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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ’
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 8 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 19.29’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-2-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Γ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής
6 Φεβρουαρίου 2015, σε ό,τι αφορά την εκλογή Α’, Β’, Γ’ Αντιπροέδρων, δυο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη
Συµπολίτευση, την εκλογή Δ’ Αντιπροέδρου, ενός Κοσµήτορα και
ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, την εκλογή
ΣΤ’ Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης και την εκλογή Ζ’ Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης.)
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Μοναδικό αντικείµενο της σηµερινής συνεδρίασης αποτελεί η
ανάγνωση και ανάπτυξη των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό.
Απόψε, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, Πρωθυπουργός κ. Αλέξιος Τσίπρας θα αναπτύξει τις προγραµµατικές δηλώσεις και στη
συνέχεια θα λύσουµε τη συνεδρίαση για αύριο Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00’.
Είναι η πρώτη φορά που ξεκινά η δεύτερη συνεδρίαση το πρωί
της εποµένης. Αυτό έγινε µε απόφασή µου, προκειµένου να
υπάρξει περισσότερος χρόνος για τους Βουλευτές, προκειµένου
να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο ορίζει τα εξής:
Η Κυβέρνηση, οφείλει µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την ορκωµοσία του Πρωθυπουργού να εµφανιστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης µετά τη συζήτηση των προγραµµατικών της δηλώσεων.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, ύστερα από συνεννόηση µε την Κυβέρνηση, ορίζει τη µέρα που θα αρχίσει η συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις και την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης.
Η ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης
και η πρόταση εµπιστοσύνης εγγράφονται σε ειδική ηµερήσια
διάταξη, την οποία έχετε όλοι λάβει. Η συζήτηση διεξάγεται σύµφωνα µε τα άρθρα 96 παράγραφος 2 και 97 του Κανονισµού της
Βουλής -είναι τα άρθρα που ορίζουν τη συζήτηση των νοµοσχε-

δίων και έχουν ανάλογη εφαρµογή- και δεν µπορεί να παραταθεί
περισσότερο από τρεις ηµέρες από την έναρξή της.
Η εγγραφή των οµιλητών, γίνεται µετά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων και ως το τέλος της οµιλίας του τρίτου
εγγεγραµµένου αγορητή.
Προτείνω αύριο να δώσουµε µια παράταση για την εγγραφή
των οµιλητών µέχρι τον έβδοµο εγγεγραµµένο αγορητή, ώστε
να υπάρξει και µια οµαλή κατάρτιση του καταλόγου.
Η ψηφοφορία για την πρόταση εµπιστοσύνης διεξάγεται αµέσως µόλις τελειώσει η συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων και το αργότερο τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα της τρίτης
ηµέρας από την έναρξη της συζήτησης, εκτός αν η Κυβέρνηση
ζητήσει να αναβληθεί η ψηφοφορία για σαράντα οκτώ ώρες.
Η ψηφοφορία για τις προτάσεις εµπιστοσύνης είναι πάντοτε
ονοµαστική και κατ’ αυτήν ψηφίζουν και οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, αν είναι µέλη της Βουλής. Η Κυβέρνηση απολαµβάνει
της εµπιστοσύνης της Βουλής, αν οι προτάσεις των προηγούµενων παραγράφων, αν η πρόταση εµπιστοσύνης εγκριθεί από την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία όµως
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθµού
των Βουλευτών.
Στην αυριανή συνεδρίαση, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να
µιλήσουν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Επίσης, µπορούν να λάβουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι Υπουργοί, οι
Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί και βέβαια οι συνάδελφοι Βουλευτές που θα εγγραφούν για να µιλήσουν.
Στην περίπτωση που δεχθείτε την πρότασή µου, εκτός από τις
οµιλίες των Αρχηγών των κοµµάτων, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και τις οµιλίες που θα γίνουν από την πλευρά της Κυβέρνησης, προτείνω να υπάρξει ένας πρώτος κύκλος επτά κατά
προτεραιότητα οµιλητών που θα περιλαµβάνει ένα Βουλευτή
από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, προκειµένου να υπάρξει µια
κατ’ αρχήν εκπροσώπηση όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Αν τα κόµµατα επιθυµούν -αυτό εξαρτάται από την κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα- µπορούν να υποβάλουν κατάλογο οµιλητών, όπως προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής. Οι οµιλητές που θα δοθούν από τα κόµµατα µε κατάλογο, θα προηγηθούν των οµιλητών που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα. Οι συνάδελφοι που επιθυµούν
να λάβουν µέρος στη συζήτηση και το όνοµά τους δεν περιλαµβάνεται στους καταλόγους που έχουν δώσει ή που θα δώσουν
τα κόµµατά τους ή στην περίπτωση που το κόµµα τους δεν έχει
δώσει κατάλογο, θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα από
την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης και ως το τέλος της οµιλίας του έβδοµου –προτείνω- αγορητή.

46

Για το σκοπό της εγγραφής σας και επειδή έχουµε πολλούς
νέους συναδέλφους, παρακαλώ να µεριµνήσετε όλοι, ώστε να
παραλάβετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες.
Διευκρινίζω, επίσης, ότι το άρθρο 141 του Κανονισµού της
Βουλής, προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής µέχρι το τέλος της
οµιλίας του τρίτου αγορητή. Προτείνω, όπως σας είπα προηγουµένως, να έχουµε αυτήν την παράταση για να υπάρξει και δυνατότητα στους συναδέλφους να εγγραφούν και καλύτερη
κατάρτιση του καταλόγου.
Στη συνέχεια και για να τηρηθεί όσο το δυνατόν η κατ’ αναλογία βουλευτικών εδρών εκπροσώπηση των κοµµάτων, προτείνω
την κατάρτιση ενός ενιαίου καταλόγου Βουλευτών µε κύκλους
οµιλητών. Ο κάθε κύκλος θα αποτελείται από δεκατρείς Βουλευτές, στον οποίο θα συµµετέχουν, σύµφωνα µε την αναλογία που
αποτυπώνεται στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κοµµάτων, πέντε Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από τη
Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή, ένας Βουλευτής από το Ποτάµι, ένας Βουλευτής
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ένας Βουλευτής από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ένας Βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ.
Οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, θα εναλλάσσονται µε τους
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Οι οµιλητές θα έχουν δικαίωµα
να λάβουν τον λόγο για επτά λεπτά. Ο Κανονισµός της Βουλής
σας διευκρινίζω ότι προβλέπει και δικαίωµα δευτερολογίας,
επειδή όµως η εµπειρία έχει δείξει ότι θα είναι πολλοί οι ενδιαφερόµενοι οµιλητές, προτείνω να δεχθούµε ότι οι οµιλίες θα είναι
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας, ούτως ώστε να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών που θα έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν να
µιλήσουν.
Οι Υπουργοί δικαιούνται να µιλήσουν µέχρι δεκαοκτώ λεπτά
της ώρας. Για τους Αναπληρωτές Υπουργούς, για τους οποίους
δεν υπάρχει ειδική διάταξη του Κανονισµού, προτείνω να µπορούν να µιλήσουν έως δεκατέσσερα λεπτά της ώρας και οι Υφυπουργοί έως εννέα λεπτά της ώρας. Θα πρότεινα, επίσης, να
δεχθούµε αυτήν την ερµηνεία του Κανονισµού που δίνει στους
Αναπληρωτές Υπουργούς τον ενδιάµεσο χρόνο µεταξύ Υπουργών και Υφυπουργών.
Θυµίζω, επίσης, ότι οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και
Υφυπουργοί µπορούν να λάβουν τον λόγο όποτε το επιθυµούν,
για σύντοµες παρεµβάσεις, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό. Σε κάθε όµως περίπτωση υπενθυµίζω ότι όταν παρεµβαίνει Υπουργός, δεν µπορεί να ακολουθείται από Βουλευτή της
ίδιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας, οπότε θα υπάρχει µια ανάλογη
προσαρµογή του καταλόγου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε η εναλλαγή Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης.
Υπενθυµίζω ότι ο Πρωθυπουργός, οι Πολιτικοί Αρχηγοί και οι
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Υπουργοί έχουν δικαίωµα παρεµβάσεων.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δικαιούνται να µιλήσουν
έως τρεις φορές και ειδικότερα για δώδεκα λεπτά της ώρας στην
πρωτολογία τους, για έξι λεπτά στη δευτερολογία τους και για
τρία λεπτά στην τριτολογία τους. Αν όµως λάβουν το λόγο µετά
τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων τους θα περιοριστούν σε έξι λεπτά για τις δευτερολογίες και σε τρία για τις
τριτολογίες, σύµφωνα µε το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Ωστόσο, επειδή αναµένεται οι περισσότεροι Αρχηγοί των Κοµµάτων να µιλήσουν πριν από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και προκειµένου να µην περιορίσουµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους σε µικρότερο χρόνο από το χρόνο των
αγορητών, θα πρότεινα να δεχθούµε ότι γενικά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα δικαιούνται τα δώδεκα λεπτά πρωτολογίας,
έξι δευτερολογίας και τρία τριτολογίας όπως ορίζει κανονικά ο
Κανονισµός.
Τέλος, θυµίζω ότι ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ορίζεται από το άρθρο 97 του Κανονισµού
της Βουλής. Σύµφωνα µε τις κοινοβουλευτικές παραδόσεις, σε
όλους τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, θα υπάρξει ανοχή του χρόνου κατά την ανάπτυξη των θέσεών τους.
Με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις επιτρέψτε µου να ρωτήσω το Σώµα αν δέχεται να προχωρήσουµε µε βάση αυτούς
τους κανόνες.
Δέχεται η Βουλή την πρότασή µου;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Επιτρέψτε µου, επίσης, να σας ανακοινώσω ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν οριστεί για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νίκος Φίλης,
ο κ. Αθανάσιος Πετράκος και η κ. Όλγα Γεροβασίλη, για τη Νέα
Δηµοκρατία ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις
Γεωργιάδης και ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, για τη Χρυσή Αυγή ο κ.
Χρήστος Παππάς, για το Ποτάµι ο κ. Χάρης Θεοχάρης και η κ.
Αντιγόνη Λυµπεράκη, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ.
Αθανάσιος Παφίλης και ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, για τους
Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Νίκος Νικολόπουλος και για το
ΠΑΣΟΚ ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Θα παρακαλέσω τώρα τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα να
προσέλθει στο Βήµα για την ανάγνωση και ανάπτυξη των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται οι επιστολές ορισµού των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάκτηση της λαϊκής µας
κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιµου ρόλου της χώρας µας
στο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας
του λαού µας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτισµική αναγέννηση της πατρίδας µας, αποτελούν τους βασικούς στόχους της
Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που συγκροτήσαµε, µετά την
κυρίαρχη επιλογή του λαού µας στις 25 Ιανουαρίου.
Έχω πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών και της ευθύνης, έχω
πλήρη συναίσθηση ότι το όραµα µιας Ελλάδας οικονοµικά αυτοδύναµης, κοινωνικά δίκαιης και εθνικά υπερήφανης, περνάει
µέσα από τις συµπληγάδες πέτρες µιας σκληρής και δύσκολης
διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους µας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
περνάει όµως και µέσα από την αποφασιστικότητά µας να συγκρουστούµε µε τις παθογένειες και δυσλειτουργίες εδώ, στο
εσωτερικό της χώρας, να συγκρουστούµε µε ένα καθεστώς πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας που βύθισε τα τελευταία χρόνια
τη χώρα µας στην κρίση και στη διεθνή απαξίωση.
Η πορεία της ανασυγκρότησης και της ανόρθωσης της πατρίδας µας θα είναι µακρόχρονη. Στηριγµένοι στις αστείρευτες δυνάµεις ενός ενωµένου και κυρίαρχου λαού, θα κάνουµε το όραµα
πραγµατικότητα. Με τη διαρκή εµπιστοσύνη και στήριξη του
λαού, µας θα οικοδοµήσουµε µία Ελλάδα οικονοµικά αυτοδύναµη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη, ισότιµο εταίρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωζώνη.
Με µία ανεξάρτητη πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική
πολιτική θα αξιοποιήσουµε την αστείρευτη γεωπολιτική δυναµική
της πατρίδας µας, προκειµένου να υπερασπιστούµε την ειρήνη,
τη σταθερότητα και την απαρέγκλιτη εφαρµογή του Διεθνούς Δικαίου στην εύθραυστη περιοχή µας.
Και όλα αυτά θα τα πετύχουµε, γιατί έχουµε σχέδιο ρεαλιστικό, έχουµε στρατηγική διαπραγµατευτική, κυρίως όµως γιατί
δεν έχουµε δεσµεύσεις, παρά µονάχα µία. Να υπηρετήσουµε το
συµφέρον του λαού µας, να υπηρετήσουµε το εθνικό συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν παρουσιάσω αναλυτικά τις
προγραµµατικές δηλώσεις και ζητήσω την ψήφο εµπιστοσύνης
της Βουλής στην Κυβέρνησή µας, αισθάνοµαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για µια ακόµη φορά από αυτό το Βήµα τους Έλληνες
Βουλευτές αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ότι η αµετάκλητη απόφαση της Κυβέρνησής, µας είναι να τιµήσει και να
εφαρµόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραµµατικές
µας δεσµεύσεις, µε πλήρη σεβασµό στη λαϊκή βούληση, όπως
αυτή εκφράστηκε µε την ψήφο του λαού µας στις πρόσφατες
εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η δέσµευση αυτή, αποτελεί τον αδιαπραγµάτευτο πυρήνα της
πολιτικής µας σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν άµεσα όλους
τους Έλληνες πολίτες, χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέσεις.
Για µένα προσωπικά αλλά και για κάθε µέλος της Κυβέρνησης,
η δέσµευση αυτή είναι θέµα τιµής, αξιοπιστίας και σεβασµού της
δηµοκρατίας. Εισπράττουµε τις τελευταίες ηµέρες καθηµερινά
την εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολίτων ανεξάρτητα της επιλογής
τους στις τελευταίες εκλογές και βλέπουµε την επάνοδο της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας.
Νιώθουµε την προσδοκία τους για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι, λοιπόν, δηµοκρατική µας υποχρέωση αλλά και καθήκον, να µην τους διαψεύσουµε, να µην τους απογοητεύσουµε.
Μετά από πέντε χρόνια µνηµονιακής βαρβαρότητας, ο λαός
µας δεν αντέχει άλλη απογοήτευση, δεν αντέχει άλλη µαταίωση,
και γι’ αυτό στις εκλογές αυτές έκανε µια γενναία επιλογή. Δεν
τροµοκρατήθηκε, δεν υπέκυψε στις απειλές και την προπαγάνδα
του φόβου, γιατί γνώριζε ότι αυτοί που τον απειλούσαν, είχαν
οδηγήσει τη χώρα και τη λαό σε πλήρες οικονοµικό, πολιτικό
αλλά και ηθικό αδιέξοδο.
Αυτό το αδιέξοδο θα αγωνιστούµε να ανατρέψουµε τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποκαθιστώντας άµεσα τη λειτουργία της δηµοκρατίας και πρώτα απ’ όλα, τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά είχε καταργηθεί µέσα από διαρκείς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα αγωνιστούµε να
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αποκαταστήσουµε τον σεβασµό και την τήρηση του ελληνικού
Συντάγµατος και να ξανακερδίσουµε τις ιδρυτικές αρχές και
αξίες της ενωµένης Ευρώπης, της Ευρώπης της αλληλεγγύης,
της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης και της δηµοκρατίας.
Είµαι βέβαιος ότι η Κυβέρνησή µας, µαζί µε όσες και όσους στηρίζουν τις προσπάθειές µας σε ένα πλαίσιο εθνικής συνεννόησης,
µε µοναδικό γνώµονα την κοινωνική σωτηρία, θα µείνει στη συλλογική µνήµη, ως η Κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίµια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσµατα όλους και
όλες ξεχωριστά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εν ονόµατι και
κατ’ εντολή των οποίων βρίσκοµαι σήµερα ενώπιόν σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το τοπίο στην Ελλάδα και την Ευρώπη παραµένει δύσκολο αλλά είναι ήδη διαφορετικό. Η ατζέντα
αλλάζει. Η Ελλάδα παραµένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος αλλά για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια µε θετικό πρόσηµο, ως πρωταγωνιστής, όχι ως κοµπάρσος.
Σε µια διαπραγµάτευση που, επιτέλους, ξεκίνησε, η Ελληνική
Δηµοκρατία, η Ελλάδα, καταθέτει προτάσεις, δεν δέχεται εντολές και µάλιστα µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η διαπραγµάτευση αυτή δεν θα
είναι εύκολη, ότι ο δρόµος που έχουµε µπροστά µας είναι ανηφορικός αλλά έχουµε πίστη στις δυνάµεις µας και θα τα καταφέρουµε, κυρίως γιατί σε αυτήn τη διαπραγµάτευση, έχουµε
πασίδηλα το δίκιο µε το µέρος µας.
Με ευθύνη τόσο των προηγούµενων κυβερνήσεων όσο και των
εταίρων µας, επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό ένα πρόγραµµα λιτότητας, που γνωρίζαµε ότι µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγήσει
όχι σε µια παροδική ύφεση αλλά σε µια µακροχρόνια βλάβη των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας και σε µια πρωτοφανή
συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας, όπως και έγινε.
Μετά από πέντε, σχεδόν, χρόνια ακραίας λιτότητας, χάσαµε
περίπου το 1/4 του εθνικού προϊόντος. Πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο συµπολίτες µας έχασαν τις δουλειές τους, ενώ πάνω
από δυόµισι εκατοµµύρια αναγκάστηκαν να διαβιώνουν κάτω
από τα επίσηµα όρια της φτώχειας. Την ίδια στιγµή, το δηµόσιο
χρέος εκτινάχθηκε από το 124% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 180%. Ενώ διαλύθηκε η παραγωγική βάση της οικονοµίας µας, υπήρξε µια πρωτοφανής διαδικασία αποεπένδυσης
και εσωτερικής υποτίµησης, που δηµιούργησε ένα εκρηκτικό
µείγµα ύφεσης και αποπληθωρισµού, που δυσχεραίνει καταλυτικά κάθε προοπτική ανάκαµψης.
Το δυστύχηµα, όµως, δεν είναι µόνο ότι η προηγούµενη κυβέρνηση αποδέχθηκε την εφαρµογή ενός µείγµατος πολιτικής,
που µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγούσε την οικονοµία και την
κοινωνία στα βράχια. Το δυστύχηµα είναι ότι η απερχόµενη κυβέρνηση φρόντισε φεύγοντας, να κάψει τα σπαρτά και να γκρεµίσει τις γέφυρες. Φρόντισε να δηµιουργήσει, µε απολύτως δική
της ευθύνη, ασφυκτικά πλαίσια διαπραγµάτευσης για τη νέα Κυβέρνηση, ώστε να εξαναγκάσει τη χώρα να ξαναµπεί σε περιπέτειες και σε βαθύ µνηµόνιο.
Και αυτό σας το λέω πια µετά λόγου γνώσεως, αφού από τις
επαφές µου µε τους αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ενηµερώθηκα ότι αρχική επιλογή των εταίρων µας, ήταν η εξάµηνη
τεχνική παράταση του προγράµµατος και κατόπιν ελληνικής επιµονής, προσδιορίστηκε το χρονικό όριο της 28ης Φεβρουαρίου.
Έτσι αποκαλύπτεται πλέον σε όλους µας, ποιος ήταν και ποιος
παραµένει ο στόχος της προηγούµενης µνηµονιακής κυβέρνησης και των µνηµονικών δυνάµεων στην πατρίδα µας. Ήταν και
παραµένουν τα ασφυκτικά χρονικά όρια, ο εκβιασµός της Ελλάδας και, εντέλει, η αποτυχία της νέας ελληνικής Κυβέρνησης, δηλαδή –προσέξτε- η αποτυχία της Ελλάδας, προκειµένου οι ίδιοι
να δικαιωθούν.
Αυτό που ξέχασαν, όµως, να λογαριάσουν σε αυτήν τη φαντασίωση της µικρής παρένθεσης στο µνηµόνιο είναι ότι σε αυτήν
τη διαπραγµάτευση δεν υπάρχουν µονάχα οι τεχνοκράτες. Υπάρχει και ένας σηµαντικός παράγοντας, ο λαϊκός παράγοντας, ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί που δεν θα επιτρέψουν µια
τέτοια εξέλιξη!
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
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Ήδη, οι πολίτες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν κινητοποιηθεί, παίρνουν πρωτοβουλίες συµπαράστασης
και αλληλεγγύης. Τους ευχαριστούµε και τους καλούµε να παραµείνουν σε εγρήγορση.
Η αλληλεγγύη και η συµπαράστασή τους είναι πολύτιµες.
Μόνο µε τη στήριξή τους θα µπορέσουµε να διαχειριστούµε το
αδιέξοδο στο οποίο µας οδήγησαν τα µνηµόνια. Μόνο µε τη στήριξή τους θα καταφέρουµε να βγάλουµε την Ελλάδα αλλά και
την Ευρώπη, από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας, της ύφεσης
και του αποπληθωρισµού.
Γιατί η στρατηγική µας δεν αφορά µόνο την Ελλάδα. Αφορά
τους λαούς όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί το πρόβληµα δεν
είναι µόνο ελληνικό. Ποτέ δεν ήταν µόνο ελληνικό. Η κρίση δεν
είναι µόνο ελληνική. Η κρίση είναι ευρωπαϊκή και άρα η λύση θα
είναι, επίσης, ευρωπαϊκή.
Η Ελλάδα µπορεί να είναι θετικός καταλύτης των εξελίξεων σε
αυτήν τη σκληρή και επίµονη διαπραγµάτευση µε έναν στόχο:
Να καταλήξουµε σε αµοιβαία επωφελή λύση και για την Ελλάδα
και για τους εταίρους µας.
Επαναλαµβάνουµε σε όλους τους τόνους: Η Ελλάδα θέλει να
εξυπηρετήσει το χρέος της. Εάν το ίδιο επιθυµούν και οι εταίροι
µας, καλούνται να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, να
αποφασίσουµε από κοινού τον τρόπο και τις τεχνικές που θα το
καταστήσουν βιώσιµο. Η εικόνα ενός χρέους που χθες ξεπέρασε
το 180% του ΑΕΠ δεν επιτρέπει την εξυπηρέτησή του. Αυτό προσπαθούµε να εξηγήσουµε. Το πρόβληµα του ελληνικού χρέους
δεν είναι πρόβληµα τεχνικής φύσης. Δεν είναι ζήτηµα τεχνικής
υλοποίησης δεδοµένων αποφάσεων. Είναι πρόβληµα πολιτικής
φύσης και πολιτικών επιλογών.
Όσο οι εταίροι επιµένουν στη λιτότητα τόσο το πρόβληµα του
χρέους θα ανακυκλώνεται και θα επιδεινώνεται. Εάν συµφωνήσουµε, λοιπόν, ότι η λιτότητα είναι καταστροφική, η τεχνική λύση
για την αποµείωση και την αποπληρωµή του χρέους θα βρεθεί
µέσα από διαπραγµατεύσεις και συναινέσεις.
Δεν έχουµε στόχο να απειλήσουµε καµµία ισορροπία στην Ευρώπη. Απεναντίας είµαστε αυτοί που θέλουν να αποκατασταθεί
η ισορροπία στην Ευρώπη. Είµαστε η ελπίδα για τις µεγάλες και
αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν και να συντελεστούν στην Ευρώπη.
Η νέα Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας επιθυµεί, επιδιώκει και
εργάζεται, ώστε να συνδυάσει τις θεσµικές και δηµοσιονοµικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας µας
στην Ευρωζώνη µε τον απόλυτο σεβασµό στην αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας. Ο σεβασµός των δηµοσιονοµικών στόχων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί πράγµατι ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Η λιτότητα, όµως, όχι.
«Αλληλεγγύη και ισότιµη συνεργασία των κρατών-µελών» γράφουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες δεν
γράφουν λιτότητα και µνηµόνια. Θεµελιώδη αρχή της Ενωµένης
Ευρώπης αποτελεί ο σεβασµός στη δηµοκρατικά εκφρασµένη
θέληση των λαών της.
Γι’ αυτό και ξεκαθαρίζουµε προς όλες τις κατευθύνσεις τι είναι
αυτό που δεν διαπραγµατευόµαστε. Δεν διαπραγµατευόµαστε
την εθνική µας κυριαρχία, δεν διαπραγµατευόµαστε τη λαϊκή κυριαρχία, δεν διαπραγµατευόµαστε τη λαϊκή εντολή των εκλογών
της 25ης του Γενάρη!
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή και καθαρή εντολή για τον
άµεσο τερµατισµό της καταστροφικής λιτότητας και για αλλαγή
πολιτικής. Συνεπώς το περιβόητο µνηµόνιο καταργήθηκε πρώτα
απ’ όλα από την ίδια την αποτυχία του και από τα καταστροφικά
του αποτελέσµατα. Δεύτερον και σηµαντικότερον, από την ετυµηγορία του ελληνικού λαού.
Για τον λόγο αυτό η νέα Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του µνηµονίου, γιατί
δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του λάθους και της καταστροφής.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ούτε και είναι δυνατό να ζητείται σήµερα από τη νέα ελληνική
Κυβέρνηση, στο όνοµα τεχνικών δυσκολιών, η επέκταση ενός
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προγράµµατος που αποδοκιµάστηκε πρόσφατα, πριν λίγες
µέρες, από τον ελληνικό λαό. Και µάλιστα αυτό να ζητείται µόνο
και µόνο προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο τακτικός ελιγµός και οι
µικροπολιτικές σκοπιµότητες πολιτικών δυνάµεων εντός της
χώρας.
Αυτό που η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγµατεύσεις µε τους εταίρους είναι µια νέα συµφωνία σε ένα «πρόγραµµα-γέφυρα», όπως το ονοµάζουµε, µέχρι και τον Ιούνιο,
ούτως ώστε να έχουµε το δηµοσιονοµικό χώρο που απαιτεί µια
ειλικρινής διαπραγµάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους,
που είναι αναγκαία, και για ένα νέο πρόγραµµα συνεργασίας και
ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Ρωτάνε, όµως, πολλοί καλοπροαίρετα: «Είναι αυτό εφικτό να γίνει
τις επόµενες δεκαπέντε ηµέρες;»
Οι επαφές που είχα µε τους θεσµικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε έπεισαν ότι παρά τις δυσκολίες, είναι εφικτό.
Βεβαίως, µπορεί να υπάρξουν αρκετά θέµατα που, ενδεχοµένως,
θα απαιτήσουν χρόνο διαπραγµάτευσης, όπως για παράδειγµα
το ζήτηµα του χρέους. Τα περισσότερα, όµως, ζητήµατα είµαστε
απολύτως έτοιµοι, µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα και προτάσεις
να τα συµφωνήσουµε και αύριο το πρωί, αν υπάρχει διάθεση.
Η ελληνική Κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιµο -δεν το φτιάχνει
τώρα- έχει προτάσεις -δεν τις φτιάχνει τώρα- είναι ρεαλιστικές
και είναι ικανές να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο συµφωνίας αµοιβαία αποδεκτό.
Το νέο συµβόλαιο µεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης που θα αποτυπωθεί σε ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα για την εθνική ανασυγκρότηση θα σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της
Ευρωζώνης, αλλά δεν θα καταδικάζει την ελληνική οικονοµία σε
αιώνια ύφεση µε προβλέψεις για παράλογα και εξωπραγµατικά
πρωτογενή πλεονάσµατα, που αποτελούν το άλλο όνοµα της λιτότητας.
Θέλω να διαβεβαιώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία αλλά και τον
ελληνικό λαό ότι επιδιώκουµε σταθερά και αταλάντευτα τη βιώσιµη συµφωνία µε τους εταίρους. Και µάλιστα να διαβεβαιώσω
ότι αισιοδοξώ κιόλας ότι θα το πετύχουµε. Γιατί η συµφωνία αυτή
θα είναι ταυτόχρονα το σήµα ότι η Ευρώπη παραµένει προσηλωµένη στις δηµοκρατικές της αρχές και παραδόσεις, στο σεβασµό
της δηµοκρατίας και της λαϊκής βούλησης.
Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξανακάνει τα λάθη του σκοτεινού παρελθόντος. Δεν θα οδηγήσει ένα λαό στην ταπείνωση και στον
εξευτελισµό. Πρώτα και κύρια γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να ξαναζήσει την εποχή των τεράτων, για να µην ανατροφοδοτηθεί το
µίσος µεταξύ των λαών, αλλά να πρυτανεύσει η κατανόηση και
η αλληλεγγύη µεταξύ των λαών. Αυτό είναι σήµερα το στοίχηµα
της ενωµένης Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το χρονοδιάγραµµα που προτείνουµε στους εταίρους µας είναι αυτό που καθορίζει και το πλαίσιο των δικών µας πολιτικών παρεµβάσεων, των παρεµβάσεων
που υπακούουν στην ανάγκη εξασφάλισης της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας και του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, αλλά την
ίδια στιγµή αντιµετωπίζουν την κοινωνική καταστροφή και βάζουν
τέλος στη λιτότητα και την ανθρωπιστική κρίση.
Η επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, ξέρετε, δεν είναι
θέµα δεσµεύσεών µας προς τους εταίρους, αλλά είναι η προϋπόθεση της οικονοµικής µας αυτοδυναµίας και άρα της εθνικής
µας κυριαρχίας. Είναι η προϋπόθεση για µια ισχυρή διαπραγµατευτική θέση της χώρας και, εν τέλει, για θετική έκβαση της διαπραγµάτευσης.
Ο λόγος είναι απλός: Όσο λιγότερα χρήµατα σου λείπουν
τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, τόσο πιο ανθεκτικός είσαι σε πιέσεις. Γι’ αυτό και το πρόγραµµά µας σχεδιάστηκε σε συνθήκες
δηµοσιονοµικής ισορροπίας, κάτι, όµως, που -όλοι γνωρίζουµεαπαιτεί και την πατριωτική αίσθηση ευθύνης του καθενός και της
καθεµιάς, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, που τους
καλούµε σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή να βάλουν πλάτη στην
εθνική προσπάθεια.
Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησής µας, από την Τετάρτη
το πρωί, θα είναι η αντιµετώπιση των µεγάλων πληγών του µνηµονίου, η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα
µας, όπως δεσµευθήκαµε προεκλογικά.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Τα συγκεκριµένα µέτρα θα αφορούν την παροχή δωρεάν σίτισης, ρεύµατος, στέγης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις
χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά που έπεσαν θύµατα της πιο
σκληρής βαρβαρότητας, της µνηµονιακής βαρβαρότητας, τα τελευταία πέντε χρόνια. Και ξέρετε, αυτό είναι θέµα ισονοµίας και
πολιτισµού. Δεν µπορεί η Ελλάδα να είναι µια ευρωπαϊκή χώρα,
όταν έχει χιλιάδες ανθρώπους να πεινάνε, να µην έχουν ηλεκτρικό ρεύµα.
Τα µέτρα, όµως, θα αφορούν και την αποκατάσταση των µεγάλων αδικιών. Προχωράµε, λοιπόν, άµεσα στην αποκατάσταση
των αντισυνταγµατικά απολυµένων από τον δηµόσιο τοµέα, των
καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών, των σχολικών φυλάκων και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η αποκατάστασή τους δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς θα γίνει στο πλαίσιο των προσλήψεων που προβλέπονται ήδη από τον τρέχοντα προϋπολογισµό για το 2015.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα στους πρώτους πέντε
µήνες διαπραγµάτευσης µε την Ευρώπη έχουµε µπροστά µας
ένα µεγάλο στοίχηµα, να δικαιώσουµε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού για µια ριζική µεταρρύθµιση του κράτους. Και αυτό
δεν είναι θέµα που αφορά δεσµεύσεις µας σε τρίτους, είναι δική
µας επιλογή. Γιατί χωρίς αυτήν τη ριζική µεταρρύθµιση, ακόµη
και µε την καλύτερη δυνατή συµφωνία για το χρέος, το αδιέξοδο
θα επανέλθει.
Αυτό που µας έδωσε ο ελληνικός λαός είναι ξεκάθαρη εντολή
για µάχη, µάχη ενάντια στις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού
συστήµατος, µάχη ενάντια και στα συµφέροντα που οικοδόµησαν αυτές οι παθογένειες και αυτό το κράτος. Γιατί δεν είµαστε
εµείς αυτοί που οικοδοµήσαµε και δεν διοικήσαµε εµείς αυτό το
κράτος των πελατειακών σχέσεων και της σπατάλης και γι’ αυτό
-δεν περιαυτολογώ- είµαστε οι µόνοι που µπορούµε πραγµατικά
να το αλλάξουµε, να υλοποιήσουµε τη µεγαλύτερη θεσµική ανασυγκρότηση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η θεσµική αυτή
ανασυγκρότηση έχει ήδη ξεκινήσει µε τη µεγάλη αλλαγή στη
δοµή της Κυβέρνησης, που αποτέλεσε το πρώτο βήµα για τον
αναγκαίο εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης.
Η πρώτη φάση αυτής της µεταρρύθµισης θα ολοκληρωθεί
εντός εξαµήνου µε την επεξεργασία συµπαγών και συνεκτικών
οργανισµών των δέκα µόνο Υπουργείων. Στόχος µας είναι η καλύτερη επιτελική οργάνωση, ο συντονισµός των υπηρεσιών, η
ταχύτατη διεκπεραίωση των αποφάσεων και η κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Ταυτόχρονα, προχωράµε και στον αποφασιστικό περιορισµό
της σπατάλης στον δηµόσιο τοµέα και στον περιορισµό προνοµίων Υπουργών αλλά και Βουλευτών. Διότι εµείς δεν ήρθαµε για
να καταλάβουµε δοµές εξουσίας και προνόµια εξουσίας. Εµείς
ήρθαµε για να καταργήσουµε προνόµια και να περάσουµε την
εξουσία εκεί από όπου πηγάζει, δηλαδή στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Άµεσα, λοιπόν, αποσυµφορούµε τη δηµόσια διοίκηση από τις
στρατιές συµβούλων και µετακλητών υπαλλήλων των Υπουργών.
Καταργούµε σπατάλες προκλητικές. Μειώνουµε σχεδόν κατά το
ήµισυ τον στόλο των επτακοσίων περίπου αυτοκινήτων στα
Υπουργεία.
Δίνουµε εντολή να πουληθούν κυβερνητικά αυτοκίνητα που κοστίζουν προκλητικά ποσά, άνω των 700.000 ευρώ, τη στιγµή που
ο µέσος Έλληνας πολίτης υποφέρει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δίνουµε εντολή να πουληθεί αρχικά το ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη, γιατί το παράδειγµα του λιτού βίου πρέπει
να ξεκινήσει από εµάς, από την ίδια την Κυβέρνηση.
Στην ίδια κατεύθυνση θα ζητήσω από την Πρόεδρο της Βουλής –ξέρω, µπορεί να στεναχωρήσω κάποιους- να επανεξετάσει
και να καταργήσει το προνόµιο του βουλευτικού αυτοκινήτου,
διότι δεν πιστεύω ότι οι Βουλευτές µας στερούνται της οικονοµικής δυνατότητας να µετακινούνται µε τα δικά τους έξοδα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είµαστε αποφασισµένοι να επιβάλουµε ένα νέο ύφος και ήθος
εξουσίας. Και αυτό πρέπει να ξεκινά από την κορυφή. Πρώτο πα-
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ράδειγµα της νέας αντίληψης είναι ο περιορισµός του προσωπικού του Μεγάρου Μαξίµου κατά 30% και η µείωση της φρουράς
ασφαλείας, της αστυνοµικής φρουράς, του Πρωθυπουργού κατά
40%.
Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί όλο το Υπουργικό Συµβούλιο,
όχι µόνο για λόγους συµβολικούς -γιατί και οι συµβολισµοί έχουν
το νόηµά τους- αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Γιατί ο αστυνοµικός πρέπει να φύγει από τα πολιτικά γραφεία και να πάει στη
γειτονιά, εκεί όπου ο πολίτης τον έχει ανάγκη για την ασφάλειά
του. Έχει ανάγκη τη διαρκή παρουσία του.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η νέα Κυβέρνηση θα δείξει αµέριστη εµπιστοσύνη στους δηµοσίους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω,
που σε αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πολίτες και επιχειρήσεις. Και αυτή η εµπιστοσύνη θα αποτυπωθεί
στην πράξη µε την κατάργηση των εκδικητικών µνηµονιακών
ρυθµίσεων για το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων
και την αντικατάστασή του από ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό πλέγµα ρυθµίσεων, που θα σέβεται το τεκµήριο της αθωότητας, αλλά την ίδια στιγµή θα προστατεύει αποτελεσµατικά το
δηµόσιο και την κοινωνία από τους επίορκους υπαλλήλους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς επιµένουµε ότι η κοινωνική ανταποδοτικότητα της δηµόσιας διοίκησης και η στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της είναι
µέγιστο πολιτικό µας καθήκον.
Προωθούµε άµεσα ρύθµιση για την αξιολόγηση των δηµοσίων
υπαλλήλων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και ταυτόχρονα αλλάζουµε το σύστηµα επιλογής προϊσταµένων, κόβοντας
τον γόρδιο δεσµό µεταξύ πολιτικών κοµµάτων και κρατικού µηχανισµού.
Τέλος, προχωρούµε σε µέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, για να περιορίσουµε τη φυσική
επαφή µεταξύ της διοίκησης και των πολιτών που «τρέφει» τη
µικρή διαφθορά και ταυτόχρονα να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με την ολοκλήρωση των νέων οργανισµών των Υπουργείων
καµµία δηµόσια υπηρεσία δεν θα ζητά πιστοποιητικά από πολίτες
ή επιχειρήσεις που πιστοποιούν πληροφορίες ή στοιχεία που ήδη
κατέχει κάποια άλλη δηµόσια υπηρεσία. Έτσι, πιστεύουµε ότι θα
περιοριστεί αποφασιστικά η γραφειοκρατία και θα δοθούν ενδογενή κίνητρα στη δηµόσια διοίκηση, για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της και στην αναγκαία
µηχανοργάνωση.
Στο πλαίσιο της ριζικής διοικητικής µεταρρύθµισης κοµβικό
ρόλο έχει η µε κάθε τρόπο στήριξη της αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούµε νέο θεσµικό πλαίσιο µέσα από τη ριζική
αναθεώρηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ξεκινάµε αµέσως τις διαδικασίες µιας ευρείας διαβούλευσης, µε παρεµβάσεις σε όλο το
εύρος αρµοδιοτήτων και διάρθρωσης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µέχρις ότου ολοκληρωθεί το νέο νοµοθετικό πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο πραγµατικά µεγάλος αγώνας
µας, η πραγµατικά αδυσώπητη µάχη που αυτή η Κυβέρνηση είναι
έτοιµη να δώσει µε κάθε κόστος, είναι η µάχη ενάντια στην
υψηλή διαφθορά, ενάντια σ’ αυτό το σύστηµα διαπλοκής πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας, που καταδυναστεύει χρόνια τον
τόπο µας, ένα σύστηµα που δηλητηρίασε τη δηµόσια ζωή, απαξίωσε το πολιτικό σύστηµα και τους θεσµούς. Αλλά βέβαια µεγάλη µάχη είναι και η µάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, στη
φοροαποφυγή που αποτέλεσε την πραγµατική αιτία που η χώρα
µας έφτασε στο χείλος του γκρεµού.
Ήδη γνωρίζετε ότι συγκροτήσαµε ειδικό χαρτοφυλάκιο για τον
επιχειρησιακό συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών µηχανισµών που θα οργανώσει τη στρατηγική µας σε αυτόν
τον ακήρυχτο πόλεµο. Γνωρίζουµε ότι βάζουµε τον πήχη ψηλά,
αλλά δεν µας επιτρέπεται τίποτα λιγότερο από αυτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτον, κινητοποιήσουµε άµεσα το Σώµα
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, ώστε να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι λίστες των µεγαλοκαταθετών, η λίστα της αρχής για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
ενέργειες, η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, η λίστα Λιχτενστάιν.
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Δεύτερον, συστήνουµε Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τελωνείων και κινητοποιούµε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και Σώµατα
για την πάταξη του λαθρεµπορίου καπνού και πετρελαίου, που
οδηγεί σε ετήσια απώλεια εσόδων του ελληνικού δηµοσίου, σύµφωνα µε έγκυρες εκτιµήσεις, µεγαλύτερη από ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ κατ’ έτος.
Τρίτον, υιοθετούµε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές για τον εντοπισµό της αφορολόγητης ύλης που προέρχεται από τριγωνικές και ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Τέταρτον, κινητοποιούµε το Σώµα Επιθεώρησης Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο της νοµιµότητας των δηµοσίων
συµβάσεων και των προµηθευτών του δηµοσίου, για να µπει επιτέλους ένα τέλος στις υπερτιµολογήσεις και στις µίζες.
Πέµπτον, βάζουµε τέλος στα θαλασσοδάνεια που χρησιµοποιούνται συνήθως για την εξυπηρέτηση σκοτεινών σκοπιµοτήτων
και συντήρησης ενός ολιγαρχικού καθεστώτος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νέα Κυβέρνηση εγγυάται ότι
σε αυτόν τον τόπο θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν βρισκόµαστε
στο σηµείο µηδέν, δεν διαγράφουµε το αµαρτωλό παρελθόν, δεν
δίνουµε συγχωροχάρτι σε κανέναν.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Καταργούµε άµεσα τις ούτως ή άλλως αντισυνταγµατικές διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα διοικητικά συµβούλια του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και τα
στελέχη του κρατικού µηχανισµού, η υπαλληλική ελίτ, δεν εξαιρούνται, δεν µπορεί να εξαιρούνται από αυτήν την αρχή.
Προχωράµε, επίσης, σε µία υπόσχεση που την έδωσαν και
άλλοι, αλλά ποτέ δεν την υλοποίησαν, στη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής για το πώς φθάσαµε ως εδώ, εξεταστικής επιτροπής
για τα µνηµόνια, για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όχι για να εκδικηθούµε τους πολιτικούς µας αντιπάλους, άλλωστε τις πολιτικές ευθύνες τις αποδίδει ο λαός, αλλά για να διερευνηθεί δίκαια και ψύχραιµα αν υπάρχουν ευρύτερες ευθύνες
και να αποδοθούν εκεί όπου πρέπει να αποδοθούν.
Επίσης, εκκινούµε τη διαδικασία ελέγχου των δηµόσιων συµβάσεων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία πληµµελειών οποιουδήποτε είδους, µε στόχο την ικανοποίηση του ελληνικού
δηµοσίου. Το δηµόσιο χρήµα δεν υπάρχει για να εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των ολιγαρχών, αλλά για να ενισχύει την ανάπτυξη,
τη µείωση της ανεργίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του
ελληνικού λαού.
Σπάµε το περιβόητο «τρίγωνο της διαπλοκής» µεταξύ τραπεζών, πολιτικού συστήµατος και µιντιακού κατεστηµένου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εγγυόµαστε την καθολική πρόσβαση του ελληνικού λαού στο
αγαθό της αντικειµενικής και αυτόνοµης από πολιτικές παρεµβάσεις ενηµέρωσης. Επανασυστήνουµε µε νόµο την Ελληνική
Ραδιοφωνία-Τηλεόραση από µηδενική βάση, χρησιµοποιώντας
αποκλειστικά πόρους από το ανταποδοτικό τέλος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έτσι, χτίζουµε µία ισχυρή και ανταγωνιστική δηµόσια ραδιοτηλεόραση που θα ενισχύει την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, που θα διευρύνει τις δυνατότητες συµµετοχής όλων των
πολιτών στα αγαθά του πολιτισµού, χωρίς ρεβανσισµούς, χωρίς
τις προχειρότητες και τις σπατάλες του παρελθόντος, χωρίς
σκανδαλώδεις συµβάσεις, χωρίς κάστες προνοµίων, χωρίς προκλητικές αµοιβές.
Θα αποκαταστήσουµε µία τεράστια αδικία, ένα έγκληµα σε
βάρος του ελληνικού λαού και της δηµοκρατίας που συντελέστηκε την 11η Ιουνίου 2013, τη µέρα της ντροπής, τη µέρα του
µαύρου στις οθόνες µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εφαρµόζουµε άµεσα το θεσµικό πλαίσιο για τον έλεγχο των
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και άλλων µέσων ενηµέρωσης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Βάζουµε τέλος στα χαριστικά δάνεια που παραχωρούνται συνήθως µε όρους αδιαφανείς και προχωράµε σε προκήρυξη διαγωνισµών για ανοικτή, διαφανή και σύµφωνη µε τους ισχύοντες
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νόµους δανειοδότηση όλων των ραδιοτηλεοπτικών µέσων που
εκπέµπουν στην πατρίδα µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αδειοδότηση και όχι δανειοδότηση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αδειοδότηση. Να γραφτεί στα Πρακτικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η θεσµική ανασυγκρότηση που
προωθούµε έχει ένα κεντρικό σύνθηµα: «Δηµοκρατία παντού».
Τα µνηµόνια, όχι µόνο οδήγησαν στην απαξίωση του πολιτικού
συστήµατος, κυρίως υπονόµευσαν την ίδια την δηµοκρατία. Το
κράτος µετατράπηκε από αρωγός του πολίτη σε διώκτη των πιο
αδύναµων, των αποκλεισµένων, των θυµάτων αυτής της κρίσης.
Εµείς επαναφέρουµε και εµβαθύνουµε σε κάθε δηµοκρατικό
θεσµό, κάθε κοινωνικό κεκτηµένο. Στηρίζουµε και προστατεύουµε τα ατοµικά δικαιώµατα και τις πολιτικές ελευθερίες, το
κοινωνικό κράτος δικαίου.
Εισάγουµε νέο δόγµα για την ασφάλεια, τις ελευθερίες, τα δικαιώµατα, τις σχέσεις Αστυνοµίας-πολίτη. Η Αστυνοµία δεν θα
έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η
Αστυνοµία θα εγγυάται την προστασία του πολίτη από το έγκληµα. Η Αστυνοµία θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών. Στο
πλαίσιο αυτό επαναφέρουµε το θεσµό του «αστυνοµικού της γειτονιάς». Αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε την εκπαίδευση
των αστυνοµικών, του status και των συνθηκών εργασίας τους.
Αλλάζουµε τη διάρθρωση και τον τίτλο της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών. Μετονοµάζεται σε Υπηρεσία Προστασίας Εθνικής
Κυριαρχίας µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εξωτερική ασφάλεια και όχι την εσωτερική, η οποία ακολουθεί να ανήκει σε ειδικές υπηρεσίες προστασίας του πολίτη.
Με τη νέα Κυβέρνηση για πρώτη φορά στη χώρα µία απλή
Διεύθυνση Μετανάστευσης µετατρέπεται σε Υπουργείο, σε
χαρτοφυλάκιο, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το
µεταναστευτικό καθίσταται για πρώτη φορά αυτό που θα έπρεπε
να είναι σε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή ζήτηµα συνολικής
διαχείρισης µε ενιαία στρατηγική από το καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο που εποπτεύει το σχετικό χαρτοφυλάκιο.
Στόχος µας είναι µία ενιαία πολιτική στα σοβαρά αυτά
ζητήµατα µε πρόσηµο την ένταξη, την προστασία, τον σεβασµό
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Πρωταρχικό ρόλο του νέου χαρτοφυλακίου αποτελεί
η άµεση ψήφιση νόµου περί ιθαγένειας για τα παιδιά δεύτερης
γενιάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η ανυπαρξία νοµικής ρύθµισης για αυτά τα παιδιά εδώ και δύο
χρόνια έχει αποκλείσει από τις διαδικασίες χορήγησης ιθαγένειας το πιο ενταγµένο τµήµα των µεταναστών, αυτά τα παιδιά
δηλαδή που έχουν συνδέσει τη ζωή και την παιδεία τους µε την
πατρίδα µας, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν µάθει άλλη γλώσσα,
δεν έχουν µάθει άλλη πατρίδα και έχουν µάθει µόνο την ελληνική
παιδεία.
Το ζήτηµα των µεταναστευτικών ροών, βέβαια, δεν αφορά
µόνο την Ελλάδα. Είναι οικουµενικό και ευρωπαϊκό ζήτηµα και
για αυτόν το λόγο δεν επιδέχονται µόνο εθνικές λύσεις. Επείγει
άµεσα ευρωπαϊκός συντονισµός, που δυστυχώς ακόµα αποτελεί
ζητούµενο. Είναι επείγουσα η ανάγκη προώθησης µίας ευρωπαϊκής πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου που θα βασίζεται στον
σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά και στην ανάληψη και τον διαµερισµό της ευθύνης από όλα τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενεργοποίηση άµεσων µέτρων αλληλεγγύης στις χώρες υποδοχής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει όµως θεσµική και
παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς µία µεγάλη και γενναία µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος.
Τα µειωµένα φορολογικά έσοδα κατά τις δεκαετίες του ‘90 και
του 2000 ήταν η κύρια αιτία για την αδυναµία της χώρας να µειώσει το εξωτερικό της χρέος.
Ακόµα και την περίοδο που η ελληνική οικονοµία έτρεχε µε ρύθµιση ανάπτυξης της τάξης του 4%, το χρέος µας έµενε καρφωµένο στο 100% του ΑΕΠ, δηλαδή σε απόλυτους αριθµούς
αυξανόταν. Και η ευθύνη γι’ αυτό δεν ανήκε φυσικά στους µισθω-
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τούς και στους συνταξιούχους, κυρίως ανήκε στην οικονοµική
ελίτ και στα ανώτερα στρώµατα των ελευθέρων επαγγελµατιών
που ποτέ δεν σήκωσαν τα βάρη που τους αναλογούσαν.
Η περίοδος της κρίσης και του µνηµονίου βάθυνε αυτήν τη φοροδοτική ανισότητα µε πρωτοφανή τρόπο και εξάντλησε τους
«συνήθεις υπόπτους» µε την αύξηση, τόσο της άµεσης, όσο και
της έµµεσης φορολογίας.
Η φορολογική δικαιοσύνη είναι δυστυχώς µία άγνωστη λέξη
για τη χώρα µας και η συνταγµατική επιταγή για αναλογική φορολογική επιβάρυνση παραµένει ακόµα κενό γράµµα.
Η νέα Κυβέρνηση δεσµεύεται και από αυτό εδώ το Βήµα ότι
θα θέσει ένα τέλος στον οικονοµικό και κοινωνικό αυτό παραλογισµό, στον ανορθολογισµό και στην αδικία. Κάθε πολίτης και
κάθε επιχείρηση θα συνεισφέρει στα κοινά βάρη ανάλογα µε την
φοροδοτική του ικανότητα, όπως ρητά επιβάλλει το Σύνταγµα.
Δεσµευόµαστε να επεξεργαστούµε και να υιοθετήσουµε ένα
σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που θα κατανέµει ισότιµα τα βάρη και θα δηµιουργεί ταυτόχρονα την αίσθηση
της ασφάλειας, που είναι αναγκαία για τις µακροπρόθεσµες
στρατηγικές επενδύσεις.
Συγκεκριµένα, καθιερώνουµε ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίµακα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, µεταθέτοντας
το βάρος στα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα.
Θεσπίζουµε το αφορολόγητο όριο στα 12. 000 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Προχωράµε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό µέσω του περιουσιολογίου που θα δίνει σαφή εικόνα για τη φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
Καταργούµε τον ΕΝΦΙΑ από το 2015 και τον αντικαθιστούµε
µε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Θέλω, όµως, εδώ να είµαι ξεκάθαρος. Καλώ όλους τους πολίτες, στις παρούσες συνθήκες και µε δεδοµένες τις ασφυκτικές
πιέσεις που υφιστάµεθα, να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις που αντιστοιχούν
στο φόρο του 2014.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το 2015, όµως, δεν θα υπάρχει ΕΝΦΙΑ. Και αυτό είναι δέσµευση.
Ενισχύουµε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, επενδύοντας στη
διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και στην αναβάθµιση των
πληροφοριακών δοµών. Παίρνουµε αυστηρά µέτρα ελέγχου της
φορολογικής διοίκησης και επιβάλλουµε αυστηρές τιµωρίες σε
όσους παραβαίνουν το καθήκον τους. Βάζουµε τέλος στη βιοµηχανία των χαριστικών τροπολογιών και εξαιρέσεων. Κάθε αλλαγή
του φορολογικού δικαίου θα κωδικοποιείται πλέον άµεσα, µε ευθύνη των αρµόδιων υπηρεσιών.
Η µεγάλη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος είναι
η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναπτυξιακή ώθηση
που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία, αλλά και για την ανακούφιση µισθωτών, συνταξιούχων και µικροµεσαίων. Αυτό, όµως,
απαιτεί χρόνο. Η επανεκκίνηση, όµως, της οικονοµίας και η ανακούφιση των θυµάτων της κρίσης είναι ένα θέµα που πρέπει να
αντιµετωπίσουµε άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ολιγωρίες,
χωρίς αµφιταλαντεύσεις.
Το ίδιο άµεση είναι και η ανάγκη να ενισχυθούν τα δηµόσια
έσοδα. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών προς το δηµόσιο αγγίζουν το ποσό των 72.000.000.000 ευρώ από 30.000.000.000
ευρώ που ήταν περίπου το 2009. Πρόκειται για µία αιµορραγία
που δηµιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες και υπονοµεύει τη διαπραγµατευτική µας δύναµη, την ανεξαρτησία της χώρας και αποδεικνύει ταυτόχρονα την παταγώδη αποτυχία των µνηµονίων.
Γι’ αυτόν το λόγο, προχωράµε άµεσα σε µέτρα για τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία.
Θεσπίζουµε τις εκατό δόσεις για τη διευκόλυνση εξόφλησης των
οφειλόµενων, χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και βραδείες διαδικασίες. Άµεσα καταργούµε τη ρύθµιση που µετατρέπει αντισυνταγµατικά το αδίκηµα της µη πληρωµής χρεών προς
το δηµόσιο σε διαρκές, προκειµένου να σταµατήσει αυτός ο
εξευτελισµός των οφειλετών που σύρονται καθηµερινά στα κρατητήρια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο νόµος θα εφαρµόζεται, αλλά µε όλες τις δικονοµικές εγγυήσεις που προστατεύουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα.
Επαναφέρουµε όλες τις δικονοµικές εγγυήσεις προστασίας
από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας των πολιτών και σταµατάµε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλλαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις σε βάρος των µικρών και
µεσαίων εισοδηµάτων. Διότι η δηµοκρατία και τα δικαιώµατα δεν
είναι à la carte, δεν µπορούν να περιορίζονται, πόσω δε µάλλον
δεν µπορούν να ακρωτηριάζονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο πλαίσιο τις θεσµικής ανασυγκρότησης και της οικονοµικής επανεκκίνησης κεντρικό ρόλο
έχει η ανασυγκρότηση του πλαισίου προστασίας της εργασίας
και η αποκατάσταση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Τα
πέντε χρόνια του µνηµονίου ενίσχυσαν και εµβάθυναν την προϋπάρχουσα τάση απορρύθµισης της αγοράς εργασίας, δηµιουργώντας συνθήκες εργασιακού µεσαίωνα για το σύνολο σχεδόν
των µισθωτών στρωµάτων.
Επρόκειτο για έναν από τους κεντρικούς στόχους του µνηµονιακού προγράµµατος, το οποίο απορρίφθηκε µε την ετυµηγορία
του ελληνικού λαού. Επρόκειτο, όµως και για παρεµβολές που
έγιναν πέρα και έξω από τους στόχους του µνηµονιακού προγράµµατος από εγχώριες δυνάµεις, για να εξυπηρετήσουν µε
αυτόν τον τρόπο την αύξηση της δικής τους κερδοφορίας στην
πλάτη των εργαζοµένων της χώρας µας.
Η νέα ελληνική Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να βάλει τέλος
στις πολιτικές που επιτρέπουν την ασυδοσία των εργοδοτών, την
ακραία εκµετάλλευση, τον εξευτελισµό των εργαζοµένων, που
τα τελευταία χρόνια είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται,
τα δικαιώµατά τους να εξανεµίζονται, τις ζωές να καταστρέφονται, στο όνοµα µιας πολιτικής που θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας εξαρτάται από το ύψος των µισθών και από
το βαθµό απορρύθµισης της αγοράς εργασίας.
Εµείς απορρίπτουµε αυτήν την αντίληψη. Η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορεί να στηριχθεί στη φτηνή και
χωρίς δικαιώµατα εργασία, αλλά µονάχα στην καινοτοµία, την
υψηλή τεχνολογία και την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, δεσµευόµαστε να προωθήσουµε
σε στενή συνεργασία µε το Διεθνή Οργανισµό Εργασίας, τον
ILO, την άµεση αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την επαναφορά της επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων και των τριετιών, τη θέσπιση αυστηρού
πλαισίου για την προστασία από τις µαζικές απολύσεις, την επαναφορά του θεσµού της διαιτησίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στόχος µας είναι η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης
των εργαζοµένων και η αντιστροφή της νεοφιλελεύθερης πορείας απαξίωσης του κόσµου της εργασίας. Σε αυτό το σηµείο
παραµένουµε ανυποχώρητοι.
Ανυποχώρητοι, όµως, παραµένουµε και στο ζήτηµα του διαχωρισµού των εργαζοµένων µε βάση ηλικιακά κριτήρια. Οι διακρίσεις και οι διαχωρισµοί σε βάρος των νέων κάτω των είκοσι
πέντε ετών, που εκπαιδεύουν τη νέα γενιά εργαζοµένων στην
υποτέλεια, µε την Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας παίρνουν
τέλος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα υπάρξει απόλυτη εξίσωση όλων των εργαζοµένων, όπως
επιβάλλει η λογική, η ηθική και οι αξίες του κόσµου της εργασίας.
«Ίσος µισθός για ίση εργασία» είναι η αρχή µας και σ’ αυτήν την
αρχή θα µείνουµε πιστοί.
Το ίδιοι πιστοί θα µείνουµε και στη δέσµευσή µας για αύξηση
του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτή η αύξηση, όµως, θα γίνει σταδιακά µέχρι το 2016, ώστε
να διασφαλιστεί η αρµονική προσαρµογή της πραγµατικής οικονοµίας και ταυτόχρονα να προσαρµοστούν οι κοινωνικοί εταίροι,
των οποίων τη συµφωνία θα επιδιώξουµε στη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί.
Άµεσα ξεκινά το ειδικό πρόγραµµα ανάκτησης της εργασίας
µε τον αναπροσανατολισµό των κονδυλίων του Υπουργείου Εργασίας, ώστε σε ορίζοντα τετραετίας να δηµιουργηθούν εκατον-
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τάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, το δηµόσιο
και τον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας.
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µια ρηξικέλευθη πολιτική που
αποδεικνύει έµπρακτα τη στροφή της νέας Κυβέρνησης. Αφήνουµε πίσω µας µια αντίληψη που θέλει την ανάπτυξη να βασίζεται στην απορρύθµιση της εργασίας και υιοθετούµε την αντίληψη
που θέλει την ανάπτυξη να βασίζεται στην εργασία, να βασίζεται
στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Το νέο πρόγραµµα ανάκτησης της εργασίας, όχι µόνο θα µειώσει άµεσα την ανεργία, αλλά θα δώσει και ανάσα στα ασφαλιστικά ταµεία, θα ωθήσει αναπτυξιακά την ελληνική οικονοµία και
θα ενισχύσει τη θέση των εργαζοµένων συνολικά. Επιτάχυνση
και επέκταση του προγράµµατος θα υπάρξει, βέβαια, µετά την
κατάληξη της συµφωνίας µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Η συµφωνία αυτή επιδιώκουµε άλλωστε να επιτρέψει και τη χρήση
πόρων από το αναπτυξιακό πακέτο, το λεγόµενο Πακέτο Γιούνκερ, κατά προτεραιότητα για δράσεις ανάκτησης της εργασίας.
Tην προτεραιότητα αυτή συµµερίζονται εξάλλου και οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, καθώς γνωρίζουν καλά ότι η καλπάζουσα
ανεργία αποτελεί µία ωρολογιακή βόµβα, όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στα θεµέλια του κοινού ευρωπαϊκού µας σπιτιού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλα τα παραπάνω αποτελούν το
πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί το εθνικό σχέδιο για
την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου µας. Στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προστασία των εργαζοµένων, σεβασµός στην προστασία του περιβάλλοντος, σαρωτικές
µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, σταθερό φορολογικό σύστηµα και αποφασιστική καταπολέµηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος, είναι οι
αρχές πάνω στις οποίες οφείλουµε να θεµελιώσουµε και θα θεµελιώσουµε τη νέα µας προσπάθεια.
Τίποτα, όµως, από αυτά δεν αρκεί αν η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να πνίγεται στη µέγγενη ενός µη βιώσιµου χρέους, στη
µέγγενη της υπερχρέωσης, στη µέγγενη, όµως, ταυτόχρονα και
της υποχρέωσης για παράλογα και ανέφικτα, ανεδαφικά πρωτογενή πλεονάσµατα, που δεν αφήνουν δηµοσιονοµικό περιθώριο
ανάσας και αναπτυξιακής προοπτικής στην ελληνική οικονοµία.
Είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο που η διαπραγµάτευση µε
τους Ευρωπαίους εταίρους µας πρέπει να καταλήξει σε συµφωνία για την αποµείωση του χρέους. Είναι ακριβώς γι’ αυτό που
ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο µε την Ευρώπη αποκτά κεντρική
σηµασία. Χωρίς αυτήν τη νέα συµφωνία η χώρα θα είναι καταδικασµένη να βυθίζεται στο υφεσιακό σπιράλ, την παγίδα του αποπληθωρισµού, στην αποεπένδυση που ζήσαµε όλα αυτά τα
χρόνια και στη φτώχεια.
Το µνηµονιακό πρόγραµµα απέτυχε. Δεν υπάρχει πια κανείς
που να ισχυρίζεται στα σοβαρά το αντίθετο. Αυτό που χρειαζόµαστε τώρα είναι µια συµφωνία που θα απελευθερώσει τη δυναµική της ελληνικής οικονοµίας και θα βοηθήσει στην υλοποίηση
πλουραλιστικών οικονοµικών δράσεων στον χώρο της ενέργειας,
του τουρισµού, της ναυτιλίας, της αγροτικής παραγωγής, της
βιοµηχανίας, της µεταποίησης, των επικοινωνιών. Οι δράσεις
αυτές θα συνδυάζουν τη µικρή, µεσαία και µεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς και τα κίνητρα για ξένες επενδύσεις και διακρατικές συµφωνίες για αναπτυξιακές κοινοπραξίες µε τη συµµετοχή
του ελληνικού δηµοσίου στα πλαίσια πάντα του σεβασµού των
ευρωπαϊκών κανόνων, µε ένα ισχυρό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων που δεν πρέπει, κατά την άποψή µας, να υπολογίζεται
στο έλλειµµα, όπως άλλωστε ζητούν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί
εταίροι µας και, τέλος, µε µορφές ελληνικής οικονοµίας και συνεργατισµού, που θα οικοδοµούν ένα νέο πρότυπο οικονοµικής
δραστηριότητας, που θα βασίζεται στα δίκτυα και στην οριζόντια
οργάνωση υπερβαίνοντας το στενό πλαίσιο του ανταγωνισµού
της ελεύθερης αγοράς.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις θέλω να κάνω σαφή τα εξής: Η νέα Κυβέρνηση θέλει και
θα στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις που µπορούν να παίξουν
κοµβικό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης
της πατρίδας µας. Αυτό που η νέα ελληνική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει είναι να συνεχίσει αυτό το έγκληµα του ξεπουλήµατος της περιουσίας του δηµόσιου πλούτου, προκειµένου να
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χρηµατοδοτεί ένα µη βιώσιµο χρέος ή προκειµένου να καλύπτει
τρέχουσες χρηµατοδοτικές ανάγκες. Αρκετά εγκλήµατα έχουν
γίνει σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σε αυτό το πλαίσιο δεσµευόµαστε ότι δεν παραχωρούµε, δεν
ξεπουλάµε τα δίκτυα και τις υποδοµές της χώρας που αποτελούν
εθνικό µας κεφάλαιο. Δεν ξεπουλάµε τον φυσικό και ορυκτό µας
πλούτο, διότι άλλο η αξιοποίηση του εθνικού κεφαλαίου και της
περιουσίας της δηµόσιας περιουσίας και άλλο το ξεπούληµα.
Σε αυτή την προοπτική, κάθε πρόταση για αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας θα εξετάζεται συγκεκριµένα και θα προωθείται,
στον βαθµό που υπάρχουν εγγυήσεις σεβασµού της εργατικής
και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς και επιχειρησιακό πλάνο,
που αποδεικνύει ότι αυτή θα λειτουργεί υπέρ και όχι εναντίον
του δηµοσίου συµφέροντος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να αναπτυχθούν οι σχεδιαζόµενες δράσεις, είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασµός της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος καθώς και η ίδρυση
αναπτυξιακής τράπεζας που θα στηρίζει καινοτόµες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και ανασυγκρότησης του τραπεζικού συστήµατος είναι αναγκαίες σχεδιασµένες και καλά µελετηµένες παρεµβάσεις.
Συγκεκριµένα, είναι αναγκαία η τροποποίηση του νόµου για το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε το δηµόσιο να
ασκήσει χωρίς περιορισµούς τα δικαιώµατά του στις συστηµικές
τράπεζες -που ανακεφαλαιοποιήθηκαν, άλλωστε, µε χρήµατα
του ελληνικού λαού- λαµβάνοντας, βεβαίως, πάντα υπ’ όψιν και
τα δικαιώµατα των ιδιωτών µετόχων.
Επίσης, είναι αναγκαία η αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας,
ώστε οι τράπεζες να αναλαµβάνουν την εκπλήρωση ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων. Θέλουµε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονοµία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και όχι συµφέροντα. Αυτός,
άλλωστε, είναι ο κοινωνικός τους ρόλος.
Ειδικά στην περίπτωση της χώρας µας, οι τράπεζες µπορούν
να παίξουν σηµαντικό ρόλο για την αντιµετώπιση της διαφθοράς,
της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνοµων συναλλαγών.
Επίσης, θεωρούµε αναγκαία την ίδρυση ενδιάµεσου φορέα για
την διαχείριση των κόκκινων και επιχειρηµατικών δανείων, που
από τη µια πλευρά θα προστατεύει τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
και τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες και από την άλλη
θα µεριµνά για τη µη επιβάρυνση των τραπεζικών ισολογισµών.
Μέχρι την ψήφιση των νοµοθετηµάτων και την έκδοση των
απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων για την υλοποίηση των µέτρων ρύθµισης των κόκκινων δανείων απαγορεύεται κάθε πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Επίσης, απαγορεύεται η µεταβίβαση ενυπόθηκων δανείων
χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του οφειλέτη σε µη αναγνωρισµένα
τραπεζικά ιδρύµατα, σε Έλληνες ή ξένους κερδοσκόπους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η µνηµονιακή πολιτική της τελευταίας πενταετίας βασίστηκε στη λογική των οριζόντιων περικοπών.
Το δεύτερο θύµα µετά τους µισθούς, ήταν το κοινωνικό κράτος.
Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια κατεδαφίστηκαν οι θεσµοί της
κοινωνικής ασφάλισης, του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας αλλά και των πολιτιστικών θεσµών.
Η νέα Κυβέρνηση φέρνει µαζί της µια νέα αντίληψη για τον
ρόλο του κοινωνικού κράτους, το οποίο οφείλει να εξισορροπεί
τις ανισότητες που εκ των πραγµάτων δηµιουργεί η ελεύθερη
αγορά.
Το κοινωνικό κράτος δεν είναι απλώς το σύνολο των θεσµών
που προστατεύουν όσους αποκλείει η ελεύθερη αγορά, αλλά αντίθετα εγγυάται συνθήκες ευηµερίας και αξιοπρέπειας για το σύνολο του πληθυσµού. Η λειτουργία του είναι εξ ορισµού εξισωτική.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η νέα Κυβέρνηση δίνει τεράστια σηµασία στη στήριξη και τη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους.
Πρώτη προτεραιότητά µας στον τοµέα αυτό είναι η διάσωση
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγµα, ειδικά µετά το καταστροφικό PSI, που είχε στόχο
να διασώσει τις τράπεζες, φορτώνοντας το βάρος του κουρέµα-
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τος των ελληνικών οµολόγων στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία.
Η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί σε βάθος, θα διαλευκανθεί
και θα καταλογιστούν –να µην έχετε αµφιβολία περί αυτού- οι ευθύνες. Όµως, ο καταλογισµός των ευθυνών δεν µπορεί να σώσει
την κοινωνική ασφάλιση. Μόνο στοχευµένες και καλά σχεδιασµένες παρεµβάσεις µπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.
Πρώτη δέσµευση της Κυβέρνησής µας είναι ότι δεν πρόκειται
να εφαρµόσουµε αυτά που υποσχέθηκε µε το περίφηµο e-mail ο
πρώην Υπουργός Οικονοµικών και ο πρώην Πρωθυπουργός
προς τους εταίρους και την τρόικα.
Καµµία, λοιπόν, αύξηση ορίων ηλικίας, καµµία µείωση κύριων
και επικουρικών συντάξεων!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διατηρούµε τον δηµόσιο, αναδιανεµητικό, καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, µε σεβασµό στα θεµελιωµένα
από τον νόµο συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Πρώτο µέτρο για τη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων η επαναχορήγηση δέκατης τρίτης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων
στο τέλος του 2015 σε όποιους λαµβάνουν συντάξεις χαµηλότερες των 700 ευρώ µηνιαίως.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Οι δεσµεύσεις αυτές δεν σηµαίνουν ότι παραγνωρίζουµε την
εξαιρετικά κρίσιµη και δύσκολη κατάσταση που, µε ευθύνη όλων
των προηγούµενων κυβερνήσεων, αντιµετωπίζει το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας. Δυστυχώς, η χρηµατοδότησή
του εξαρτάται από κρατικές ενέσεις. Και αυτό αποτελεί µια
διαρκή απειλή για τη βιωσιµότητά του.
Για τον λόγο αυτό ιδρύουµε Ταµείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο θα µεταφερθούν έσοδα από την
αξιοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου, από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Από αυτό το ταµείο έχουµε στόχο να ενισχύσουµε λεηλατηµένα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, να διασφαλίσουµε, δηλαδή, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και εντός
των γενεών.
Αυτή είναι η διαφορά αντίληψης. Εµείς θέλουµε να αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία, για να στηρίξουµε τα ασφαλιστικά
ταµεία και κάποιοι άλλοι θέλουν να ξεπουλάµε για να ξεπληρώνουµε ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται, αν συνεχίσουµε έτσι
στον αιώνα τον άπαντα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Γνωρίζουµε ότι έχουµε µπροστά µας µια δύσκολη εξίσωση,
αλλά είµαστε αποφασισµένοι για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας
να τη λύσουµε.
Το ίδιο ισχύει και για τα θέµατα που αφορούν τον χώρο της
υγείας, καθώς οι µνηµονιακές µεταρρυθµίσεις εκεί εξελίχθηκαν
σε µια πραγµατική υγειονοµική τραγωδία.
Πρωταρχική µας αποστολή είναι αφ’ ενός να επουλώσουµε τις
πληγές που προκάλεσε στο σώµα της κοινωνίας η πολιτική των
µνηµονίων, ώστε να πάψει να υφίσταται ο θεσµικός και λειτουργικός αποκλεισµός της πλειοψηφίας των πολιτών από την πρόσβαση στην υγεία, και αφ’ ετέρου να υλοποιήσουµε ένα σχέδιο
εξάλειψης των διαχρονικών παθογενειών του συστήµατος υγείας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Μέρα µε τη µέρα, µήνα µε τον µήνα θα οικοδοµούµε ένα δηµόσιο, δωρεάν, ποιοτικό σύστηµα υγείας για όλους τους πολίτες
της χώρας µε εργαλεία την ανάσχεση της ροής δηµόσιων πόρων
προς τον ιδιωτικό τοµέα, την ουσιαστική στήριξη των δοµών
υγείας σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνικές υποδοµές και
τη δηµοκρατική αναδιάρθρωση της διοίκησης του συστήµατος.
Προτεραιότητα είναι, όµως, και η καταπολέµηση της διαφθοράς στις προµήθειες φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού.
Στον χώρο της παιδείας οι στόχοι µας είναι αντίστοιχοι: εξισωτισµός, καθολική πρόσβαση, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η παιδεία οφείλει να παίξει κεντρικό ρόλο στη µεγάλη εθνική
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Πρόκειται για ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της
πατρίδας µας, παρά το γεγονός ότι τόσο η πρωτοβάθµια και η
δευτεροβάθµια όσο και η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν υποστεί
τεράστια πλήγµατα όλο το προηγούµενο διάστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η νέα Κυβέρνηση θα ξεκινήσει έναν µεγάλο και ουσιαστικό
διάλογο για την αλλαγή ολόκληρου του θεσµικού πλαισίου και
των τριών βαθµίδων, που πάσχει βαθύτατα. Και αυτό θα το πράξει σε ορίζοντα τετραετίας. Τίποτα στον χώρο της παιδείας δεν
πρόκειται να γίνει µε αιφνιδιασµούς και εκπλήξεις, αλλά µε διάλογο και µε συναινέσεις. Άµεσα, όµως, θα καταργήσουµε την
επιλογή των θεµάτων των προαγωγικών εξετάσεων κατά 50%
από την περιβόητη τράπεζα θεµάτων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σε ό,τι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καταργούνται οι
διατάξεις που αφορούν τα συµβούλια ιδρυµάτων, καθώς αυτός
ο θεσµός απέτυχε θεαµατικά και παραβίασε τη συνταγµατική επιταγή του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµίων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ιδιαίτερο βάρος δίνουµε στην προώθηση της έρευνας. Γι’
αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ορίστηκε αρµόδιος Αναπληρωτής
Υπουργός Έρευνας και Καινοτοµίας. Η επιστηµονική έρευνα και
η καινοτοµία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µεγάλη προσπάθεια
για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι πόροι που
δαπανώνται σε αυτήν την κατεύθυνση δεν αποτελούν δαπάνες,
αλλά µακροχρόνια επένδυση.
Στόχος της Κυβέρνησης, εποµένως, δεν είναι µόνο η αλλαγή
του θεσµικού πλαισίου, που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία ερευνητών και ερευνητικών κέντρων, αλλά η εκπόνηση
ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου, ώστε να επιστρέψουν στη χώρα
οι χιλιάδες νέες και νέοι, το σηµαντικό αυτό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, το πιο δυναµικό κοµµάτι, οι νέοι ερευνητές, οι νέοι
µε τα πολλά πτυχία, που εγκατέλειψαν τη χώρα και σήµερα απασχολούνται σε πανεπιστήµια και σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάκτηση της αξιοπρέπειας
της χώρας και του λαού προϋποθέτει και τη χάραξη µιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, που θα έχει
τους εξής στόχους:
Πρώτον, να προασπίζει ενεργά τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού και την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της πατρίδας µας σε διµερές επίπεδο, αλλά και
σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους η χώρα µας
συµµετέχει.
Δεύτερον, να προωθεί µε τις γειτονικές µας χώρες την ειρηνική επίλυση των διαφορών επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και
την οικοδόµηση εµπιστοσύνης.
Ιδιαίτερα σηµαντική στο πλαίσιο αυτό είναι και η προσήλωση
της Κυβέρνησης στην υποστήριξη δικοινοτικών συνοµιλιών για
την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος στη βάση των αποφάσεων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µε επανένωση της Κύπρου υπό τη µορφή µίας διζωνικής-δικοινοτικής οµοσπονδίας µε
µία κυριαρχία, µία ιθαγένεια, µία διεθνή προσωπικότητα.
Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να επισηµάνω και να χαιρετίσω την αλληλεγγύη της κυπριακής Κυβέρνησης στη νέα ελληνική Κυβέρνηση, στη µάχη που θα δώσουµε και στη σκληρή
διαπραγµάτευση τις επόµενες ηµέρες.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σηµαντική είναι, επίσης, η εξεύρεση, στο πλαίσιο συνοµιλιών
υπό τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών αµοιβαία αποδεκτής λύσης
στη διαφορά για όνοµα µε την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, στη βάση µίας σύνθετης ονοµασίας, µε γεωγραφικό προσδιορισµό για όλες τις χρήσεις.
Τρίτον, η εξωτερική µας πολιτική θα έχει στόχο να αναδεικνύει
τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πόλο ειρήνης και σταθερότητας σε ένα τρίγωνο µεγάλης αστάθειας.
Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν πεδίο σταθερότητας σε
ένα τρίγωνο αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή -που καλύπτεται
βόρεια από την κρίση στην Ουκρανία, νοτιοανατολικά από την
κρίση στη Συρία, νοτιοδυτικά από την κρίση τα τελευταία χρόνια
στη Βόρεια Αφρική- µακριά από ψυχροπολεµικές λογικές, µακριά
από αδιέξοδους εµπορικούς πολέµους και δήθεν ανθρωπιστικές
επεµβάσεις -που απέδειξαν την αποτυχία τους- και σταθερά υπερασπιζόµενοι το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την
οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης και βιώσιµης αρχιτεκτονικής
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ευρωπαϊκής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε µια περίοδο κατά την οποία
απαιτείται η συγκροτηµένη αντιµετώπιση του καταστροφικού
φαινοµένου του τζιχαντισµού, που εξαπλώνεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας τις Προγραµµατικές
Δηλώσεις δεν θα µπορούσα να παραλείψω µία ηθική υποχρέωση
όχι µόνο απέναντι στον λαό µας, ηθική υποχρέωση απέναντι στην
ιστορία, απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που αγωνίστηκαν και έδωσαν το αίµα τους ενάντια στον φασισµό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ιστορική υποχρέωση της νέας ελληνικής Κυβέρνησης αποτελεί
η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είναι χρέος µας απέναντι στην ιστορία. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτή
τη διεκδίκηση η νέα ελληνική Κυβέρνηση θα αποδώσει στην
Εθνική Επιτροπή, αλλά και στην εµβληµατική µορφή της Εθνικής
Αντίστασης, στον Μανώλη Γλέζο, που ακάµατα τόσα χρόνια αγωνίζεται, προκειµένου να εκπληρωθεί αυτό το εθνικό χρέος.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είµαι βέβαιος ότι θα έχουµε τη συνδροµή και της Βουλής των
Ελλήνων αλλά και όλων των πτερύγων -όχι βεβαίως όλων- του
συνταγµατικού τόξου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο άνεµος µιας νέας ενότητας του
λαού µας πήρε µακριά τους σπόρους ενός νέου διχασµού, στον
οποίο δυστυχώς κάποιοι σκέφθηκαν να επενδύσουν.
Σ’ αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιµονή
και την αποφασιστικότητά του για τον σχηµατισµό και την πορεία
της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω όµως να καλέσω και κάθε πολιτική δύναµη ξεχωριστά,
κυρίως κάθε Βουλευτή και Βουλευτίνα ξεχωριστά, ακόµα και
πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία, ακόµα και αυτούς που
θα καταψηφίσουν τις Προγραµµατικές µας Δηλώσεις, καλώ τον
καθένα και την καθεµιά από εσάς ξεχωριστά να στηρίξετε την
εθνική προσπάθεια, να στηρίξετε τη διαπραγµάτευση, να στηρίξετε την πατρίδα µας, την Ελλάδα, σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς δεν ζητάµε συναίνεση στην καταστροφή, όπως µας ζητούσαν προηγουµένως άλλες κυβερνήσεις. Εµείς ζητάµε συναίνεση για τη λύτρωση, για τη σωτηρία, για την προκοπή, για την
πρόοδο, συναίνεση για να ξανακάνουµε την πατρίδα µας ισότιµη,
περήφανη, µε φωνή, µε αξιοπρέπεια στην Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ζούµε στιγµές κρίσιµες και ιστορικές. Στις συνταρακτικές εξελίξεις των τελευταίων ηµερών την τελευταία λέξη και σφραγίδα
έβαλε ο ελληνικός λαός. Δεν έκανε ανάθεση ευθύνης, έκανε κατάθεση ψυχής. Δεν εξουσιοδότησε κανέναν. Πήρε την τύχη στα
χέρια του. Δεν καταψήφισε. Τίµησε τις προηγούµενες γενιές, που
αντιστάθηκαν και ανάστησαν αυτόν τον τόπο, και αποταµίευσε
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ελπίδα για τις γενιές που έρχονται.
Δεν αψήφησε απλά τους εκβιασµούς και τα τελεσίγραφα. Όρθωσε το ανάστηµά του, διεκδίκησε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Σε αυτόν τον λαό αξίζει µόνο σεβασµός. Του αξίζει να
περπατά περήφανος. Του αξίζει να ζει µε αξιοπρέπεια.
Η σηµερινή Κυβέρνηση µπορεί απλά να είναι η φωνή αυτού
του λαού. Στην τιµή, στην ιστορία και στον πολιτισµό που κουβαλά αυτός ο λαός στις αποσκευές του εµείς µόνο η θέλησή του
και τίποτε παραπάνω µπορούµε να είµαστε.
Γι’ αυτό και δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι δεν πρόκειται να
διαπραγµατευθούµε την ιστορία µας. Δεν πρόκειται να διαπραγµατευθούµε την περηφάνια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτά είναι για εµάς ιερές και αδιαπραγµάτευτες αξίες.
Είµαστε σάρκα από τη σάρκα του λαού. Ερχόµαστε µέσα από
τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι’ αυτό θα τον υπηρετήσουµε µέχρι τέλους.
Είµαστε κάθε λέξη από το Σύνταγµα αυτής της χώρας. Σε
αυτό το Σύνταγµα ορκιστήκαµε, αυτό το Σύνταγµα θα υπηρετήσουµε. Και θα το υπηρετήσουµε µέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα
οράµατα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Προχώρα! Προχώρα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, σας καλώ να δώσετε ψήφο εµπιστοσύνης στην
κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας.
Σας καλώ να δώσουµε µαζί αυτή τη µάχη για την πατρίδα µας,
για το µέλλον των επόµενων γενεών, αυτή τη µάχη για να ξανακερδίσει ο λαός µας ελπίδα και αξιοπρέπεια, τη χαµένη του αξιοπρέπεια.
Αυτή τη µάχη θα τη δώσουµε µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό κ.
Αλέξη Τσίπρα, σας καλώ να συναινέσετε ώστε να λύσουµε τη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.08’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα
11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος τη συζήτηση επί
των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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