεία, τα ρυµουλκά, οι καβοδέτες, οι
πλοηγοί, ότι εσείς δεν θέλετε να δουλεύουν οι εταιρείες τροφοδοσία πετρελαίων ή τροφοδοσίας των πλοίων.
Η κίνηση του Πειραιά έχει αυξηθεί σε ρυθµό που έχει γίνει
πρωτοφανής η πορεία των πλοίων που έρχονται και διέρχονται
και το βλέπει ο καθένας. Έχουµε ένα λιµάνι που δείχνει ρυθµούς
ανάπτυξης, σε µία χώρα που έχει οικονοµική ύφεση. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Απέναντι σε αυτή την πραγµατικότητα έχετε
µόνο να πείτε υποσηµειώσεις, στις οποίες κανείς δεν δίνει βάση.
Το µόνο όµως που καλλιεργείτε είναι κλίµα ανασφάλειας σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν εδώ. Αυτή είναι µία κάκιστη
εθνική υπηρεσία!
Εµείς προσπαθούµε να προσελκύσουµε επενδύσεις σε όλους
τους κλάδους. Έχουµε µεγάλη αύξηση της κρουαζιέρας. Κάποιοι
πανηγύριζαν όταν βγήκε η πρόβλεψη ότι φέτος, το 2014, θα είχαµε µείωση της κρουαζιέρας, δηλαδή των αφίξεων, η οποία δεν
προερχόταν από δικές µας αβλεψίες, αλλά από τη γεωπολιτική
αστάθεια της περιοχής. Αντιθέτως, κι εκεί έχουµε αύξηση. Κλείνουµε µία χρονιά µε πολύ µεγάλη αύξηση, που αγγίζει το 17%.
Αύξηση έχουµε και στον εθνικό στόλο, πάνω από ένα εκατοµµύριο καινούργιους κόρους ολικής χωρητικότητας στο εθνικό νηολόγιο. Έχουµε αύξηση στα πλοία τα οποία διαχειρίζονται οι
ναυτιλιακές εταιρείες από την Ελλάδα. Έχουµε φοβερή αύξηση
στο ναυτιλιακό συνάλλαγµα. Από 5,8 δισεκατοµµύρια πέρσι, φτάνουµε στα 7,5 δισεκατοµµύρια φέτος, σε µία χρονιά στην οποία
αµφισβητήθηκε από εσάς το συνταγµατικό καθεστώς της φορολόγησης της ναυτιλίας, το οποίο θεωρούµε ακρογωνιαίο λίθο για
την επιτυχία της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας, όπως και το γεγονός ότι περίπου τέσσερις χιλιάδες πλοία δηλώνουν έδρα διαχείρισής τους την Ελλάδα.
Ξέρετε κάτι; Εµείς ήρθαµε σε συµφωνία µε τη ναυτιλιακή κοινότητα. Ήρθαµε σε συµφωνία µε τους εφοπλιστές και τους βάζουµε να πληρώσουν έξτρα, οικειοθελώς -χωρίς να αλλάξουµε
αυτό το συνταγµατικό καθεστώς- άλλα 420 εκατοµµύρια φό-
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ρους. Όµως, αυτό το οικοδόµηµα, ένα οικοδόµηµα που, εξήντα
χρόνια από τότε που το έφτιαξε η Ελλάδα, το έχουν µιµηθεί σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη, εσείς θέλετε να το γκρεµίσετε.
Έτσι είπε χθες από αυτό εδώ το Βήµα ο υπεύθυνος του κόµµατός σας για τη ναυτιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι απ’ αυτούς που θέλουν συνέχεια να δηµιουργούν εντάσεις ή αντεγκλήσεις ή να κάνουν εύκολα σχόλια απ’ αυτό το Βήµα.
Θεωρώ, όµως, ότι πρέπει να υπερασπιστώ µια πολιτική που
έχει φέρει αποτελέσµατα σε όλα τα επίπεδα. Στον θαλάσσιο τουρισµό έχουµε αύξηση 13%, όπως σας είπα πριν για την κρουαζιέρα. Στα σκάφη αναψυχής -έναν νόµο τον οποίο καταψηφίσατεέχουµε φέτος µια αύξηση στα mega yachts που προσεγγίζουν
τη χώρα.
Μάλιστα, πάρα πολλά από αυτά θα µείνουν για δώδεκα µήνες
στη χώρα, γιατί δηµιουργήσαµε ένα ελκυστικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας την περιφέρεια, τις µαρίνες, τις επισκευαστικές
ζώνες, τις τροφοδοσίες και βέβαια τον ποιοτικό και υψηλού εισοδήµατος τουρισµό. Χωρίς να κάνουµε καµµία δηµόσια επένδυση, δηµιουργώντας µόνο ένα φιλικό, ελκυστικό περιβάλλον,
χωρίς να ξοδέψουµε ένα ευρώ, προσελκύουµε χρήµατα, αυξάνουµε το τουριστικό µας εισόδηµα, δηµιουργούµε κίνηση στη
ναυτιλιακή µας βιοµηχανία. Το κάνουµε χωρίς να ξοδεύουµε ένα
ευρώ! Ούτε αυτό το θέλετε.
Θα σας πω πάλι ότι εµείς προσπαθούµε να αναπτύξουµε λιµάνια σε όλη τη χώρα, όχι µόνο στον Πειραιά, τη Μύκονο και τη
Σαντορίνη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο, τους γνωστούς προορισµούς. Γι’ αυτό και έχουµε ξεκινήσει µεγάλα έργα στις ακτές της
Πελοποννήσου, στο Κατάκολο, στην Κέρκυρα, στο Γύθειο. Ανοίξαµε την πύλη εισόδου στη Μυτιλήνη, στη Λέρο και θα συνεχίσουµε αυτή την πολιτική, να δηµιουργούµε δηλαδή πολλούς
προορισµούς κρουαζιέρας και πολλούς χώρους υποδοχής σκαφών αναψυχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα κάνουµε προσπαθώντας να περιορίσουµε το κόστος. Μέσα σε µια χρονιά καταφέραµε, παρ’ ότι αυξήθηκε το προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος, να µειώσουµε τις δοµές του. Μειώσαµε τον αριθµό των
ναυάρχων. Μειώσαµε τους κλάδους από οκτώ σε τέσσερις, τις
διευθύνσεις από τριάντα δύο σε δεκαέξι. Εξορθολογήσαµε την
παρουσία µας σε όλη τη χώρα µε έναν λιµενικό «Καλλικράτη»,
µε στόχο τον περιορισµό του κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Σήµερα, αυτό το καινούργιο σύστηµα, µε τη συµφωνία και
όλου του προσωπικού, λειτουργεί και φέρνει αποτελέσµατα. Σήµερα, που είναι του Αγίου Νικολάου, οφείλουµε να πούµε σε
αυτά τα παιδιά και χρόνια πολλά και ένα ευχαριστώ, γιατί κάνουν
ένα µεγάλο έργο καθηµερινά στα ανατολικά µας σύνορα, όπου
έχουµε µια αύξηση 320% της παράνοµης µετανάστευσης.
Είχα σήµερα την ευκαιρία, όχι µόνο να το επισηµάνω αυτό
στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, όχι µόνο να διαπραγµατευτώ
και να ζητήσω τη συνδροµή του, αλλά να βρούµε και συγκεκριµένους τρόπους για την περαιτέρω συνεργασία και αποµείωση
αυτής της εισροής, που είναι βασικά ένα µεγάλο προσφυγικό
ρεύµα, που προέρχεται από τη Συρία και το Ιράκ, από τις περιοχές όπου σήµερα µαίνονται πόλεµοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική ναυτιλία και το 2015
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και ο δικός µας στόχος είναι να
προσελκύσουµε ακόµα περισσότερους νέους ανθρώπους στη
ναυτιλία. Γι’ αυτό και αναµορφώνουµε το καθεστώς της ναυτικής
εκπαίδευσης, γι’ αυτό και προχωράµε στην αδειοδότηση των
ιδιωτικών ναυτικών εκπαιδευτικών κέντρων κατάρτισης και θα
προχωρήσουµε και σε βαθιές τοµές, για να κάνουµε πιο εύκολη
την πρόσβαση στα πλοία των νέων ανθρώπων, που σήµερα είναι
άνεργοι και έχουν τα προσόντα.
Όπως το κάναµε για τους µηχανικούς των ΤΕΙ, για τους ηλεκτρολόγους, θα πρέπει να το συνεχίσουµε και για άλλες ειδικότητες και να ανοίξουµε τις ακαδηµίες, τις οποίες για πρώτη φορά
αναβαθµίζουµε και µε τη συνδροµή των εφοπλιστών και µε τη
χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Είµαι πολύ υπερήφανος για ένα ακόµα νούµερο, γιατί µέσα σε
µια χρονιά καταφέραµε να απορροφήσουµε το σύνολο των δια-
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θεσίµων σε εµάς πόρων από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραµε 71 εκατοµµύρια ευρώ και κάναµε
ένα µεγάλο εξοπλιστικό πρόγραµµα αναβάθµισης του Λιµενικού
και σήµερα είµαστε έτοιµοι να πάρουµε και άλλα, δηλαδή έκτακτες χρηµατοδοτήσεις.
Και είµαστε έτοιµοι µε το που µπει το 2015 να προχωρήσουµε
στην προµήθεια όλου του εξοπλισµού που είναι διαθέσιµος για
την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε αυτό το έργο και να το στηρίζετε και
να µην κάνετε δηλώσεις µε τις οποίες θα δηµιουργήσετε την
οποιαδήποτε ανασφάλεια στον ναυτιλιακό κλάδο. Και πάνω απ’
όλα να αντιληφθούµε κάτι: Για να πετύχει αυτή η χώρα, για να
δώσει στους νέους ανθρώπους προοπτική και ανάπτυξη, χρειάζονται δύο πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Συντοµεύω, κύριε Πρόεδρε. Όλοι είχαν την ανοχή του
Προεδρείου µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εσείς την
έχετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Χρειάζονται, λοιπόν, δύο πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα θα
πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Και δεν έχω ακούσει
ούτε µία λέξη καταδίκης για την εικόνα που παρουσιάζει σήµερα
το κέντρο της Αθήνας, που έχει καταληφθεί από αναρχικά στοιχεία, για τις φθορές οι οποίες γίνονται, για την εικόνα που µεταδίδει η χώρα µετά από τόσα χρόνια, -εικόνες ντροπής για µία
δηµοκρατία-, η οποία θέλει να δείχνει ότι είναι µία σοβαρή, υπεύθυνη χώρα στην οποία ο πολίτης δεν αισθάνεται ανασφάλεια να
κυκλοφορήσει Σάββατο βράδυ στον κεντρικό δρόµο της πόλης
του.
Το δεύτερο: Να µη δηµιουργείται ανασφάλεια σε κανέναν
επενδυτή που θα έρθει και θα εµπιστευθεί τα λεφτά του σε αυτόν
τον τόπο, θα εµπιστευθεί τα µυαλά αυτού του τόπου, στα οποία
θέλει να επενδύσει και εσείς, υπηρετώντας δεν ξέρω ποια συµφέροντα, θα τον απειλήσετε µε έξοδο, όπως κάνατε προχθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γι’ αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι
απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το έργο, να ψηφιστεί αυτός ο
προϋπολογισµός και στο τέλος της τετραετίας να κάνουµε έναν
απολογισµό και να δούµε τι παραλάβαµε και τι παραδίδουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα κάνετε παρέµβαση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ενάµισι λεπτό θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μετά τον πολύ χρήσιµο διάλογο που είχαµε σήµερα,
βλέπω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει πάρει µια καινούργια
γραµµή, να αποδεχθεί ότι συµφωνούµε στο 44%. Όµως, πετάει
την µπάλα στη εξέδρα, στο 38% του 2018, χωρίς να µας πει τι
θα κάνει το 2015.
Εµείς δεν έχουµε κρυφή ατζέντα. Την έχουµε ψηφίσει τον
Μάιο του 2014 στη Βουλή. Είναι το µεσοπρόθεσµο 2014-2018.
Συνεπώς επιβεβαιώνετε αυτά που υποστηρίξαµε προηγουµένως,
ότι οι δαπάνες για µισθούς και συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση
δεν µειώνονται µέχρι το 2018. Ο παρονοµαστής αυξάνει, γι’ αυτό
πέφτει το κλάσµα. Καµµία µείωση! Είναι δηµόσια έγγραφα, ψηφισµένα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δική σας ατζέντα ποια
είναι; Οι αριθµοί σας ποιοι είναι;
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Επαναλαµβάνω το ερώτηµα. Αφού συµφωνήσαµε στο 44%,
αποδέχεστε συνεπώς ότι λειτουργεί το κράτος. Γιατί ο µέσος
όρος στην Ευρώπη είναι 45%, δεν µπορεί να µη λειτουργεί µόνο
στην Ελλάδα και να λειτουργεί σε όλες τις άλλες χώρες. Αποδέχεστε συνεπώς ότι η επιχειρηµατολογία σας, ότι δεν υπάρχει
κράτος, δεν υπάρχει πλέον. Συµφωνήσαµε σε αυτό.
Δεν µου απαντήσατε στο ερώτηµα. Πόση είναι η κοστολόγηση
των µέτρων που σας ανέπτυξα; Τα επαναλαµβάνω: επαναπρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών σε διαθεσιµότητα, κατάργηση
ευέλικτων µορφών εργασίας στην εκπαίδευση, πάγωµα καταργήσεων-συγχωνεύσεων στην εκπαίδευση, επαναλειτουργία σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν, αυξήσεις στην υγεία,
αυξήσεις στην κοινωνική ασφάλιση, νέες προσλήψεις, αυξήσεις
σε µισθούς και συντάξεις, αύξηση των δαπανών στον πρωτογενή
τοµέα, ενίσχυση των δηµόσιων δαπανών µε ανθρώπινο κεφάλαιο,
αύξηση των δηµόσιων δοµών περίθαλψης, κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, κατάργηση όλων των διαγωνισµών παραχωρήσεων, αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, αύξηση των
προσλήψεων σε δικαστές, αύξηση των προσλήψεων σε υπαλλήλους και σοβαρή υλικοτεχνική υποδοµή στη δικαιοσύνη.
Αυτά έχουν ένα κόστος. Πρώτον, αφού συµφωνήσατε πριν
από λίγο, αγαπητέ συνάδελφε από την Αχαΐα, στο 44%, από πού
θα κόψετε ίδιο ποσό για αυτά –τα οποία είναι αυξήσεις- που είναι
πάνω από 5 - 6 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Δεύτερον, αφού συµφωνήσαµε ότι και εσείς λέτε πως θέλουµε
ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, σας λείπουν και πολλά δισεκατοµµύρια στους φόρους. Παραδεχθείτε το. Αποδέχεστε τεράστια αύξηση των φορολογικών συντελεστών και της συνολικής
φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Επειδή αναφέρθηκε στα νούµερα στα οποία αναφέρθηκα και εγώ. Για αυτό θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πείτε τα στον
επόµενο. Η επόµενη συνάδελφός σας είναι η κ. Κατριβάνου.
Οπότε να τα πει η κ. Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν θα τα πω, κύριε Πρόεδρε, γιατί
δεν τα ξέρω. Να τα πει ο κύριος συνάδελφος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι πολύ απλό, τρεις ρωτήθηκαν. Ο ένας από αυτούς είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ξέρετε κάτι; Θα
πρέπει να τροποποιήσουµε τον Κανονισµό, ώστε όταν ο Υπουργός παίρνει τον λόγο να έχει τη δυνατότητα κάποιος Βουλευτής
να του απαντάει, όταν δεν παρίσταται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Τι να κάνουµε; Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο όσοι είναι πολιτικά µικρόψυχοι ή όσοι εξυπηρετούν άλλες σκοπιµότητες δεν αναγνωρίζουν τη χειροπιαστή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια στα δηµοσιονοµικά της πατρίδας µας. Όλοι γνωρίζουµε
ότι πλέον εισερχόµαστε στην τελική φάση του δανειακού προγράµµατος και καλούµαστε να διανύσουµε τα τελευταία µέτρα
ενός µαραθωνίου πέντε ετών. Το µνηµόνιο, µε την παρούσα
µορφή, τελειώνει οριστικά τους επόµενους µήνες. Τα πρώτα
απτά θετικά αποτελέσµατα για την ελληνική οικονοµία έχουν
κάνει την εµφάνισή τους ήδη από πέρυσι, αποτελέσµατα των θυσιών του ελληνικού λαού τα τελευταία πέντε χρόνια.
Όλοι πλέον παραδέχονται ότι το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά
της ύφεσης. Ήταν όµως και το πρώτο έτος, µετά από δεκαετίες,
που εµφανίστηκαν δίδυµα πλεονάσµατα, τόσο το εµπορικό όσο
και του τακτικού προϋπολογισµού. Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οίκοι αξιολόγησης, όλοι τους αποδέχονται ότι το 2014 θα κλείσει µε θετικό
πρόσηµο για την ελληνική οικονοµία. Εξάλλου καταγράφηκε και
επίσηµα, κατά το τρίτο τρίµηνο του παρόντος έτους. Όλοι απο-
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δέχονται ότι οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες θα είναι καλύτεροι
από τους περυσινούς και ασύγκριτα θετικότεροι σε σχέση µε
εκείνους του 2012.
Το µεγάλο µας στοίχηµα στο εξής είναι ένα: να µεταγγίσουµε
τάχιστα αυτά τα θετικά αποτελέσµατα από το µακροοικονοµικό
επίπεδο στην καθηµερινότητα του πολίτη. Αυτό γιατί δεν παραβλέπουµε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας
οι οποίοι είναι άνεργοι ή έχουν ελάχιστο εισόδηµα. Είναι απαραίτητο οι συµπολίτες µας να αντιληφθούν ότι οι θυσίες τους όχι
µόνο δεν πήγαν χαµένες, αλλά ότι πλέον αποκαθίστανται αδικίες
και ανακτάται το απολεσθέν εισόδηµά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ ξανά στα µεγέθη του προϋπολογισµού για το έτος 2015, καθώς έχουν προηγηθεί οι γενικοί και οι ειδικοί εισηγητές και δεκάδες συνάδελφοί
µου. Θα κάνω όµως αναφορά σε δύο γεγονότα που σταχυολόγησα πρόσφατα από τον Τύπο και τα οποία στοιχειοθετούν τη χειροπιαστή πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τόσο στον οικονοµικό
τοµέα αλλά και στην εν γένει λειτουργία του κρατικού µηχανισµού.
Το πρώτο δηµοσίευµα, το οποίο καταθέτω και στα Πρακτικά,
από την εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 4-12-2014, αναφέρεται στην
αισθητή βελτίωση της χώρας µας σε ζητήµατα διαφάνειας. Συγκεκριµένα, σε σύνολο εκατόν εβδοµήντα πέντε χωρών, το 2014
η Ελλάδα βρέθηκε στην εξηκοστή ένατη θέση, δηλαδή πάνω από
τον µέσο όρο, όταν το 2013 βρισκόταν έντεκα σκαλοπάτια χαµηλότερα, στην ογδοηκοστή θέση, και το 2012 είκοσι πέντε σκαλοπάτια χαµηλότερα, στην ενενηκοστή τέταρτη θέση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πρόοδος αυτή µάς γεµίζει µε δύναµη, για να προχωρήσουµε
στον δύσκολο δρόµο των µεταρρυθµίσεων. Οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες δεν δικαιούνται µόνο ένα καλύτερο οικονοµικό, βιοτικό
επίπεδο, αλλά επιπλέον και µία κοινωνία µε διαφάνεια, αξιοκρατία και αξιοσύνη.
Το δεύτερο δηµοσίευµα, το οποίο επίσης καταθέτω στα Πρακτικά, από την εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της ίδιας ηµέρας,
αποτυπώνει άλλη µία διάσταση από την έκρηξη του ελληνικού
τουρισµού. Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόµιο της Αθήνας για
τον Νοέµβριο επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Συνολικά, κατά το εντεκάµηνο του έτους, η επιβατική κίνηση στο
αεροδρόµιο της Αθήνας ενισχύθηκε κατά 20,8%, σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2013, καθώς διαµορφώθηκε στα δεκατέσσερα εκατοµµύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες επιβάτες, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση του 2013 κατά 2,4 εκατοµµύρια
επιβάτες. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι η κίνηση του εσωτερικού,
δηλαδή κατά βάση των Ελλήνων, σηµείωσε ακόµα µεγαλύτερη
άνοδο κατά το αντίστοιχο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να υπάρχει πολιτική οµόνοια και εθνική συµπαράταξη, ώστε η ελληνική Κυβέρνηση να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ισχυρή και απερίσπαστη κατά τις
επικείµενες διαπραγµατεύσεις για το εθνικό χρέος, έρχεται η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να µας αποδείξει την πολιτική της
ανευθυνότητα και ανωριµότητα. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει
τον θεσµικό του ρόλο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, καθώς έχει
αναγάγει ως αυτοσκοπό την κατάληψη της εξουσίας µε κάθε
τρόπο, ανεξαρτήτως εθνικού ή πολιτικού κόστους. Τα τελευταία
τρία χρόνια η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει
ένα κοστολογηµένο και ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραµµα. Αντίθετα, εµφανίζεται να υπόσχεται όλα σε όλους. Αυτό βέβαια ενισχύει τις αµφισηµίες και τη διγλωσσία εντός του κόµµατος και
σαφέστατα αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να την εµπιστευτεί ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µένει
µόνο στις ανέφικτες και γενναίες υποσχέσεις, αλλά προχωρά και
ένα βήµα παρακάτω, σε εκµετάλλευση του Συντάγµατος για µι-
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κροκοµµατικούς λόγους. Αγνοεί το άρθρο 53 του Συντάγµατος,
που οµιλεί για εκλογή των Βουλευτών για τέσσερα συνεχή έτη.
Αγνοεί, συνεπώς, ότι ο λαός εξέλεξε αυτή τη Βουλή µέχρι το
2016 και κανείς δεν νοµιµοποιείται να ερµηνεύσει διαφορετικά
αυτήν την εντολή. Αγνοεί σκοπίµως ότι βρισκόµαστε µόλις στο
µέσον αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας και η όποια κρίση,
οφείλει να γίνει µετά την ολοκλήρωση του τετραετούς κύκλου
της Κυβέρνησης. Τότε θα µετρηθούµε και θα δούµε αν τα καταφέραµε ή αποτύχαµε. Τότε θα κριθούµε για το εάν τηρήσαµε το
προεκλογικό µας πρόγραµµα και τις δεσµεύσεις.
Το χειρότερο, όµως, για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι
ότι δηλητηριάζει τον δηµόσιο διάλογο µε χυδαίο, θα έλεγα,
τρόπο, µε εκφράσεις όπως «αποστασίες» και «χρηµατισµοί».
Αγνοεί, άραγε, το άρθρο 60 του Συντάγµατος που οµιλεί για απεριόριστο δικαίωµα του Βουλευτή γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση; Δεν αποτελεί ύβρη το να θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει το
αποκλειστικό προνόµιο στη συνείδηση; Αναρωτιέµαι: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα Βουλευτές που
έχουν εκλεγεί µε άλλο κόµµα ή όταν ο κ. Τσίπρας φέρεται να συναντάται µε αυτούς τους Βουλευτές, υποσχόµενος να τους εντάξει στους συνδυασµούς του αν δεν ψηφίσουν για Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας, τότε αυτό δεν είναι αποστασία, σύµφωνα µε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης και µέχρι σχετικά πρόσφατα υπήρξαν κόµµατα και µεµονωµένοι πολιτικοί, οι οποίοι αποτέλεσαν τη µήτρα και τους
φορείς του πολιτικού λαϊκισµού και της εύκολης ρητορείας στη
χώρα µας. Ευτυχώς για το κοινό εθνικό συµφέρον, αντιλήφθηκαν
το λάθος τους και τήρησαν έκτοτε µία υπεύθυνη, θετική στάση.
Μπορεί να πλήρωσαν ένα βαρύτατο µεν, αναµενόµενο δε, πολιτικό κόστος, ωστόσο σε µία κρίσιµη χρονική στιγµή για το έθνος
µας ανέλαβαν το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογούσε. Όµως,
το ανάλογο πολιτικό µερίδιο ευθύνης το οποίο σάς έλαχε, κυρίες
και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ούτε θέλετε ούτε µπορείτε να το
αναλάβετε.
Είµαι πεπεισµένος ότι η Ελλάδα θα βγει δυνατότερη από την
παρούσα δεινή κατάσταση. Και όταν συµβεί αυτό, οι κασσάνδρες
του λαϊκισµού, του φανατισµού και της παροχολογίας, που εκµεταλλεύονται παραδοσιακά και συστηµατικά την αγωνία και την
αγανάκτηση των πολιτών, θα έχουν την τύχη των τεσσάρων
στρατηγών του Μπέρτολτ Μπρεχτ, που ξεκινούν για πόλεµο στο
µακρινό Ιράν και δεν φθάνουν ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόψε έχει αποφασιστεί να φθάσουµε µέχρι το
νούµερο 162, που είναι η κ. Αυγερινοπούλου.
Αύριο θα ξεκινήσουµε στις 13.00’ µε προοπτική να έχουµε µία
διακοπή στις 15.00’ έως τις 17.00’, εκτός εάν δούµε ότι υπάρχει
πρόβληµα χρόνου, οπότε και µπορούµε να µην κάνουµε διακοπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Γιατί δεν ξεκινάµε στις 15.00’ και να
πάµε συνεχόµενα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ από τον
κύριο Πρόεδρο πήρα αυτήν την ειδοποίηση που σας είπα προηγουµένως. Άλλωστε, αν θυµάστε καλά, εγώ προήδρευα και είχαµε πει ότι την Κυριακή θα ξεκινήσουµε στις 12.00’ ή στις
13.00’, ανάλογα. Τελικά, θα ξεκινήσουµε στις 13.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Κατριβάνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µιλήσετε
αµέσως µετά την κ. Κατριβάνου, γιατί έχω δώσει τον λόγο.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άκουσα µε προσοχή πολλούς οµιλητές της Κυβέρνησης και της
συγκυβέρνησης να µιλούν για την εύρυθµη λειτουργία στα δηµοσιονοµικά, στο κράτος δικαίου, στο σωφρονιστικό σύστηµα,
ότι τα συµβούλια των φυλακών λειτουργούν κανονικότατα κ.λπ..
Εγώ θέλω να υπογραµµίσω απλώς δύο στοιχεία. Πρώτον, τα
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συµβούλια των φυλακών από την περίοδο που ο Ξηρός δεν επέστρεψε δεν έχουν δώσει καµµία άδεια σε φυλακισµένο που τη
δικαιούται, σύµφωνα µε τον νόµο.
Δεύτερον, σε ανθρώπους που είχαν εκπαιδευτική άδεια, όπως
ο Κωστάρης, που για δυόµισι χρόνια πήγαιναν κανονικά στη
σχολή τους χωρίς κανένα πρόβληµα, αδικαιολόγητα τους έκοψαν την άδεια.
Αυτό το λέω, για να µην είµαστε σε µια σφαίρα άλλου πλανήτη,
όπου τα πράγµατα είναι εύρυθµα και εξελίσσονται κανονικά και
κανείς δεν παρεµβαίνει στα συµβούλια των φυλακών. Διερωτώµαι: Από πού παίρνουν το πολιτικό µήνυµα τα συµβούλια των φυλακών να κόψουν την άδεια;
Συνεχίζω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο κ. Γεωργιάδης, που είπε για
την εύρυθµη λειτουργία των συµβουλίων των φυλακών, από την
άλλη έρχεται και µας κάνει δηλώσεις να καθαρίσουν το Σύνταγµα
από τους Σύρους, για να αποκατασταθούν οι βιτρίνες και η δυνατότητα πρόσβασης των ξένων και των τουριστών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο, παρακαλώ, αµέσως µετά, γιατί αναφέρεται σ’ εµένα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν πειράζει, θα πούµε και άλλα.
Για να µην είµαστε σε αυτή τη σφαίρα έτσι, αποκοµµένοι από
την κοινωνία, να δώσω τις εξής πληροφορίες. Το µεσηµέρι είχαµε µια µεγάλη ειρηνική πορεία στη µνήµη του Γρηγορόπουλου
που δολοφονήθηκε το 2008, µια ειρηνική πορεία όπου συµµετείχε πάρα πολύς κόσµος, νεολαία, µε παλµό, µε ψυχή, για να
διεκδικήσει τη ζωή της και την αξιοπρέπειά της.
Εδώ και δυο ώρες, έχουµε εκτεταµένες προσαγωγές ατόµων
νεολαίων, της δηµοσιογράφου της εφηµερίδας «Η ΑΥΓΗ», της
Ειρήνης Λαζαρίδου και του φωτορεπόρτερ Γιώργου Νικολαΐδη,
έχουµε άπειρη βαρβαρότητα, αστυνοµική βία και χηµικά στον
δρόµο, µας έχει καταγγελθεί από τη Βουλευτή κ. Μπόλαρη ότι
είδε άνδρα των ΜΑΤ να βάζει περισσότερα αποκαΐδια σε κάδο
για να αναπτυχθεί η φωτιά, µας έχουν καταγγείλει για οργανωµένους ασφαλίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγµή στους δρόµους και υπάρχει µια καταγγελία για µια ανοµία ουσιαστικά από
την πλευρά της αστυνοµίας, αυτή την ανοµία που έχουµε δει και
τις περασµένες µέρες. Εγώ µένω στο Κέντρο, στη Χαριλάου Τρικούπη, η ανοµία πάει σύννεφο, οι αστυνοµικοί µπαίνουν µέσα
στις πολυκατοικίες, υπάρχει µια συνεχής ρίψη δακρυγόνων, δεν
µπορούµε να αναπνεύσουµε.
Θέλω να µιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριµένο, που συνδυάζεται
µε αυτά που αναφέρω, µε την ανοµία, µε καµµία εύρυθµη λειτουργία κράτους δικαίου, που είναι αυτή τη στιγµή ο αγώνας που
κάνει ο Ρωµανός αλλά και οι Σύροι πρόσφυγες που κάνουν
αγώνα για τη ζωή και το δίκιο. Γιατί το αναφέρω αυτό; Όχι µόνο
γιατί είναι η επικαιρότητα αυτή τη στιγµή, αλλά γιατί είναι στην
καρδιά αυτών των πραγµάτων που συζητάµε και γιατί αυτοί βιώνουν µε µεγαλύτερη ένταση αυτά που βιώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Γιατί έχουµε τη στάση µιας πολιτείας, ενός
κράτους, µιας Κυβέρνησης που αδιαφορεί και εγκαταλείπει και
τους νέους και τους άνεργους και αυτούς που χάνουν το σπίτι
τους και αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρµακά τους
και τους ψυχικά ασθενείς και τους πρόσφυγες πολέµου που έρχονται από τη Συρία και από όλα τα άλλα µέρη και τους µετανάστες, όλους τους ανθρώπους.
Όταν εδώ µέσα µιλάµε για νούµερα και για δόσεις, ξέρουµε
ότι από πίσω αυτά κρύβουν ανθρώπους που αγωνιούν και τους
κόβεται η ανάσα για το αν θα µπορέσουν να πληρώσουν την επόµενη δόση του δανείου τους ή αν θα χάσουν το σπίτι τους.
Γιατί συγκινεί η µάχη που δίνει ο Ρωµανός για τη ζωή του αυτή
τη στιγµή, πέραν του ότι είναι ένα νέο παιδί και διεκδικεί το δίκιο
του και το δικαίωµά του για µόρφωση; Συγκινεί, γιατί εκπροσωπεί
µε έναν τρόπο τον αγώνα µιας ολόκληρης γενιάς, που αισθάνεται
αποπνικτικά, που αισθάνεται ότι δεν έχει ορίζοντα, που αισθάνεται ότι το δυναµικό της και οι δεξιότητές της πάνε στράφι και που
γι’ αυτό γεµίζει µε οργή και αγανάκτηση. Αντί η πολιτεία να στραφεί και να σταθεί στον πλούτο αυτών των νέων, στο πάθος και
την αγωνιστικότητα που εκφράζεται µέσα από την οργή και την
αγανάκτηση, αντί να καθίσει να τα αφουγκραστεί αυτά και να πει
«γιατί µου συµβαίνει αυτό ως πολιτεία;», τι κάνει; Καταστέλλει.
Έτσι κατανοεί το φαινόµενο. Γιατί αυτός ο πλούτος για τον οποίο

3031

µίλησα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το δυναµικό και η ελπίδα χάνονται. Αυτά είναι ο πραγµατικός προϋπολογισµός και ο πραγµατικός πλούτος που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της
συζήτησής µας αυτή τη στιγµή.
Το ίδιο δύο τετράγωνα παρακάτω µε τους Σύρους πρόσφυγες,
που από τη µια καταδικάζουµε τον πόλεµο και τη συµφορά που
τους έτυχε και έχουµε παιδιά, µωρά, ανθρώπους που είναι τραυµατισµένοι εκεί, που είναι άρρωστοι, και από την άλλη έχουµε µία
Κυβέρνηση που τους αφήνει στο έλεός τους, που πάει στην Αµυ
γδαλέζα τα ανήλικα παιδιά από τη Συρία, που ζητάει από τον Σύρο
απεργό πείνας να πληρώσει 100 ευρώ για να κάνει τις ιατρικές του
εξετάσεις, που πληρώνει δισεκατοµµύρια στα προγράµµατα απώθησης των Σύρων και των άλλων προσφύγων που έρχονται και
που θα όφειλε να τους δέχεται και να πληρώνει αυτά τα λεφτά για
να κάνει υποδοχή, για να κάνει στήριξη, για να κάνει σίτιση και στέγαση σε πρόσφυγες πολέµου αιτούντες άσυλο ή µη, όπως λέει ο
νόµος και όπως λένε και οι διεθνείς συνθήκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό, παρακαλώ.
Λέµε, λοιπόν, ότι αυτός ο προϋπολογισµός που συζητάµε και
η πολιτική της Κυβέρνησης είναι χαµένα από χέρι, γιατί έχουν
σαν εργαλείο τον φόβο και τη διαίρεση και την καταστολή. Οι
επιµέρους αγώνες των ανέργων, των απολυµένων, του Ρωµανού,
των νέων, των καθαριστριών, των κατοίκων στις Σκουριές για το
περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο, των Σύρων είναι ένας αγώνας
ενάντια στα µνηµόνια αλλά συγχρόνως είναι και ένας αγώνας για
τη δηµοκρατία, για µία ζωή µε αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη, που
βάζει τους ανθρώπους στο επίκεντρο και αυτός είναι ο πραγµατικός προϋπολογισµός που θα έπρεπε να συζητάµε και ο πραγµατικός πλούτος που εµείς στηρίζουµε και σε αυτόν πιστεύουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, τι θέλετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει πιο
µπροστά τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης. Αν είναι για το προηγούµενο,
κύριε Γεωργιάδη, µε συγχωρείτε, αλλά θα λάβει τον λόγο ο κ.
Βούτσης.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα να λύσουµε ένα θέµα από
σήµερα. Δεν είναι σωστό αύριο από τις 13.00’ έως τις 15.00’ να
µιλήσουν οι υπόλοιποι Βουλευτές που αποµένουν, στις 15.00’ να
γίνει διάλειµµα και µετά, στις 17.00’, να µιλήσουν οι Υπουργοί, οι
Αρχηγοί κ.λπ.. Δεν µπορεί να γίνει έτσι. Αν θέλετε να ειδοποιήσετε Υπουργούς να έρθουν για το διάστηµα 13.00’ µε 15.00’,
για να ελαφρυνθεί το απογευµατινό πρόγραµµα. Αναιτίως τρεις
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι σήµερα δεν µίλησαν, όπως ο Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής και ο κ. Καπερνάρος, κ.λπ.. Δεν
µπορούµε να κάνουµε ό,τι θέλουµε εδώ µέσα. Εµείς δεν είµαστε
διατεθειµένοι να το δεχθούµε.
Θυµάστε και πέρυσι που είχε γίνει ένα ανάλογο γεγονός. Είχε
γίνει µία παρεξήγηση πέρυσι και γι’ αυτό θα θέλαµε να την προλάβουµε από σήµερα. Δεν είµαστε διατεθειµένοι να τελειώσουν
όλοι οι οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αύριο το µεσηµέρι και ύστερα µέχρι τις 12 το βράδυ να είµαστε ακροατές της
σειράς των κυρίων Υπουργών.
Πρέπει να ληφθεί µία µέριµνα. Γι’ αυτό είπαµε να ενοποιηθεί η
διαδικασία και να πάµε έτσι όπως σωστά το πηγαίνατε, δηλαδή
ένας Υπουργός ανά τρεις Βουλευτές, ώστε να υπάρχει ένα κοντρόλ. Αλλιώς θα αναγκαστούµε να λείπουµε τεχνητά και να διεκδικούµε να µιλάµε αύριο το απόγευµα. Δείτε το κάπως. Τι να σας
πω; Θυµάστε πέρυσι; Είχαµε το ίδιο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρέπει να σας
πω, κύριε Βούτση ότι 13.00’ µε 15.00’ θα υπάρχουν και Υπουργοί
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που θα µιλήσουν. Έχω κατάλογο. Βλέπω για το πρωί τα ονόµατα
Κεφαλογιάννη, Βούλτεψη, Ορφανός, Γεωργαντάς, Κουκουλόπουλος, Λοβέρδος. Προσέξτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά τις 17.00’;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά τις 17.00’
έχουµε Αρχηγούς, Προέδρους Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
έχουµε τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος είθισται να µιλάει, τον
Υπουργό Οικονοµικών. Έχουµε αρκετούς. Σας παρακαλώ. Δεν
ξέρω πώς θα πάει η διαδικασία και τι στρίµωγµα µπορεί να υπάρξει, γιατί δεν είναι δεδοµένο πως θα γίνει διακοπή. Εάν χρειαστεί,
θα γίνει διακοπή.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι ώρες είναι ίδιες. Από τις
13.00’ έως τις 15.00’…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπα: Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, θα υπάρχει ευελιξία, κύριε Λαφαζάνη. Αν
στις 15.00’ δούµε ότι έχουν µιλήσει τόσοι, που για τους εναποµένοντες για να µιλήσουν το απόγευµα αρκεί ο χρόνος, τότε µπορεί να κάνουµε διακοπή. Όµως, αν βλέπουµε ότι υπάρχει
πρόβληµα, δεν θα γίνει διακοπή.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, όχι παραπάνω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η κυρία συνάδελφος µου
έκανε την τιµή να αναφερθεί σε µένα και θέλω να δώσω µία απάντηση. Τη θεωρώ καλόπιστη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν αναφέρεται σε εσάς ένας
συνάδελφος, θέλετε πάντα να απαντάτε. Τότε εγώ θα έπρεπε να
µιλώ συνέχεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μιλάτε. Δεν σας έχουµε
στερήσει το δικαίωµα του λόγου, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν είναι προσωπικό το ζήτηµα,
τότε εντάξει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσωπικό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε σε δήλωσή
µου, την οποία διαστρέβλωσε. Δεν µπορώ να απαντήσω; Αναφέρθηκε και ονοµαστικά, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµένα όλο µε αναφέρουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Γιατί είστε συµπαθής. Γι’
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άµα είµαι συµπαθής, να µιλάω
συνέχεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Επειδή σας θεωρώ καλόπιστη, θέλω να σας πω τι είπα, µετά τι ισχύει, µήπως και συνεννοηθούµε. Εγώ είπα: «Σεβόµενοι τα ανθρώπινά τους δικαιώµατα και
ό,τι προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες.». Δεν µπορεί να συνεχιστεί
η κατάληψη στο Σύνταγµα, γιατί αυτό πλήττει την εικόνα της
πρωτευούσης. Μάλιστα, είχα στο µυαλό µου και την πρόταση
των Ελλήνων ξενοδόχων της Αθήνας, που τους δίνουν και κατάλυµα σε ξενοδοχείο, για να µην έχουν καµµία προσβολή ως προς
τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Αυτό είπα και φυσικά σε αυτό επιµένω και ας µην το κάνει η Κυβέρνηση.
Όµως, αφού ανοίξατε το θέµα, να είµαστε λίγο ειλικρινείς µεταξύ µας. Για άλλη µια φορά αυτοί οι άνθρωποι τυγχάνουν θύµατα πολιτικής εκµετάλλευσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα είπε στην οµιλία του. Έλεος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Ποια είναι τα πραγµατικά
περιστατικά; Ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών
έχει πάει και τους έχει εξηγήσει ότι αυτό το οποίο ζητούν, η
άµεση δηλαδή προώθησή τους µε ταξιδιωτικά έγγραφα σε άλλη
χώρα της Ευρώπης και η αίτηση παροχής ασύλου σε άλλη χώρα
της Ευρώπης, απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Είναι υποχρεωτικό να κάνουν αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου
στη χώρα που φτάνουν –έφτασαν στην Ελλάδα-, να κριθεί εδώ
το αίτηµά τους, αν πληρούν τα κριτήρια, και να πάρουν τα ανάλογα έγγραφα.
Άρα κάποιοι τούς έχουν βάλει να ζητούν κάτι που, και χίλια
χρόνια να το ζητάνε, δεν µπορεί να τους το δώσει η ελληνική Κυβέρνηση, γιατί δεν προβλέπεται. Είναι παράνοµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό είναι γνωστό, κύριε Γεωργιάδη. Είναι η Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Μη συµπράττετε, λοιπόν,
κυρία Κατριβάνου, στην πολιτική εκµετάλλευση του ανθρωπίνου
πόνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Και να πω επικουρικά ότι
άκουσα την κυρία συνάδελφο -και µου έκανε καλή εντύπωση- να
λέει ότι υπάρχει µεγάλη ανοµία, που πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Και είπα: Για δες, καταδικάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα επεισόδια. Και
µετά συµπλήρωσε: «Μπαίνουν οι αστυνοµικοί σε κάθε πολυκατοικία.».
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, η ανοµία, κατά την κυρία συνάδελφο
του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι ελεύθερος
ο λόγος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: …είναι η ύπαρξη της αστυνοµίας. Ε, θα τρελαθούµε εδώ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι ελεύθερος
ο λόγος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε µία
πόλη που καίγεται από τους δήθεν αντιεξουσιαστές, δεν µπορούµε να ακούµε αυτά σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε
σε µένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ασφαλώς, επί
προσωπικού ζητάτε τον λόγο. Ένα λεπτό.
Είπα και την ώρα που τοποθετήθηκε ο κύριος συνάδελφος ότι
θέλω κι εγώ ως Προεδρεύων αυτή τη στιγµή να πω κάτι και για
να µην επανερχόµαστε στο ίδιο ζήτηµα.
Πράγµατι, η Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ απαγορεύει στην ελληνική
πολιτεία να επιτρέψει στον οποιονδήποτε να φύγει από εδώ. Πρέπει υποχρεωτικώς εδώ να ζητηθεί πολιτικό άσυλο.
Όντως, δεν ζητείται πολιτικό άσυλο. Έχω πρόβληµα στην εκλογική µου περιφέρεια, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί που ήρθαν
στην προτελευταία «καραβιά» -ας το πούµε έτσι- και παραµένουν
εκεί, επειδή δεν ζητούν πολιτικό άσυλο. Θέλουν να πάνε χωρίς πολιτικό άσυλο σε µια χώρα της Δύσης, για να απολαµβάνουν τα
πλεονεκτήµατα που έχει ο πρόσφυγας. Τι να κάνουµε;
Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο επί προσωπικού.
Αλλά, σας παρακαλώ, για ένα λεπτό, για να αναπτύξετε το προσωπικό θέµα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Το προσωπικό είναι επειδή αναφέρθηκε σε αυτά που λέω. Θα
δώσω δύο απαντήσεις.
Αφ’ ενός, οι άνθρωποι φοβούνται να ζητήσουν πολιτικό άσυλο,
γιατί θα εγκλωβιστούν σε µια χώρα που δεν έχει να τους δώσει
ούτε επίδοµα ούτε δουλειά ούτε σίτιση ούτε στέγαση.
Από την άλλη, η πολιτεία στους πρόσφυγες πολέµου οφείλει,
πρώτον, να δώσει, σύµφωνα µε τους νόµους, σίτιση και στέγαση
και, δεύτερον, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει οδηγία, σύµφωνα µε την οποία να µπορούν, όταν υπάρχει τέτοιος
ανθρωπιστικός λόγος και ροή, να πάνε σε άλλες χώρες.
Όσον αφορά τη δήλωσή σας, η δήλωσή σας θα έπρεπε πρώτα
να αναγνωρίζει πραγµατικά τη δυσκολία αυτών των ανθρώπων,
από πού έρχονται, να παίρνει ευθύνη η πολιτεία να τους προσφέρει αυτό που οφείλει σύµφωνα µε τον νόµο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Πρέπει να κάνουν αίτηση!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Αφήστε µε να τελειώσω.
…να τους προσφέρει, λοιπόν, σίτιση και στέγαση, ανεξάρτητα
αν ο άλλος αιτείται άσυλο ή αν δεν αιτείται και µετά να πει για
τις βιτρίνες και να πει να καθαριστεί το Σύνταγµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ: Μα πείτε τα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ! Πάλι η Ελλάδα φταίει;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεύτερον, όταν µιλάµε για ανοµία,
µιλάµε για ανοµία σε πάρα πολλές συνθήκες που έχουµε δει από
αστυνοµική βία εµείς που ζούµε στο Κέντρο. Γιατί µε τα ίδια µας
τα µάτια έχουµε δει τα ΜΑΤ να µπουκάρουν σε πολυκατοικίες,
να δέρνουν κόσµο, αυτό που είπε η κ. Μπόλαρη και άλλοι. Γι’
αυτήν την ανοµία µιλάµε.
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Ανεξάρτητα τι γίνεται, η πολιτεία ως θεσµός πρέπει, πρώτον,
στους πρόσφυγες να δίνει αυτά που πρέπει, σύµφωνα µε τις συνθήκες και τους νόµους και, δεύτερον, να περιορίζει την αντίδρασή
της, έτσι ώστε να υπάρχει πραγµατικά ειρήνη και όχι να βάζει
φλόγα παραπάνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης):Σας ακούσαµε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: …για να υπάρχει περισσότερη βία και
να γίνονται έκτροπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Εγώ, πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να τελειώσει αυτή η
ιστορία µε τους Σύρους…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Να τελειώσει και να πάρουν οι άνθρωποι αυτό που θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε µε, δεν
είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα οποία λέει η συνάδελφος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει
να κάνουν αίτηση.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι, είτε κάνουν είτε δεν κάνουν αίτηση, πρέπει να έχουν σίτιση και στέγαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός Παιδείας κ. Δερµεντζόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τους Σύρους, έχει απαντηθεί και έχει εξαντληθεί το
θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δυο κουβέντες µόνο θα ήθελα να πω για την ανοµία. Μάλλον
έχουν µπερδέψει εδώ µέσα ποια είναι η ανοµία και ποια είναι η νοµιµότητα. Από πότε ανοµία θεωρείται η προστασία και η διαφύλαξη του νόµου ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, όπως δεν το
καταλαβαίνουν και κάποιοι άλλοι.
Θα ήθελα, όµως, να δώσω και µια απάντηση όσον αφορά στην
αδιαφορία της πολιτείας για τη µόρφωση των ανθρώπων σαν τον
Ρωµανό και να σας πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και µόνο, σε επτά σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας µας
λειτουργούν δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια, δίνεται η δυνατότητα σε
όλους τους ανθρώπους να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις, περνούν στα πανεπιστήµια. Τώρα κατατέθηκε και νοµοθετική ρύθµιση
για κάποιους, που η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν τους επιτρέπει,
να µπορούν εξ αποστάσεως να σπουδάζουν. Καταλαβαίνετε ότι η
πολιτεία κάνει το χρέος της.
Από κει και µετά, αν συζητούµε για άλλου είδους ζητήµατα, τα
οποία τα ζούµε, είναι θέµα άλλων να τα συζητήσουν.
Όµως, να µιλήσουµε για τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί γι’ αυτό είµαστε εδώ πέρα, για τον προϋπολογισµό, όπως τον αντιλαµβανόµαστε εµείς.
Συζητάµε από την Τετάρτη, λοιπόν, ένα σχέδιο προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2015, έναν προϋπολογισµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση µε αίσθηµα ευθύνης και στον οποίο
καταγράφεται για τρίτη συνεχή χρονιά σηµαντικό πρωτογενές
πλεόνασµα. Οι τεράστιες και επώδυνες οικονοµικές θυσίες των
πολιτών τα προηγούµενα χρόνια οδηγούν µε µικρά µεν, αποφασιστικά δε, βήµατα από το τέλµα της οικονοµικής κρίσης και της
ύφεσης στην έξοδο από την κρίση. Η χώρα µας µπαίνει σιγά σιγά
και πάλι σε µια τροχιά ανάπτυξης. Η Ελλάδα τα καταφέρνει και
αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό τόσο στο εξωτερικό αλλά κυρίως
σε εγχώριο επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χώρος της παιδείας, όπως και
ο κάθε πολίτης δέχθηκε πλήγµατα από την περιστολή των δαπανών όλα αυτά τα χρόνια. Όµως, µε µια συνετή διαχείριση και µε
πλήρη εξορθολογισµό των πόρων και του δυναµικού µας, πετύχαµε να µετριάσουµε αυτές τις επιπτώσεις της κρίσης. Τα σχολεία,
παρά τις όποιες δυσχέρειες, λειτουργούν µε κενά µεν, αλλά
οµαλά. Οι εκπαιδευτικοί µας, µε υψηλότατο αίσθηµα ευθύνης στο
κρίσιµο λειτούργηµά τους, παρά τις περικοπές-που ήταν και αρκετές- στις αµοιβές τους, κρατούν την παιδεία µας σε ένα υψηλό
επίπεδο.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει αποδείξει ότι
βρίσκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, αφουγκράζεται τις αγωνίες τους και, όπου µπορεί, παρεµβαίνει. Η πολιτική πρέπει να έχει
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και συνέχεια σ’ αυτόν τον τόπο.
Από τον περασµένο Ιούλιο, λοιπόν, συνεχίζουµε το έργο από
εκεί που οι προκάτοχοί µας το σταµάτησαν. Βελτιώσαµε τον
τρόπο προαγωγής των µαθητών στο λύκειο, αίροντας ορισµένες
στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί κατά την αρχική διατύπωση
και κατά τη φάση εφαρµογής του νόµου, χωρίς να αλλοιώσουµε
το πνεύµα του. Μειώσαµε τη διδακτέα ύλη, για να δώσουµε τη δυνατότητα στους µαθητές να αφοµοιώσουν τις απαραίτητες γνώσεις τους σε κάθε γνωστικό αντικείµενο, εκεί που έπρεπε.
Ανοίξαµε έγκαιρα την τράπεζα θεµάτων για την Α’ και Β’ τάξη του
λυκείου, για να µπορούν οι µαθητές µας να προετοιµαστούν έγκαιρα για τις προαγωγικές εξετάσεις του 2015.
Προχωρούµε µε αποφασιστικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών, ικανοποιώντας ένα
διαχρονικό αίτηµα της κοινωνίας, παρ’ όλο που κάποιοι -και µέσα
σ’ αυτή την Αίθουσα- διαφωνούν µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και, γενικότερα, σε κάθε είδους αξιολόγηση. Όµως, εµείς
προχωρούµε.
Διευρύνουµε τους θεσµούς των πρότυπων πειραµατικών και
των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα,
δηµιουργώντας πόλους αριστείας. Ενισχύουµε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις παιδαγωγικές δράσεις στα σχολεία µε τον
θεσµό του κοινωνικού σχολείου, τα προγράµµατα για την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο και την κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν σταµατούµε εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Παιδείας δροµολογεί µια αλλαγή στο πρόγραµµα σπουδών και στη φιλοσοφία του
δηµοτικού σχολείου, που είναι το θεµέλιο της εκπαίδευσης και εν
γένει της παιδείας.
Ανοίξαµε ήδη τον διάλογο µέσα από το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και τον Ιανουάριο θα φέρουµε για διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρόταση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων για το δηµοτικό σχολείο κινείται στη
λογική να µειωθεί η επιβάρυνση των µαθητών από τα πολλά µαθήµατα, να µειωθεί ο όγκος της µελέτης στο σπίτι και να ελαφρύνει επιτέλους αυτή η τσάντα του µαθητή.
Η σχολική χρονιά βρίσκεται στο µέσον της. Όµως, ο προγραµµατισµός θα βοηθήσει, ώστε το επόµενο σχολικό έτος, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που θα έχουµε και πάλι, να ξεκινήσει ακόµα πιο
οµαλά από το φετινό. Προχωρούµε στις υπηρεσιακές µεταβολές
του εκπαιδευτικού προσωπικού µε τον καλύτερο τρόπο. Με µεθοδικότητα και µε σχέδιο παρεµβαίνουµε στο σπάσιµο του αποστήµατος του εκφοβισµού, του µπούλινγκ, µε σκοπό την εξάλειψη του
φαινοµένου.
Όµως, πέρα απ’ όλα αυτά, θα πρέπει να διασφαλίσουµε και την
οµαλή λειτουργία των σχολείων για τα επόµενα χρόνια. Φέτος,
όπως εδώ και πολλά χρόνια, καλύπτουµε τις ανάγκες σε δασκάλους και καθηγητές µέσα από τον θεσµό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου και η στόχευσή του είναι επιτέλους η διενέργεια
ενός διαγωνισµού µέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τουλάχιστον
δέκα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα γεγονός που θα
επιλύσει ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα η εκπαίδευση στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτές τις στοχευµένες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, ποιες είναι, άραγε, οι συγκεκριµένες προτάσεις και θέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Να
δούµε, λοιπόν, τις πιο πρόσφατες, γιατί και αυτές αλλάζουν, ανάλογα µε τους συνοµιλητές, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθούν.
Σε πρόσφατη συνάντηση, λοιπόν, του υπεύθυνου παιδείας και
του Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ µε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΛΜΕ
στις αρχές της εβδοµάδας, δηλαδή πριν από λίγες ηµέρες, αφού
άκουσαν την ΟΛΜΕ, άσκησαν κριτική γενικώς για την εκπαιδευτική
και µνηµονιακή πολιτική της Κυβέρνησης. Μίλησαν γενικώς για αλλαγή του προσανατολισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
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Παρουσίασαν κάποιες από τις δεσµεύσεις στον τοµέα της παιδείας. Ξεκινώντας από τα γενικά, είπαν «την πολιτική βούληση
να βρεθούν τα χρήµατα που χρειάζεται η παιδεία». Θαύµα!
Είπαν για την αναπροσαρµογή των κονδυλίων ΕΣΠΑ, τα οποία
θα χρησιµοποιηθούν για δράσεις στην εκπαίδευση. Μα, αυτό ήδη
γίνεται.
Μίλησαν για νέο πλαίσιο για την παιδεία, που θα το συζητήσουν µε την κοινωνία στις πλατείες. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στις πλατείες.
Μίλησαν για «κοινή συµφωνία των εµπλεκοµένων στην εκπαίδευση και συµφωνία σε αλλαγές από την κοινωνία και από την
ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ». Μα, αυτοί δεν προσέρχονται ούτε στο Εθνικό
Συµβούλιο Παιδείας. Απέχουν από το ανώτατο θεσµικό όργανο
που συγκαλείται.
Μίλησαν γενικώς και αορίστως και πάλι για εκπαιδευτική ανασυγκρότηση.
Περνώντας σε πιο συγκεκριµένα ζητήµατα, µιλούν για επαναπρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν και είναι σε
διαθεσιµότητα. Μα και γι’ αυτούς που είναι µέσα από διαδικασίες
του ΑΣΕΠ εµείς, η σηµερινή πολιτική ηγεσία, δεν έχουµε υπογράψει καµµία απόλυση και τους έχουµε µέσα στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.
Μιλούν για επαναλειτουργία των τοµέων ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν. Δηλαδή, µιλούν για κατεδάφιση όλων και ζητούν επιστροφή στην παιδεία που λένε ότι θέλουν να την αλλάξουν.
Μιλούν για δεκατιανό για τους µαθητές δηµοτικών και γυµνασίων. Γιατί όχι µόνο δεκατιανό;
Μιλούν για κατάργηση του νόµου για την αξιολόγηση και για
µη αποδοχή όλων των αξιολογήσεων που θα έχουν γίνει µέχρι
την ώρα που θα αναλάβουν την εξουσία. Δηλαδή, όλοι ίδιοι, όλοι
ίσοι και πάµε πολύ καλά, όπως πηγαίναµε.
Μιλούν για νέο νόµο για το νέο λύκειο, για αλλαγές στο υπάρχον σύστηµα, για κατάργηση της τράπεζας θεµάτων, για αλλαγές δηλαδή σε κάτι που ακόµα δεν το είδαµε να εφαρµόζεται.
Αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του θεσµού.
Μιλούν για αποσύνδεση των βαθµών του λυκείου στην πρόσβαση για τα πανεπιστήµια. Πώς, άραγε, θα γίνεται η είσοδος
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση; Αυτό είναι ένα µεγάλο ερωτηµατικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι
το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δυστυχώς παραµένει
αµετακίνητο στη γραµµή των ευχολογίων, της κενολογίας και
των εύκολων και βαρύγδουπων καταγγελιών και ανεδαφικών
προτάσεων. Η κοινωνία µάταια αναρωτιέται ποιο είναι το plan B
για την παιδεία ή για την οικονοµία. Αναρωτιέται µάταια, γιατί
απλούστατα δεν υπάρχει ούτε plan Α, παρά µόνο µετέωρες και
γενικόλογες εξαγγελίες.
Χωρίς όραµα, λοιπόν, σχέδιο και ρεαλισµό ευαγγελίζονται την
επιστροφή σε ένα πολύ κακό παρελθόν, που οι πολίτες το συνειδητοποίησαν και το πλήρωσαν ακριβά και η κοινωνία δεν το
θέλει, δεν το χρειάζεται.
Το Υπουργείο Παιδείας ζητάει τη συµβολή, τη συµµετοχή όλων
των πολιτικών δυνάµεων της χώρας στη χάραξη µιας σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ελάτε µαζί, λοιπόν, να χτίσουµε! Αν θέλετε να κατεδαφίσουµε,
θα είστε µόνοι!
Με την ψήφιση, λοιπόν, αυτού του προϋπολογισµού ανοίγουµε
εµείς τον δρόµο για ένα πολύ καλό µέλλον, ένα µέλλον που θα
έχει στέρεες βάσεις, µέλλον για όλους, κυρίως όµως για τη νέα
γενιά, γιατί αυτή το χρειάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Γεσθηµανή Παπαδηµητρίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι η τελευταία, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι ακόµη
άλλοι πέντε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είχαµε πει ότι θα τελειώσουµε στις
23.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εµένα δεν µου
είπαν τι ώρα θα τελειώσουµε, µου είπαν µέχρι ποιον οµιλητή θα
φθάσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δεν ξέρω πραγµατικά µε τι να ξεκινήσω.
Θα ξεκινήσω και εγώ από µία καταγγελία, «συλλήψεις ανηλίκων ατόµων, νεολαίων, κάτω από την εφηµερίδα «Η ΑΥΓΗ», παρόντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πιστοποιήσουν το γεγονός»,
επίσης, «δακρυγόνα µέσα στο µετρό της Οµόνοιας».
Εδώ και µία εβδοµάδα ζούµε ένα θρίλερ δαιµονοποίησης ενός
ηµιθανούς απεργού πείνας, για να πετύχουµε τι; Αυτό ακριβώς
που είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας –δυστυχώς, δεν είναι εδώ για να
το ακούσει- πριν από λίγο, «το άλλοθι για τη δαιµονοποίηση για
µια ακόµα φορά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ».
Δεν ήταν ευθυνοφοβία, λοιπόν, εκ µέρους σας η αποφυγή
απόφασης για τις σπουδές του παιδιού. Ήταν εντεταλµένη αναλγησία, µε στόχο ποιος ξέρει ποια µεθόδευση, αυτή που ζούµε
σήµερα.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης –θέλω και εγώ να µιλήσω για σας- δεν
ντρέπεται να κατηγορεί το πρωί στο «EPSILON» τους γονείς του
παιδιού δηµοσίως για την κατάστασή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα βάζετε
φωτιά πάλι!
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ναι, το ξέρω.
Κύριε Γεωργιάδη, µπορείτε να µου απαντήσετε στο facebook,
το έχω γράψει και εκεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, θα σας απαντήσω
εδώ πέρα.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Τι έχει να πει,
όµως, ο κ. Βορίδης, ο Υπουργός Υγείας, για το τετράχρονο που
έφυγε, που πέθανε, περιµένοντας να µετακοµιστεί σε άλλο νοσοκοµείο, γιατί στην πόλη του υπάρχει ένα από αυτά που διαλύσατε µε τη µνηµονιακή σας υστερία;
Τι έχει να πει ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως για τους άλλους
κρατούµενους που κάνουν συµπαράσταση στον Νίκο Ρωµανό;
Έχουν όλοι άδικο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήρεµα, κυρία
συνάδελφε, δεν υπάρχει λόγος να...
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δεν έχουν ίχνος
δικαίου;
Αντιµετωπίζουµε τον Νίκο Ρωµανό σαν να είναι ένα τέρας του
κόσµου. Άραγε γιατί; Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν
έφθασε προ αδιεξόδου ως προς τα επιχειρήµατα όταν τον επισκεφθήκαµε, κατέληξε να πει «δεν µπορώ να σας πω, αφήστε µε,
δεν µπορώ»; Τι δεν µπορούσε να πει; Ας το πει. Μπορεί να σώσει
ένα παιδί και άλλα ακόµα.
Τι κρίµα πραγµατικά να συµβαίνουν γύρω µας όλα αυτά και να
πρέπει να µιλήσουµε για τον προϋπολογισµό του 2015 και µάλιστα να πρέπει τώρα να σας πω γιατί πιστεύω πως θα διαλύσετε
κι άλλο τον τοµέα του θεάτρου, να πρέπει να σας πω πως η Κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται ή έχει συνειδητά αποφασίσει να
επιτρέψει να θυσιαστεί το 95% του πληθυσµού αυτής της χώρας,
για να συνεχίσει να καλοπερνάει το 5%. Φαίνεται καθαρά από
όλες σας τις ενέργειες σε όλους –µα, σε όλους!- τους τοµείς.
Αυτή είναι η κοσµοθεωρία σας, αυτή είναι η ιδεολογία του νεοφιλελευθερισµού που πρεσβεύετε, αυτή είναι η υποχρέωση που
µπορεί να έχετε αναλάβει απέναντι στους πάσης φύσεως εταίρους και ίσως και εργοδότες σας.
Αυτό που δεν µπορούσα προσωπικά να διανοηθώ –και πράγµατι αυτό είναι µία δική µου αφέλεια και το αναγνωρίζω- ήταν τα
όριά σας. Στο ελάχιστο χρονικό διάστηµα που βρίσκοµαι µέσα
στη Βουλή είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και µε αυτό και
µπορώ να πω πως, όταν κόψατε τις επιχορηγήσεις το 2009, δεν
το κάνατε, όπως νοµίσαµε στην αρχή, για λόγους περιστολής
των δηµοσίων δαπανών, όπως είπατε, ούτε για λόγους περιορισµού των ατασθαλιών, όπως κάποιους κάνατε να πιστεύουν.
Ήταν γιατί αυτό ήταν το εύκολο. Ως µη θεσµοθετηµένες, αλλά
εθιµικώ δικαίω δινόµενες, ήταν απλό και ανέξοδο να κοπούν. Βέβαια, πλήρωσαν και αυτές το ξεπούληµα του ΟΠΑΠ.
Δίνονταν, όµως, κύριοι, για τριάντα πέντε χρόνια. Και έγιναν
πολλά θέατρα µε αυτές. Όµως, θα µου πείτε «και τι µε αυτό;».
Σάµπως πόσοι από εσάς έχουν επισκεφθεί τα θέατρα που κλείσατε; Πάρα πολύ λίγοι! Ελάχιστοι! Πραγµατικά ελάχιστοι! Ακόµα
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και οι διευθυντές των φεστιβάλ που εσείς ορίζετε θεωρούν απαξιωτικό να πάνε να δουν τις παραστάσεις. Μαθαίνουν από τους
φίλους τους και από την παρέα τους αν είναι καλές. Ακόµα και ο
Υπουργός Πολιτισµού κ. Τασούλας µίλησε επί τόσα λεπτά και
δεν είπε λέξη επί του θέµατος. Αναλωνόταν να λέει σοφιστείες
για το «Ψωµί και τριαντάφυλλα» που είπε η κ. Χατζησοφιά και δεν
απάντησε τίποτα επί της ουσίας.
Ξέρετε άραγε ότι το «Ψωµί και τριαντάφυλλα» δεν ήταν µια
κουβέντα που σκέφτηκε η κ. Χατζησοφιά από µόνη της; Είναι ένα
σύνθηµα των απεργών του 1912 αλλά και µια υπέροχη ταινία
ενός από τους µεγαλύτερους σκηνοθέτες του κόσµου, του Κεν
Λόουτς, που έχει καταφέρει να συνδέσει την τέχνη µε τον ακτιβισµό των ανθρώπων και τον αγώνα για την ιστορική αλήθεια
στην Ευρώπη, δηλαδή, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στη Λατινική Αµερική. Είναι ένα σύµβολο αριστερής διανόησης µοναδικό και αξιοθαύµαστο. Σίγουρα όχι λαϊκιστής και σίγουρα βαθύς
εχθρός των απόψεων της Κυβέρνησής σας.
Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να τελειώνετε όσο πιο γρήγορα µπορείτε µ’ αυτά που έχετε υποσχεθεί και βέβαια εµείς σας
ενοχλούµε. Παρακωλύουµε τη διαδικασία της εκποίησης και
αυτό σάς εκνευρίζει. Βγαίνετε εκτός ορίων και καγχάζετε, αντί
να λέτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Τι θα κάνετε µε τα µικρά θεατράκια, που εξακολουθείτε να πιέζετε να κλείσουν µε εκδικητική
µανία, παρά τον νόµο που ψηφίσατε οι ίδιοι για την αδειοδότησή
τους. Αθετώντας την ίδια σας την αρχική πρόθεση, αποκαλύπτετε ότι, επειδή πρέπει να υπακούσετε σε συµφέροντα κάποιων
που δεν τους ευνοεί η ύπαρξη των µικρών, κάνετε ότι δεν γνωρίζει η δεξιά σας τι ποιεί η αριστερά σας. Δηλαδή, δεν γνωρίζει ο
Υπουργός τι κάνει ο κ. Καµίνης. Διόλου παράξενο. Εδώ δώσατε
το παλιό ελληνικό αεροδρόµιο, δεν θα δώσετε και το Εθνικό Θέατρο; Όλα θα τα δώσετε.
Γιατί λοιπόν να σας πιστέψουµε ότι θα δώσετε λύση, ότι θα
κρατικοποιήσετε το Θεατρικό Μουσείο, όπως είπε η κ. Γκερέκου
και χαρήκαµε; Εκείνη µπορεί να το θέλει. Το θέλει όµως κανένας
άλλος; Πώς θα επιτύχετε τις εξαγγελίες που κάνατε, µε µείωση
του ελαχίστου 0,23% στο 0,15% και µετά στο 0,12% για τον πολιτισµό; Κοροϊδευόµαστε;
Έχετε το θράσος από του Βήµατος αυτού να λέτε ότι φταίει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση που δεν βγαίνουµε από το µνηµόνιο;
Εσείς το είχατε συµφωνήσει να µη βγούµε ποτέ και τώρα πλασάρετε και αναστατώνετε τον κόσµο, µέρες που είναι για να κερδίσετε τη συναίνεση. Είστε έτοιµοι να αφήσετε να πεθάνει ένα
παιδί είκοσι ενός ετών, για να ψηφίσουµε τον Πρόεδρο και να
µην πάµε σε εκλογές.
Αλλά ο κόσµος δεν µπορεί να σας ακούει άλλο, γιατί δεν σας
πιστεύει πια. Δεν πιστεύουµε ότι είναι δυνατόν µε όποια κόλπα,
τερτίπια, στρεψοδικίες, σοφιστείες, λαϊκισµούς, ακόµα και προβοκάτσιες να γυρίσετε πίσω τον ποταµό -τον ποταµό, όχι το Ποτάµι-, το ρεύµα των εξελίξεων που θα φέρουν την ελπίδα σε
ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο.
Δεν θα ξεγελάσετε τους εκπροσώπους του λαού να σας δώσουν κι άλλο χρόνο, γιατί ο κόσµος πια ξέρει πως δεν τα φάγαµε
όλοι µαζί. Μόνοι τους τα έφαγαν κάποιοι και χρειάζεται να εξοστρακιστούν. Να εξοστρακιστούν όχι σαν την σφαίρα στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, αλλά σαν τον εξοστρακισµό που
προέβλεπε η δηµοκρατία του Περικλέους, που λέτε ότι τη σέβεστε και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
NΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Προσωπικό επί του Περικλέους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα το εξής. Να αντικρούουµε ό,τι έχει πει κάποιος,
χωρίς όµως την προσωπική αναφορά «να ντρέπεται», «να πάει
να κρυφτεί», γιατί δικαιολογηµένα µετά θα δηµιουργεί προσωπικό. Αν λέγατε, κυρία συνάδελφε, ότι κάποιος είπε αυτό το
πράγµα και είναι ντροπή…
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Είναι πατέρας.
Είναι πατέρας παιδιών και απαγορεύεται να κατηγορεί άλλους
γονείς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ. Εγώ
είµαι Πρόεδρος και δεν µπορώ να πω τίποτα.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ψυχραιµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο είναι το
προσωπικό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε σε µια αναφορά µου σε µια εκποµπή για τις ευθύνες των γονέων του Ρωµανού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπε ότι θα
έπρεπε να ντρέπεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, και τι έγινε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα µε συγχωρέσετε,
κύριε Πρόεδρε. Δεν θεωρώ ότι όταν ο γιος σου καταδικάζεται
για ένοπλη ληστεία τραπέζης, θα σου δώσουµε και βραβείο.
Πάµε όµως τώρα στην ουσία, γιατί το θέµα του Ρωµανού έχει
και ουσία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι δικό σου θέµα. Είναι των δικαστηρίων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σωστά. Όταν µιλάµε για
το κοινωνικό θέµα, είναι για σχολιασµό γενικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Άσε το κοινωνικό θέµα. Εσείς µε ληστές βρίσκεστε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με ληστές δεν έχω καµµία
σχέση εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: …µε τη λίστα Λαγκάρντ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ούτε µε τη λίστα έχω καµµία σχέση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτό να µην παραφέρεστε, γιατί θα
τύχετε σκληρής απάντησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
κρατήσουµε σε ένα επίπεδο τη συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αφήστε τους πατέρες των ληστών. Θα
ακούσετε πολλά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα εκεί µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
κρατήσουµε σε ένα επίπεδο τη συζήτηση. Καλά πηγαίναµε µέχρι
τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µιλάω. Βλέπετε πόσο
προσεκτικός ήµουν µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, τελειώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, να το λήξουµε ως
πολιτισµένοι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να το λήξουµε
ταχέως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπατε, κυρία Παπαδηµητρίου, για αυτό το ένα παιδί που κινδυνεύει.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μάλιστα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ ρώτησα κάτι στην
οµιλία µου και δεν µου απαντήσατε.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ορίστε, να σας
απαντήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ας υποθέσουµε ότι στο
παιδί αυτό δίνουµε άδεια -ψηφίζει η Βουλή να πάρει άδεια- και
το παιδί αυτό, βάσει αυτών που γράφει στο ιndymedia µέχρι
προχθές -γιατί δεν το κρύβει το παιδί, είναι έντιµο ως προς αυτόδραπετεύσει και πάει να κάνει ληστεία αύριο και πάνω στη
ληστεία σκοτώσει ένα άλλο παιδί, θα φταίτε εσείς;
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όχι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ποιος θα πάρει την
ευθύνη, κυρία µου, γι’ αυτό το πράγµα; Αυτό σάς ρωτάω.
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θέλετε να σας
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
εντάξει. Έληξε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ρωτήστε τον κ. Αθανασίου, κύριε
Γεωργιάδη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Τον λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης.
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ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα είναι δική σας
η ευθύνη, αν δραπετεύσει! Θα είναι ευθύνη του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ποιος θα αναλάβει την
ευθύνη σάς ρώτησα! Θα την πάρετε εσείς ή θα την πάρει το
δικαστικό συµβούλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τον
λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης!
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ποιος θα πάρει
την ευθύνη του θανάτου του, κύριε Γεωργιάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, δεν θα αφήσουµε το
παιδί να πεθάνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και τι θα κάνετε; Αναγκαστική
σίτιση;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ στο
εξής να µη γράφεται τίποτα από τις διακοπές των συναδέλφων!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Απευθύνοµαι σε όλους. Αν έχετε την καλοσύνη, σταµατήστε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Προσπαθώ µε υποµονή όλες αυτές
τις ώρες να κατανοήσω τη σφοδρή κριτική της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισµό του 2015 και για το
σύνολο του κυβερνητικού έργου κατ’ επέκταση. Δεν µπόρεσα
όµως δυστυχώς, πάρα την καλή µου πίστη, να µη θυµηθώ τα
λόγια το Άγγλου συγγραφέα Τόµας Μάρτον, που είπε ότι
υπάρχει κάποιο σηµείο µετά από το οποίο η υποµονή παύει να
είναι αρετή.
Γιατί θεωρώ απίθανο ακόµη και ένας καλοπροαίρετος
ακροατής να µην αισθανθεί απόγνωση, προσπαθώντας να βρει
λογική στις διαρκείς αντιφάσεις, τις συνεχείς ακροβασίες και τις
µνηµειώδεις ασυνέχειες των επιχειρηµάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί
που ανά βδοµάδα αλλάζουν απόψεις για την πολιτική που
υποτίθεται ότι θα εφαρµόσουν, αυτοί που µπερδεύουν µε τρόπο
εντυπωσιακό εαυτούς, αλλήλους και εταίρους πάνω σε κοµβικά
ζητήµατα που θα καθορίσουν το µέλλον της χώρας, έρχονται ως
κήνσορες και τιµητές να ορθώσουν κάθε είδους εµπόδια, µε
λόγια και µε πράξεις, στην υπεύθυνη και αποφασιστική πολιτική
της Κυβέρνησης, για να µπει επιτέλους τέλος στα σκληρά χρόνια
των µνηµονίων και της κρίσης.
Γνωρίζω βέβαια ότι οι αντιπολιτευτικές κορόνες υπήρξαν
πάντοτε και είναι δυστυχώς ένα εύκολο όσο και φθηνό εργαλείο
στα χέρια όσων δεν καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις,
όσων δεν έχουν την ευθύνη να κυβερνούν. Όµως, από το σηµείο
αυτό µέχρι το σηµείο η στάση τους να είναι εθνικά επικίνδυνη και
επιζήµια υπάρχει πολύ µεγάλη απόσταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φιλοδοξώ
ασφαλώς να σας πείσω µε τα λόγια µου. Δεν το θέλετε. Εσείς
θέλετε να επενδύετε στον στείρο αντίλογο για µικροκοµµατικούς
και µόνο λόγους. Θέλετε την ώρα που η πατρίδα δίνει τη µητέρα
των µαχών µε τους δανειστές, εσείς να παρουσιάζεστε σαν
τσάµπα µάγκες, σαν µάγοι µε τα δώρα, σαν σχολιαστές σε
πάνελ, που όλα τα σφάζουν και όλα τα µαχαιρώνουν.
Δεν περάσαν λίγες µέρες από τη δηµόσια παραδοχή του
Αρχηγού σας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι το πρωτογενές
πλεόνασµα υπάρχει. Μέχρι πριν από λίγο καιρό το αµφισβητούσατε και µάλιστα το ειρωνευόσασταν. «Ουαί υµίν, υποκριταί»!
Αυτές τις µέρες, αντί επιτέλους να συνταχτείτε υπέρ της
ψήφισης ενός προϋπολογισµού που καταδεικνύει την ορατή
σταθεροποίηση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας µετά από
µακροχρόνια ύφεση, πράγµα που επιπλέον θα ενίσχυε τη
διαπραγµατευτική ισχύ της χώρας απέναντι στους δανειστές,
εσείς τι κάνετε; Διαπρυσίως κηρύσσετε, χωρίς καν να τηρείτε τα
προσχήµατα, ότι η τυχόν υπερψήφιση του προϋπολογισµού
αποτελεί περίπου έγκληµα σε βάρος της κοινωνίας.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Έγκληµα σε βάρος της
κοινωνίας είναι η δική σας απελπιστικά µονότονη άρνηση. Είναι
το ναι σε όλους και σε όλα, µε λεφτά που προφανώς θα βρείτε
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σε ένα παράλληλο, δικό σας σύµπαν.
Απέναντι σε αυτή την παράλογη λογική η Κυβέρνηση, µε
τεράστια αποφασιστικότητα αλλά και µεγάλο πολιτικό κόστος,
µετατρέπει την ελληνική οικονοµία σε βιώσιµη και θέτει τις
βάσεις για τη σταθερή ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της.
Μειώνει την ανεργία. Αργά, ναι, αλλά τη µειώνει. Επιτυγχάνει
τους δηµοσιονοµικούς στόχους για τρίτη συνεχόµενη χρονιά.
Υλοποιεί µεθοδικά όλες τις απαιτούµενες διαρθρωτικές αλλαγές
που εσείς µε νύχια και µε δόντια µάχεστε να εµποδίσετε. Στρώνει
τον δρόµο για µεγαλύτερη ρευστότητα στην οικονοµία.
Η Ελλάδα για δεύτερη χρονιά θα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασµα και το 2015 θα έχει µηδενίσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα,
επιτυγχάνοντας δηµοσιονοµική ισορροπία. Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια βαθιάς ύφεσης επιτυγχάνει θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, βέβαια, κάνει πως δεν βλέπει ότι
η χώρα µας χρειάζεται άµεση επίλυση των διαρθρωτικών και δηµοσιονοµικών προβληµάτων της οικονοµίας της. Κι ενώ από τη
µια κατακεραυνώνει τη δήθεν ανικανότητά µας να προχωρήσουµε στις αναγκαίες τοµές, είναι η ίδια που προσπαθεί να τις
αποτρέψει, γιατί υποθάλπει στους κόλπους της το παλιό. Εναγκαλίζεται µε συντεχνίες που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα
πλουσιοπάροχα προνόµια που απολάµβαναν µέχρι σήµερα και
τα οποία χτυπάµε. Χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την έκρυθµη
κοινωνική κατάσταση, που όµως η ίδια προκαλεί.
Γιατί δεν τη νοιάζει το νοικοκύρεµα, ούτε τη νοιάζει η κοινωνική
συνοχή. Τη νοιάζει να κραυγάζει στους δρόµους σε κάθε ευκαιρία για ανυπακοή και κατάργηση αυτών που µε απόλυτα δηµοκρατικές διαδικασίες αποφασίζονται στη Βουλή. Τη νοιάζει η
γκρίνια, τη νοιάζει η διχόνοια, τη νοιάζει το µπάχαλο, ένα µπάχαλο το οποίο χαρακτηρίζει την ίδια και τα στελέχη της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2015, ο
πρώτος ισοσκελισµένος προϋπολογισµός ύστερα από δεκαετίες,
προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα 3% επί του ΑΕΠ. Ενσωµατώνει τη µείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, τη
διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, τη µείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης κατά 30%,
διατηρώντας τα διευρυµένα κριτήρια χορήγησης του επιδόµατος.
Παράλληλα, ενσωµατώνει τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και την ενίσχυση των εισοδηµάτων
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Είναι ένας προϋπολογισµός ουσίας, προοπτικής, υπευθυνότητας. Ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία εµείς δεν τάζουµε
ανάπτυξη διώχνοντας τους επενδυτές και ακυρώνοντας τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως αρέσκεται να λέει ότι θα πράξει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Αντανακλά αυτός ο προϋπολογισµός και βασίζεται στις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού, ο οποίος όµως
βλέπει πως αυτές οι θυσίες έχουν αποφέρει µετρήσιµα και απτά
αποτελέσµατα στην οικονοµία µας.
Εµείς θα συνεχίσουµε να κάνουµε υπεύθυνα το καθήκον µας,
µακριά από τα φοβικά σύνδροµα που διακατέχουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στους κρίσιµους αυτούς καιρούς που η πατρίδα διανύει, η Κυβέρνηση χαρτογραφεί το δύσκολο παρόν µε ειλικρίνεια, όπως
και µε ειλικρίνεια θωρακίζει το µέλλον της χώρας. Γι’ αυτό, µε αίσθηµα ευθύνης, ψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2015.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Δηµήτριος Κοδέλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ο προϋπολογισµός δεν είναι κυρίως
οικονοµία, αλλά πολιτική και κοινωνία. Είναι πολιτική, γιατί είναι
πολιτική επιλογή το ότι απουσιάζουν από τα έσοδα, κύριε Υφυπουργέ, εκατοµµύρια που είναι κρυµµένα σε offshore, απουσιάζουν εκατοµµύρια που είναι σε εµβάσµατα στο εξωτερικό,
απουσιάζουν δισεκατοµµύρια από το λαθρεµπόριο πετρελαίου
και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, απουσιάζουν εκατοµµύρια ή δισεκατοµµύρια από τις λίστες, που µε πολύ αργό ρυθµό ερευνώνται, και από τη «SIEMENS» και τις µίζες.
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Είναι, επίσης, πολιτική επιλογή η µη εγγραφή και µη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου. Είναι πολιτική επιλογή η εισφορά
αλληλεγγύης να είναι προαιρετική για τους εφοπλιστές, ενώ ο
υπόλοιπος κόσµος, τα κορόιδα, πρέπει να στερηθούν για να πληρώσουν αυτή την εξοντωτική φορολογία.
Από την άλλη, είναι πολιτική επιλογή ο στόχος για πλεόνασµα
5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που θα προκύψει από τη συνέχιση
του στεγνώµατος της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, για να
αποπληρωθούν οι βιώσιµοι κατ’ εσάς τόκοι µε περικοπές στο
κράτος πρόνοιας, από την παιδεία και την υγεία, µε µείωση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε διατήρηση όλων των
βαρών που έχουν φορτωθεί στις πλάτες µικροµεσαίων, αγροτών,
συνταξιούχων και µισθωτών.
Το παράδοξο εδώ είναι ότι µιλάµε για έναν τέτοιο προϋπολογισµό και είναι φοβερή η µακαριότητα µε την οποία τον αντιµετωπίζουν οι Υπουργοί και τα στελέχη της Κυβέρνησης και θα
ήθελα να τονίσω εδώ τις τελευταίες τοποθετήσεις.
Ο κ. Βορίδης ήταν πολύ ικανοποιηµένος από το σύστηµα
υγείας, τη στιγµή που πεθαίνουν άνθρωποι, επειδή δεν υπάρχουν
οδηγοί στα κέντρα υγείας και σε νοσοκοµεία.
Ο κ. Σκρέκας µίλησε για την ανάπτυξη και την επιχειρηµατικότητα, λες και δεν έχει καταλάβει πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις
έχουν κλείσει, πόσοι είναι στα πρόθυρα λουκέτων, πόσες είναι
υπερχρεωµένες.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης µάς είπε για τις καλές του σχέσεις µε τους
εφοπλιστές και το ότι είναι σε πολύ καλή συνεννόηση. Δεν παραξενεύοµαι σε αυτό, απλώς θυµήθηκα έναν εφοπλιστή, ο
οποίος τις προηγούµενες εκλογές απειλούσε ότι θα φύγει από
τη χώρα αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και τελικά σήµερα βρίσκεται στις φυλακές.
Όλος ο κόσµος γνωρίζει ότι από εσάς δεν µπορεί να περιµένει
τίποτα παραπάνω. Ακριβώς γι’ αυτό, επειδή δεν κατανοείτε τις
ανάγκες, την κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, το αδιέξοδο της
κοινωνίας, διαπραγµατεύεστε στα Παρίσια και στα e-mails. Αυτό
που διαπραγµατεύεστε δεν είναι ένας άλλος προϋπολογισµός,
για να επουλώσει τις πληγές της κοινωνίας και να συµβάλει στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά µεταξύ αυτών και
κάποια επιπλέον µέτρα µερικών δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτό που δροµολογείται στα τελεσίγραφα και τους εκβιασµούς των δανειστών είναι η συνέχιση µέχρι τέλους αυτού του
πειράµατος, που έχει ήδη οδηγήσει το πειραµατόζωο σε κατάσταση κατάρρευσης. Είναι το πικρό ποτήρι του απόλυτου εξευτελισµού µίας Κυβέρνησης, εγκλωβισµένης στον διαρκή
ενδοτισµό της, στα «ουδείς αναµάρτητος» και στα «ευχαριστούµε για την αλληλεγγύη», που το µόνο που διαπραγµατεύεται
είναι η πολιτική της επιβίωση και παράταση.
Όµως, το µήνυµα της τρόικας υπερβαίνει εσάς, αφού ουδέποτε εσείς ήσασταν το πρόβληµα στους σχεδιασµούς τους. Το
µήνυµα αφορά εµάς και κυρίως τον ελληνικό λαό. Είναι η απαίτησή τους για συνέχιση της πολιτικής υποταγής και οικονοµικής
λεηλασίας της χώρας, µε ειρηνικά µέσα, σε ελάχιστο χρόνο και
µε µοχλό το χρέος. Είναι η κοινοποίηση στον ελληνικό λαό της
απόφασης που έλαβε το ιερατείο των δανειστών, ερήµην του ελληνικού λαού, καταδικάζοντάς τον σε µία αέναη φτωχοποίηση
και µία δυστυχία δίχως τέλος.
Ρωτούν: «Θα πάµε κόντρα σε αυτούς και θα µας κάνουν το ένα
κι αν δεν συµφωνήσουν κι αν κι αν;». Αυτό το ρωτούν αυτοί που
διαφωνούν, συµφωνώντας µε τους δανειστές, αυτό ρωτούν επίµονα τα παπαγαλάκια των µέσων ενηµέρωσης, των οποίων οι
ιδιοκτήτες χόρτασαν χαριστικές ρυθµίσεις επί των ηµερών σας.
Αν οι παραπάνω έχουν τους δικούς τους λόγους, εγώ θέλω να
απαντήσω στον απλό άνθρωπο που ακούει αυτήν την τροµοκρατία, γιατί πράγµατι αυτοί που έχουν βάλει στο στόχαστρο τη
χώρα και τις ζωές µας έχουν δύναµη.
Όµως, φαίνονται πιο δυνατοί από το µπόι τους όταν έχουν µία
τέτοια Κυβέρνηση, που, αντί να µεταφέρει εκεί τις ανάγκες µας,
µεταφέρει εδώ τις απαιτήσεις τους. Μας φαίνονται µεγάλοι, όταν
καθένας µας –και αυτό αφορά την κοινωνία- νιώθει µόνος, σκυφτός και απελπισµένος, όταν είναι ανοργάνωτος, όταν ασκείται
καθηµερινά µία διπλή καταστολή, νοητική και ψυχική.
Η πρώτη είναι µε τα δελτία των 20.00’, µέσα από τα οποία κάθε
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βράδυ µπαίνουν στα σπίτια µας και µας τροµοκρατούν να µη διανοηθούµε κάτι άλλο, γιατί θα χάσουµε κι αυτά που έχουµε, µέχρι
να χτυπήσει το κουδούνι και µας πάρουν και τα σπίτια αυτοί που
σήµερα µας τροµοκρατούν.
Η δεύτερη είναι η καταστολή ως βία -µέχρι και τα ΑΜΕΑ χτυπούσατε προχθές- και η καταστολή ως µη ικανοποίηση ακόµα
και του πιο δίκαιου αιτήµατος που εκφράζει την οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα. Είναι η καταστολή της δηµοκρατίας, είναι η καταστολή της εµπέδωσης του αισθήµατος ήττας, µαταιότητας και
απελπισίας –αυτό θέλετε να νιώθει ο κόσµος-, µέχρι βέβαια που
φτάνει και στη θυσία ενός νέου ανθρώπου ως µήνυµα σε όποιον
διεκδικεί τα δικαιώµατά του.
Όµως, για να αντιστρέψω το ερώτηµα: Ποιος µπορεί και ποιος
δικαιούται να στερεί από έναν λαό την αξιοπρέπεια; Ποιος µπορεί να παρακάµψει ή να νικήσει έναν λαό οπλισµένο µε θέληση,
µε πόθο για ζωή και δηµοκρατία; Ποιος ισχυρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρχει ζωή σε αντιπαράθεση και έξω από τον ζουρλοµανδύα των µνηµονίων και των τροϊκανών επιταγών;
Ποιος είναι αυτός που λέει ότι αξίζει µία χαµοζωή -ακόµα κι αν
δεν σας προβληµατίζει, δεν αγωνιάτε γι’ αυτό, δεν είναι µέσα
στον προϋπολογισµό αυτή η αγωνία του κόσµου- σε κάθε οικογένεια να έχει την καθηµερινή αγωνία αν θα έχει ρεύµα, πώς θα
τραφούν τα παιδιά, πώς θα ζεσταθεί;
Ποιος µπορεί να αποδεχθεί µία χώρα περιορισµένης κυριαρχίας, ίσως και κυριαρχικών δικαιωµάτων –βλέπε τι συµβαίνει στην
Κύπρο µε το «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ» κ.λπ.-, µε έναν λαό περιορισµένων
δικαιωµάτων; Ποιος µπορεί να αποδεχθεί µία νεολαία περιορισµένων ονείρων, µε περιορισµένη ζωή;
Απαιτείται, λοιπόν, µία λαϊκή αφύπνιση που θα διατυπώσει δυνατά και αποφασιστικά: «Τέλος στην ιστορία αυτή. Σιγά µη φοβηθούµε να διεκδικήσουµε το αυτονόητο και µπορούµε να το
κάνουµε.».
Μπορούµε, αν απελευθερωθούν οι λανθάνουσες αλλά αστείρευτες ατοµικές και συλλογικές δυνάµεις του λαού µας, οι δυνατότητές του, η δηµιουργικότητά του, το µεράκι του, οι
παραγωγικές δυνατότητες του τόπου µας, που υπονοµεύονται
κάθε ηµέρα, ώστε να χτίσουµε µια άλλη Ελλάδα, που θα αξιοποιεί και θα πιστεύει στις δυνάµεις της.
Με µια λαϊκή αφύπνιση, που µπορεί να αλλάξει τον συσχετισµό
δύναµης, να δώσει υπόσταση και διαπραγµατευτική δύναµη στη
χώρα, τότε η δύναµη των δανειστών γίνεται σχετική, οι εκβιασµοί
γίνονται χάρτινοι, τα τελεσίγραφα επιστρέφονται στους εµπνευστές τους, οι δυσκολίες γίνονται αντιµετωπίσιµες.
Πρόκειται τελικά για µια σύγκρουση ανάµεσα στον αντιστασιακό χαρακτήρα του λαού µας, κατά τον ιστορικό Νίκο Σβορώνο, και το ραγιάδικο πνεύµα του πολιτικού συστήµατος,
δηλαδή του πολιτικού και οικονοµικού κατεστηµένου, που δεν
κοιτά πώς θα σώσει τη χώρα, αλλά πώς θα πλασαριστεί στη νέα
εποχή που θέλει η τρόικα, σε µια χώρα όµως ουσιαστικά αποικιοκρατούµενη.
Με αυτή την έννοια, η οµαλότητα και η σταθερότητα µπορούν
να υπάρξουν µόνο στο έδαφος αυτού του αγώνα κατάργησης
της µνηµονιακής ανωµαλίας και όχι συνέχισης αυτής της ανωµαλίας.
Ο χρόνος σας τελείωσε. Προδώσατε και καταδυναστεύσατε
τον ελληνικό λαό. Πρέπει να φύγετε. Δεν δικαιούστε να υπογράψετε τίποτα, δεν δικαιούστε να βάλετε άλλη θηλιά στον λαιµό
του ελληνικού λαού και της χώρας. Ο λαός µας πρέπει να µιλήσει, ο λαός πρέπει να πάρει στην πλάτη του την υπόθεση υπεράσπισης της χώρας, της διεξόδου της, της προοπτικής της.
Χρειάζεται, λοιπόν, λαϊκή αφύπνιση, εγερσιµότητα, οργάνωση.
Να µην τους φοβηθούµε, να πιστέψουµε στις δυνάµεις µας. Μπορεί αυτή η χώρα να υπάρχει µε όρους δικαιοσύνης, παραγωγής,
εργασίας, αξιοπρέπειας και κυριαρχίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο κ. Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
µείνατε µέχρι αυτή την ώρα. Αισθάνοµαι ότι βιώνω µια ιδιότυπη
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τιµή να είµαι ο τελευταίος οµιλητής σήµερα.
Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η φετινή
συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό κινείται περισσότερο
στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής συζήτησης, µε κυρίαρχα
βέβαια τα θέµατα της επικαιρότητας -όπως αυτό της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης- και λιγότερο επί των συγκεκριµένων προβλέψεών του.
Αυτό σε γενικές γραµµές µπορώ να πω ότι αποτελεί την εξής
παραδοχή, ότι δηλαδή στο πλαίσιο της ακολουθούµενης πολιτικής ο προϋπολογισµός είναι συνεπής και αναµενόµενος και ότι
αυτή τη χρονιά, σε αντίθεση µε πέρυσι, αν θυµάστε, γίνεται γενικότερα αποδεκτό ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός είναι
και πραγµατικός και ρεαλιστικός και αληθινός. Το πρωτογενές
πλεόνασµα, που πέρυσι αµφισβητήθηκε τόσο, αποτελεί φέτος
κοινή συνείδηση.
Φέτος, λοιπόν, έχει βρεθεί ένα άλλο σηµείο αµφισβήτησης και,
κατά πάγια αντιπολιτευτική πολιτική και τακτική, το σηµείο αυτό
αποτελεί και την πιο σπουδαία κατάκτηση της χώρας, η τελική
µορφή της οποίας διαµορφώνεται µέσα από τις κρίσιµες διαπραγµατεύσεις, τις οποίες διεξάγει αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση.
Πρόκειται φυσικά για την οριστική έξοδο όλων µας -της χώρας
µας, του λαού µας- από τα µνηµόνια και την ασφυκτική επιτήρηση, για την επιστροφή της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη, µε
όρους ισοτιµίας, εµπιστοσύνης και σταθερότητας, µε όρους που
ταιριάζουν σε µια κανονική χώρα και σε µια σταθερή οικονοµία,
µε θετικούς µάλιστα ρυθµούς ανάπτυξης.
Σε µια τέτοια συγκυρία έχει µεγάλη σηµασία να εκλείψουν ή
τουλάχιστον να ανασχεθούν αποτελεσµατικά, µέσω της πολιτικής τους καταγγελίας και της κοινωνικής τους απόρριψης, όλες
οι υπονοµευτικές της προσπάθειας αυτής πρακτικές. Θα ήταν
εγκληµατικό να χαθεί για χάρη ενός εκλογικού ρεσάλτου και µιας
ψευδεπίγραφα ανατρεπτικής πολιτικής ό,τι έχουµε κερδίσει ως
χώρα τα τελευταία χρόνια.
Οι προσπάθειες του ελληνικού λαού πρέπει να µπορέσουν να
κεφαλαιοποιηθούν και να ασφαλιστούν διαχρονικά. Είναι η
πρώτη ύλη για την πορεία µας στο µέλλον.
Όµως, για να κεφαλαιοποιηθούν οι θυσίες αυτές, για να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση προς τη νέα κατάσταση, απαιτείται
η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και πολιτική σταθερότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Όποιος επιλέξει την αντίθετη οδό, όποιος επιλέξει να βυθίσει τη
χώρα στο σκοτάδι της αστάθειας και της αβεβαιότητας, θα αναλάβει και την τεράστια πολιτική ευθύνη της επιλογής του.
Γι’ αυτό, ας αναλογιστούµε όλοι εντός αυτής της Αιθούσης µε
πολύ σοβαρό τρόπο την ευθύνη που φέρουµε ως Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ώρα της προσωπικής, ανέξοδης, επιπόλαιης αντιπολιτευτικής δηµαγωγίας πλησιάζει στο τέλος της.
Όµως, η σηµερινή συγκυρία ενέχει και έναν άλλον κίνδυνο. Η
προοπτική εξόδου στην κανονικότητα ίσως να παρασύρει ορισµένους σε σπασµωδικές και άκαιρες ενέργειες. Εξηγούµαι.
Είναι φυσικό η χώρα µας µετά την έξοδό της από το καθεστώς
των µνηµονίων να αποκτήσει τη δυνατότητα άσκησης µιας οµαλότερης πολιτικής. Οι άρσεις των αδικιών που δηµιούργησε η
απότοµη δηµοσιονοµική προσαρµογή θα αναβαθµιστούν από µία
διαδικασία κοινωνικών αντανακλαστικών σε µια ενιαία πολιτική
επαναθεµελίωσης του κοινωνικού κράτους, µε σύγχρονους, διαφανείς και αποτελεσµατικούς για τη λειτουργία του όρους. Με
λίγα λόγια, εάν καταφέρουµε ως χώρα να µην καταστραφούµε,
είναι δεδοµένο ότι θα αρχίσουµε πάλι να σηκωνόµαστε.
Είµαστε, λοιπόν, προ των πυλών µιας τέτοιας εξέλιξης. Πολλοί,
λοιπόν, ίσως να σκεφτούν ότι θα πρέπει να τρέξουν, να πιάσουν
θέσεις σε αυτό το καινούργιο γήπεδο. Δύο πράγµατα έχω να
τους πω προς το παρόν: Πρώτον, το παιχνίδι παίζεται ακόµα εδώ
και βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή και, δεύτερον, όποιος δοκίµασε να περπατήσει χωρίς πόδια, έπεσε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Κυριακή 7 Νοεµβρίου 2014 και ώρα
13.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανηµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

