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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’
Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 15 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 13.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-10-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
7 Οκτωβρίου 2015, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως και την ψηφοφορία για την
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση)
Πριν ξεκινήσουµε, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, κατέθεσαν στις 12-102015 σχέδιο νόµου: «Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».
Οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν την Έκθεσή
τους στο σχέδιο νόµου: «Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».
Επίσης, έχει σταλεί επιστολή από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, η οποία έχει
ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνουµε ότι κατά την ΙΖ’ Κοινο-

βουλευτική Περίοδο, Α’ Σύνοδος, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι οι εξής Βουλευτές: Πρώτος, Μαντάς Χρήστος. Δεύτερος, Φάµελλος Σωκράτης. Και, τρίτη, Βάκη Φωτεινή».
Το διαβάζω, όπως είναι γραµµένο. Μπορεί να µην είναι αυτή η
σειρά, αλλά είναι θέµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόµη, έχει έρθει και η εξής επιστολή:
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνουµε ότι εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Επικρατείας
Χρήστος Παππάς».
Επίσης, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω τα εξής:
α) Με την υπ’ αριθµόν 13281/8505, από 9 Οκτωβρίου 2015,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής: Κανονισµού της Βουλής
για την ΙΖ’ Βουλευτική Περίοδο και Οικονοµικών της Βουλής και
Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.
β) Με την υπ’ αριθµόν 13282/8506, από 9 Οκτωβρίου 2015,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
ΙΖ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» και θα καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την
εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 14-10-2015, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Εχθές οµόφωνα είχαµε συµφωνήσει να αρχίσει η σηµερινή συνεδρίαση µε οµιλία του κ. Τσακαλώτου. Αυτό άλλαξε, µετά από
αίτηµα του αρµόδιου Υπουργού, του κ. Τσακαλώτου. Εποµένως
θα προηγηθούν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και θα ακολουθήσει ο Υπουργός.
Σας προτείνω, αφού έχω συνεννοηθεί µε τον κ. Βούτση –διότι
είναι σίγουρο ότι θα γραφτείτε αρκετοί Βουλευτές, που υπενθυµίζω ότι έχετε δικαίωµα να εγγραφείτε κατά τον χρόνο των δύο
πρώτων εισηγητών, µέχρι να τελειώσει, δηλαδή, και ο δεύτερος
εισηγητής-, µετά τον Υπουργό, ο οποίος θα µιλήσει µετά τους εισηγητές, να το πηγαίνουµε εναλλάξ. Θα µιλάνε, δηλαδή, πέντε
µε έξι Βουλευτές και µετά Υπουργός. Δεν µπορεί να οµιλούν -και
νοµίζω ότι έχω την οµόφωνη στήριξή σας- συνέχεια οι Υπουργοί.
Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω µία έκκληση στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους: Εάν µπορείτε, να συνεννοηθείτε, ώστε να
βάλουµε ένα δίωρο, κατά το απόγευµα, που να µιλήσετε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, είτε
λόγω έλλειψης συνεννόησης είτε επειδή κάποιος έχει κάποια
ανειληµµένη υποχρέωση, θα τηρηθεί ο Κανονισµός της Βουλής,
την ώρα που ζητάει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
θα παρεµβαίνει µεταξύ των οµιλητών.
Τέλος, µετά από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής και
έγκριση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, εάν φθάσουµε στο
τέλος της σηµερινής συνεδρίασης γύρω στις 12 τα µεσάνυχτα ή
και στη 1.00’ και δεν έχουν µιλήσει συνάδελφοι που έχουν γραφτεί επί της αρχής, δεν διαγράφονται, αλλά θα προταχθούν
αύριο, πριν φτιαχτεί ο κατάλογος των συναδέλφων επί των άρθρων και θα έχουν δικαίωµα, εφόσον επιθυµούν, εκτός επί της
αρχής να µιλήσουν και επί των άρθρων.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση επ’ αυτών.
Έχουµε συµφωνήσει και οµόφωνα, εξάλλου, στη Διάσκεψη των
Προέδρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουµε µε τον πρώτο
εισηγητή, τον κ. Παπαδόπουλο, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα τα εξής:
Η Νέα Δηµοκρατία µε επιστολή ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Βρούτση. Αντίστοιχες επιστολές έχουν
στείλει από τη Χρυσή Αυγή για τον κ. Ηλία Κασιδιάρη, από το
ΠΑΣΟΚ για τον κ. Κουτσούκο, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για τον κ. Καραθανασόπουλο, από το Ποτάµι για τον κ.
Θεοχάρη Θεοχάρη. Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Δηµήτρης Καµµένος ορίζεται ως ειδικός αγορητής και από την Ένωση
Κεντρώων ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Μάριος Γεωργιάδης.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανάσιος
Παπαδόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι,…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, αφήστε να µιλήσει ο συνάδελφος και µιλάτε αµέσως µετά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να παραβιάσω τον Κανονισµό, αλλά θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόλαβα να σηκώσω το χέρι για
να µε δείτε -ήταν ο κ. Μαντάς µπροστά µου-, αλλά ήθελα πριν ο
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συνάδελφος της Πλειοψηφίας πάρει τον λόγο, να σας ρωτήσω
διαδικαστικά αν το ζήτηµα της ένστασης συνταγµατικότητας
κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού προηγείται της αγόρευσης
του συναδέλφου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχει τεθεί µέχρι
στιγµής σε εµένα ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέτουµε εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φέρτε το στην Έδρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έρχεται στην Έδρα. Είναι δι’ αγορεύσεως η κατάθεση της ενστάσεως και από εκεί και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κοιτάξτε, για αυτά τα
θέµατα καλό είναι να ενηµερώνεται η Έδρα εγκαίρως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ηκολουθείτο ποτέ αυτή η διαδικασία, αλλά δεν ξέρω, από την εµπειρία που δεν έχω, εάν προηγείται η ένσταση της πρώτης αγόρευσης του συναδέλφου, διότι
προηγείται πάσης άλλης διαδικασίας επί του σχεδίου νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, το
άρθρο 100 λέει ότι ξεκινάει η συζήτηση και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης επί της αρχής µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να κάνετε και ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα µε συµβουλεύετε µετά την περαίωση της οµιλίας του κυρίου συναδέλφου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαδόπουλε,
ξεκινώ τον χρόνο σας από την αρχή και ζητώ συγγνώµη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για πόσα λεπτά,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για δεκαπέντε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θεώρησα σωστό,
αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφερθώ στην κοινή συνεδρίαση των
επιτροπών που επεξεργάστηκαν το σχέδιο νόµου, στον άχαρο
ρόλο ενός Βουλευτή της Αριστεράς να εισηγείται µια νοµοθεσία
η οποία θεωρείται µνηµονιακή.
Στη διαδικασία, όµως, της συζήτησης του σχεδίου νόµου στις
αρµόδιες επιτροπές, επιβεβαιώθηκε η αίσθησή µου ότι κάνουµε
το καθήκον µας απέναντι σε µια ιστορική χώρα, µε διαχρονικό
πολιτισµό και τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που είναι,
όµως, υπερχρεωµένη, αντιµετωπίζει ανθρωπιστική τραγωδία,
έχει τραγικά οικονοµικά προβλήµατα και µία κοινωνία εξαθλιωµένη, ιδιαίτερα τα ασθενέστερα στρώµατά της.
Διαβεβαιώνουµε ότι η συζήτηση στις επιτροπές ήταν πολύ
εποικοδοµητική για πολλά κύρια και επιµέρους ζητήµατα του
σχεδίου νόµου. Οι περισσότεροι από τους φορείς που κλήθηκαν,
αλλά και πολλοί Βουλευτές που µίλησαν, τεκµηρίωσαν επαρκώς
τις αιτιάσεις και τις προτάσεις τους για αλλαγές σε πολλά άρθρα
του σχεδίου νόµου.
Σε συνθήκες κανονικότητας θα µπορούσαν οι ρυθµίσεις που
πρότειναν να ενσωµατωθούν στο σχέδιο νόµου. Οι αρµόδιοι
Υπουργοί -ο κ. Αλεξιάδης, ο κ. Κατρούγκαλος, ο κ. Πετρόπουλος,
ο κ. Παρασκευόπουλος, ο κ. Σπίρτζης, ο κ. Ξανθός- έκαναν αποδεκτές πολλές από αυτές. Αναµένουµε τις παρεµβάσεις και
άλλων Υπουργών συνολικά της Κυβέρνησης. Αρκετοί, όµως,
Βουλευτές, ιδιαίτερα εκείνων των κοµµάτων που ψήφισαν τη
συµφωνία της Συνόδου Κορυφής της Ενωµένης Ευρώπης στις
13 Ιουλίου, ξεχνούν το πλαίσιο, τα προαπαιτούµενα για την υλοποίηση της συµφωνίας και αβαντάρουν αιτήµατα για τα οποία
κώφευαν συστηµατικά κατά τις περιόδους άσκησης της εξουσίας από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά το πρώτο βήµα υλοποίησης
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων, η οποία εγκρίθηκε µε µεγάλη πλειοψηφία από την
ελληνική Βουλή στις 14 Αυγούστου.
Από την πλευρά της Κυβέρνησης, οι κυριότερες αλλαγές που
επέρχονται αφορούν την ορθολογικοποίηση προστίµων, µε
στόχο την αύξηση της εισπραξιµότητας, την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, ρυθµίσεις
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον ΕΝΦΙΑ, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τη ρύθµιση των εκατό δόσεων και ορισµένα άλλα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψήφιση του σχεδίου νόµου συνιστά
µία αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει η πρώτη θετική αξιο-
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λόγηση των µέτρων για την εφαρµογή της συµφωνίας. Είναι το
πρώτο βήµα που θα επιτρέψει την προβλεπόµενη εκταµίευση πιστώσεων από τα 86 δισεκατοµµύρια ευρώ οικονοµικής ενίσχυσης, χρηµατοοικονοµικής στήριξης της Ελλάδας από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών χωρίς διακινδύνευση των καταθέσεων, την έναρξη
των ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων για την αποµείωση του χρέους της Ελλάδας και τη βιώσιµη εξυπηρέτησή του.
Μετά την ψήφιση, θα αρχίσει η εκταµίευση των 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα, θα προωθηθούν
όλα τα έργα που είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ και έχει εξασφαλιστεί
η κοινοτική κάλυψη της εθνικής συµµετοχής, θα αξιοποιηθούν οι
προπληρωµές από τα 35 δισεκατοµµύρια ευρώ των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών ταµείων, θα διεκδικηθούν µε µεγαλύτερες αξιώσεις τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ που είναι στον ESM, θα αρχίσει
να χρηµατοδοτείται το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης που
περιλαµβάνει 20 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2020, θα λειτουργήσει το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο που θα επιτρέψει διαφανείς επιλογές δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και θα προχωρήσει
η συνεχής διαπραγµάτευση των ανοιχτών ζητηµάτων.
Σήµερα, όπως γνωρίζετε, από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας παρουσιάστηκε το κείµενο της αρµόδιας επιτροπής, στην
οποία είχε ανατεθεί να κάνει προτάσεις και ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα τις συζητήσουµε στη Βουλή µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου.
Τα ανοιχτά ζητήµατα αφορούν ακόµη τη φορολόγηση των
αγροτών, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, τον ΕΝΦΙΑ για αλλαγή µέσα στο 2016, το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που πρέπει
να παραδοθεί µέχρι τον Μάρτιο του 2016, την τιµολόγηση φαρµάκων, την αλλαγή του συστήµατος διοικήσεων στα νοσοκοµεία,
στις υγειονοµικές περιφέρειες, στο ΕΣΥ, προνοιακά µέτρα για
τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς, το εργασιακό και
άλλα.
Κυρίως, πρέπει να µας δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουµε
σ’ αυτό που σκεφτόµαστε εµείς ως παράλληλο πρόγραµµα παρεµβάσεων και ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων που σχεδιάζουµε για να υπάρξει η παραγωγική, η διοικητική, η αναπτυξιακή
ανασυγκρότηση της χώρας.
Ασφαλώς υπάρχουν και δύσκολα ζητήµατα στο σχέδιο νόµου.
Όµως, θέλουµε να σας πούµε ότι αυτά αποτελούν το άλλοθι για
τις αυτοαναγορευόµενες «ευρωπαϊκές δυνάµεις», δηλαδή το
ΠΑΣΟΚ, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, τη Νέα Δηµοκρατία και
το Ποτάµι, για να βάλουν εµπόδια στην ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Εντυπωσιαζόµαστε από τη συµπεριφορά τους. Οι δυνάµεις
που έλεγαν «ναι» σε όλα, προκειµένου, όπως έλεγαν, να αποφύγουµε τη χρεοκοπία και να µείνουµε στην Ευρωζώνη, οι δυνάµεις
που µας πρότειναν εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης και κυβέρνηση συνεργασίας µαζί µας, τώρα αδιαφορούν για την εφαρµογή µίας συµφωνίας που εκείνοι ψήφισαν µαζί µε µας.
Η δοκιµασία της αξιοπιστίας τους είναι δικό τους πρόβληµα.
Είναι, όµως, και πρόβληµα όλου του πολιτικού συστήµατος, µε
δεδοµένες τις τεράστιες ευθύνες για την πλήρη παράδοση, από
την πλευρά τους, της χώρας στις διαθέσεις και τα συµφέροντα
του πολιτικού και οικονοµικού ευρωιερατείου.
Η ρύθµιση εντός µηνός της στήριξης των υπερηλίκων ανασφάλιστων, για την οποία υπάρχουν δεσµεύσεις, και η ρύθµιση για
τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ και του ΟΕΕ για τη δυνατότητα
µετακίνησης σε χαµηλότερες κλίµακες -µέτρο που έχει αποφέρει
έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ- συζητήθηκαν µε τους φορείς,
έγιναν εποικοδοµητικές προτάσεις και από αρκετούς Βουλευτές.
Επίσης, έγινε συζήτηση για την υιοθέτηση των προτάσεων των
αστυνοµικών και των λιµενικών για τα αυτοδιαχειριζόµενα, όπως
θέλουν, επαγγελµατικά ταµεία τους, την υιοθέτηση προτάσεων
για κλιµάκωση στη φορολόγηση ενοικίων από 10% έως 40%,
ανάλογα µε το ύψος των εισπράξεων.
Ακόµη, συζητήθηκε η πρόταση να γίνουν δύο οι µήνες που θα
διαπιστώνεται παραβίαση των κανόνων ένταξης στη ρύθµιση των
εκατό δόσεων, η επανεξέταση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης όσων είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, η επανεξέταση της δυ-
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νατότητας εκχώρησης στο δηµόσιο ανείσπρακτων ενοικίων, η
δυνατότητα συµψηφισµού των χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία µε
τις συντάξεις που εκείνοι αναµένουν να πάρουν, η κατάργηση
του 10% περικοπών για τους χαµηλοσυνταξιούχους που µπαίνουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, η επαναδιαπραγµάτευση φαρµάκων που αφορούν από την πλευρά µας τη στήριξη της εθνικής
φαρµακοβιοµηχανίας.
Συνάδελφοι, ο διάλογος οδηγεί σε βελτιώσεις, αλλά µόνο η
Ένωση Κεντρώων δήλωσε στη Βουλή ότι επιφυλάσσεται για την
ψήφιση του σχεδίου νόµου. Στο σχέδιο νόµου υπάρχουν και ζητήµατα που ούτως ή άλλως έπρεπε να ρυθµίσουµε.
Πρέπει να διαπιστώσουµε ότι η συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής και µε τους φορείς ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες που έγιναν, επιτυγχάνοντας σε πολλά σηµεία
ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Η τήρηση της νέας συµφωνίας της Ελλάδας µε τους δανειστές
της και η πρώτη θετική αξιολόγηση της εφαρµογής της έχει
δίχως αµφιβολία τεράστια σηµασία.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε από την πλευρά µας κάτι που θεωρούµε σηµαντικό. Εµείς διαφωνούµε ιδεολογικά µε νεοφιλελεύθερα µέτρα και υφεσιακές ρυθµίσεις που µας επιβλήθηκαν από
τους δανειστές στην αναγκαστική συµφωνία στις 13 Ιουλίου στη
Σύνοδο Κορυφής της Ενωµένης Ευρώπης. Αναλαµβάνουµε,
όµως, το βάρος της ευθύνης που µας αναλογεί. Εµείς θα τιµήσουµε την υπογραφή µας σε δύσκολα µέτρα, που, όµως, συνοδεύονται από τη δυνατότητα για ένα παράλληλο πρόγραµµα
ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων και παρεµβάσεων σε πάρα
πολλά πεδία άσκησης πολιτικής:
Στην επανακατάκτηση της εσωτερικής αγοράς, την ελαχιστοποίηση και υποκατάσταση των εισαγωγών, στην ενίσχυση της
πρωτογενούς παραγωγής, της παραγωγής ποιοτικών τροφίµων
και στον εξαγωγικό προσανατολισµό τους.
Επίσης, στη βέλτιστη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, στην ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου και την κατάρτιση του Περιουσιολογίου, στην εξουδετέρωση του λαθρεµπορίου καυσίµων,
καπνού, οινοπνευµατωδών, τσιγάρων. Στην προσπάθεια να γυρίσουν πίσω τα κλεµµένα από τη σκανδαλώδη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, για να καταργηθούν οι ενδοοµιλικές
συναλλαγές, να φορολογηθούν οι καναλάρχες, οι ιδιοκτήτες
υπεράκτιων, η περιουσία, οι καταθέσεις, τα οµόλογα, οι µετοχές
και γενικά τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα των Ελλήνων στο
εξωτερικό, για να αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία από νέο ταµείο διαχείρισης και όχι µε την εκποίησή της.
Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ρευστότητας του τραπεζικού
συστήµατος, την αποκατάσταση της κανονικότητας στη ροή χρηµατοδοτήσεων, τη δηµιουργία δηµόσιας αναπτυξιακής τράπεζας
και τραπεζών ειδικού σκοπού για την αγροτική οικονοµία και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τη στοχευµένη ενίσχυση ερευνητικών πεδίων υψηλής προτεραιότητας, όπως στην υγεία, το φάρµακο, στη νανοτεχνολογία, τη µηχανική, τη µικροηλεκτρονική και
άλλα.
Ακόµα, για τη στροφή του νέου ΕΣΠΑ στα µικρά και µεσαία
έργα, στις καινοτοµίες, στους νέους επενδυτές, επιχειρηµατίες,
ερευνητές, στους αυτοαπασχολούµενους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο
σύµπλεγµα της πράσινης βιοµηχανίας και του οικολογικού µετασχηµατισµού της παραγωγής, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εφιαλτικής ανεργίας και της ανθρωπιστικής τραγωδίας
µε τη συνέχιση και εµβάθυνση πρωτοβουλιών που ήδη έχουν
αναληφθεί από την Κυβέρνηση µετά τις 25 Γενάρη. Για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων, την αποτροπή των οµαδικών απολύσεων,
την προστασία της πρώτης κατοικίας, για παρεµβάσεις που θα
διευκολύνουν την πτώση τιµών σε κρίσιµα, βασικά αγαθά, για µια
νέου τύπου συνεταιριστική οργάνωση αγροτών, για το Μητρώο
Αγροτών, για την ενίσχυση των οµάδων παραγωγών που τυποποιούν τα προϊόντα τους και υπογράφουν προγραµµατικά συµβόλαια εξαγωγής, για την ανακατανοµή του πλούτου, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των αδυνάτων στα δηµόσια αγαθά,
για να προγραµµατίσουµε και να πραγµατοποιήσουµε µια εµβληµατική µεταρρύθµιση στην υγεία.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, η πορεία των ελέγχων και των εισπράξεων από τη λίστα Λαγκάρντ, ζήτηµα το οποίο συζητήσαµε εκτενώς χθες, είναι για όλους µας ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα.
Καθορίζει, µαζί µε την αντιµετώπιση των άλλων λιστών του λαθρεµπορίου, της φορολόγησης των πάµπλουτων Ελλήνων, της
διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος και της διαφθοράς, την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ, την επανεξέταση συµβάσεων κ.ο.κ.,
µέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην αντιστάθµιση επιβαρύνσεων
στους αγρότες, για τον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση και
στα νησιά. Γι’ αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού µας επιτελείου και άλλων Υπουργών που
εµπλέκονται στην εξοικονόµηση πόρων καθορίζει τη δυνατότητα
άσκησης πολιτικής µε αριστερό πρόσηµο, µε κοινωνική ευαισθησία.
Καταληκτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς, και η Κυβέρνηση
και όλη η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, συνειδητοποιούµε ότι δίνουµε εξετάσεις για τη συµβολή µας στην αναγέννηση της
χώρας και στην απόδειξη ότι µπορεί να υπάρξει αριστερό υπόδειγµα διακυβέρνησης χρήσιµο και για τις αλλαγές συσχετισµών
στην ενωµένη Ευρώπη που δηµιουργούν προϋποθέσεις για την
Ευρώπη που σέβεται τις ιδρυτικές της αξίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσατε, εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ ο κ. Λοβέρδος
έχει προβάλει αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και προφανώς ζητάει το ΠΑΣΟΚ να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής.
Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, ο αντιλέγων, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι Υπουργοί καθένας για πέντε λεπτά της
ώρας.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ µε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας ότι η διαδικασία στις Διαρκείς Επιτροπές ήταν πραγµατικά πολύ δηµιουργική. Υπήρχε διάλογος,
υπήρξε λόγος και αντίλογος, βελτιώσεις, τιµούν τους Υπουργούς
και γενικά το κλίµα ήταν καλό και δηµιουργικό, ανεξαρτήτως των
τεραστίων διαφωνιών σε πολιτικό επίπεδο που θα εκφραστούν
σήµερα.
Τον κανόνα έσπασε ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος ήρθε για κανένα µισάωρο. Δεν άκουγε επί δύο ηµέρες τι λεγόταν εδώ, µίλησε πολύ απαξιωτικά για εµένα
προσωπικά και για εµάς και δεν έδωσε διευκρινίσεις για µία ουσιωδέστατη νοµοθετική παρέµβαση που κάνει µε το άρθρο 10
του παρόντος σχεδίου νόµου.
Επειδή είπατε στην αρχή ότι ο Υπουργός ήταν να µιλήσει σήµερα, όπως και χθες υποσχέθηκε, διά αντιπροσώπων, αλλά άλλαξε διότι κάποιες άλλες υποχρεώσεις θα έχει –κατανοητά
αυτά-, αναγκαζόµαστε και πριν µιλήσει η µείζονα Αντιπολίτευση
να θέσουµε ορισµένα θέµατα υπ’ όψιν των συναδέλφων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ετέθησαν και στις Διαρκείς Επιτροπές
και θέλω τουλάχιστον εσείς της Πλειοψηφίας που θα σηκώσετε
το χέρι σας να έχετε και υπ’ όψιν σας, γιατί και πολλά από αυτά
τα θέµατα θα τα βρείτε και στις περιφέρειές σας αλλά και γενικότερα στον πολιτικό σας βίο.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε παλιός στην Αίθουσα αυτή, ίσως
µε θυµάστε ως µη υπερβολικό επί των συνταγµατικών θεµάτων
–ίσως µε θυµάστε. Αλλά φρόντισα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
όταν παίρνω τον λόγο γι’ αυτά τα θέµατα, να κρατώ την πολιτική
και επιστηµονική µου σοβαρότητα σε ένα επίπεδο που να µην
προσβάλλει τη µία µου ιδιότητα µε βάση την ανάγκη εξυπηρέτησης των θεµάτων της άλλης. Μετά λόγου γνώσεως παίρνω τον
λόγο και θέλω να µε ακούσετε όσο µπορείτε πιο προσεκτικά.
Δεν παρακολουθώ τη γνώµη της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν οι συνάδελφοί µας
εκεί εκφράζουν απόψεις που δεν στηρίζονται στη νοµολογία, εκφράζουν και προσωπικές επιστηµονικές απόψεις.
Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, επί του προκειµένου, επειδή το
άρθρο 10 το έχουµε θέσει χίλιες φορές εδώ, δεν µπορώ να υπο-
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στηρίξω µε εύλογα επιχειρήµατα αυτό που η Επιστηµονική Διεύθυνση µας λέει, ότι έχει πρόβληµα συνταγµατικότητας το άρθρο
10 παράγραφος 10, επειδή επί της ουσίας καταργεί µεγάλο
µέρος της αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ελέγχει
προληπτικά τις δαπάνες του δηµοσίου και των ΟΤΑ. Όχι, εγώ
είµαι µαζί σας, µαζί µε την Πλειοψηφία στη νοµοθετική της αυτή
πρωτοβουλία. Χρειάζεται µεγαλύτερη ευχέρεια το δηµόσιο, που
τόσο αργά πληρώνει υποχρεώσεις και τόσο µεγάλο όγκο ληξιπροθέσµων έχει. Είµαστε, βέβαια, υπό την κρίση και αξιολόγηση
εκ των υστέρων της συνταγµατικότητας του νόµου µας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και την ολοµέλειά του, αλλά πάντως εµείς
είναι καλό να επιµείνουµε και εµείς στηρίζουµε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Δεν στηρίζουµε, όµως, τη ρύθµιση της παραγράφου 14 του
άρθρου 10, που καταργεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την αυτοτέλεια των δήµων και των περιφερειών, των πανεπιστηµίων,
των ασφαλιστικών ταµείων, των νοσοκοµείων, γενικά όποιου
φορέα έχει εκ του Συντάγµατος αυτοδιοίκητο.
Επικαλούµαι συνεχείς και πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, που για µεν τους δήµους ορίζει –το 2014,
συνάδελφοι, οι αποφάσεις είναι οι 1716 και 1717- ότι οι ΟΤΑ
έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωµα και την ευχέρεια να διαχειρίζονται τα οικονοµικά τους µε τα δικά τους όργανα. Ακόµα και για
το Παρατηρητήριο των οικονοµικών των φορέων του δηµοσίου
δέχθηκε τη συνταγµατικότητά του το Συµβούλιο της Επικρατείας
-αυτές είναι οι αποφάσεις-, αρκεί να µην παραβιάζει αυτή η αρµοδιότητά του τη δυνατότητα των δήµων να χρησιµοποιούν τα
περιουσιακά και οικονοµικά τους στοιχεία. Το ίδιο µε την απόφαση 32/1990 και 2298/1979 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Διαβάστε, παρακαλώ, το άρθρο 10 παράγραφος 14! Σας ζητώ
να το κάνετε αυτό, πριν το ψηφίσετε. Όλα τα αποφασίζει ο
Υπουργός των Οικονοµικών. Δεν διαφωνούµε µε το να έχει ο
Υπουργός των Οικονοµικών εικόνα από έναν λογαριασµό στην
Τράπεζα της Ελλάδος, όπου όλα τα ιδρύµατα αυτά βάζουν τα
λεφτά τους, για να ξέρει το ελληνικό δηµόσιο επιτέλους τι έχει.
Αυτό σωστό είναι, το ψηφίζουµε. Αλλά η διατύπωση του κ. Τσακαλώτου –αν είναι του κ. Τσακαλώτου-, σύµφωνα µε την οποία
πια το κουµάντο θα κάνει ο Υπουργός των Οικονοµικών, αυτός
διαχειρίζεται εν τη ουσία τα οικονοµικά όλων αυτών των φορέων,
είναι αντισυνταγµατική ρύθµιση, κύριε Πρόεδρε, και θα πέσει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας µε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι τραγικό αυτό και, συνάδελφοι, µε την εµπειρία της άνοιξης, είναι η παγιοποίηση της αφαίρεσης των αποθεµατικών από
όλους τους φορείς του δηµοσίου που έγινε πριν από λίγους
µήνες και που είναι πραγµατικότητα, θα επιστραφούν. Αυτό το
υπογραµµίζω µετά λόγου γνώσεως, δεν υπερβάλλω και καλώ τη
Συµπολίτευση να πάρει θέση διά των Υπουργών της.
Εχθές, ακούστε, κύριε Κακλαµάνη, προχθές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά θα πρέπει
να συντοµεύσουµε. Θα δείξω ανοχή, αλλά έχουν γραφτεί ήδη
εκατό συνάδελφοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προχθές, κύριε Πρόεδρε, θέσαµε το
θέµα. Ήταν ο κ. Χουλιαράκης και ο κ. Αλεξιάδης. Τη δεύτερη
φορά που το θέσαµε µας είπε ο κ. Αλεξιάδης ότι είναι θέµα του
κ. Χουλιαράκη, του Υπουργού των Οικονοµικών. Αυτός δεν πήρε
θέση. Χθες ήταν ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, εδώ. Είπε ότι δεν
το ξέρει το θέµα και θα ενηµερωθεί.
Ο κ. Χουλιαράκης δεν µιλά, ο κ. Τσακαλώτος δεν µιλά, ο κ. Αλεξιάδης δεν είναι αρµόδιος. Ποιος την έγραψε αυτήν τη διάταξη;
Πώς έχει έρθει αυτή η διάταξη εδώ; Το υπογραµµίζω. Δεν γίνεται, δεν νοείται για τόσο σοβαρά θέµατα η Κυβέρνηση να µην
έχει συνεννοηθεί και οι παριστάµενοι Υπουργοί να µην είναι οι
συγγραφείς της συγκεκριµένης διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω αµέσως.
Δεύτερον, επικαλούµαι για το άρθρο 1 παράγραφος 3 τη
γνώµη της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών -γιατί δεν προ-
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λαβαίνω να εξηγήσω µε δικά µου λόγια- για το θέµα της παραβίασης της ώριµης προσδοκίας επί ασφαλιστικού δικαιώµατος.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε στον χώρο της Βουλής µια σειρά εργαζοµένων µε τριαντατεσσεράµισι χρόνια υπηρεσίας -που δουλεύουν από τα δεκαπέντε και δεκαέξι τους χρόνια- και τους
ανατρέπεται για δώδεκα χρόνια ακόµη αυτή η ώριµη προσδοκία,
ότι συµπληρώνουν το δικαίωµά τους για τη συνταξιοδότησή
τους. Η έννοια της ώριµης προσδοκίας είναι σοβαρή. Εµείς, όταν
νοµοθετούσαµε σκληρές ρυθµίσεις, τη βλέπαµε. Βλέπαµε γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο µεταίχµιο µια περίοδο προσαρµογής. Ας το δει αυτό η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, µε
συγχωρείτε. Πρέπει να κλείσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επικαλούµαι την αντισυνταγµατικότητα της διάταξης αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, απ’ ό,τι
καταλαβαίνω, βάζετε το συγκεκριµένο θέµα ως αντισυνταγµατικό, µε αίτηµα υποθέτω ταυτόχρονα να αποσυρθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το άρθρο 10 παράγραφος 14 επαναδιατυπώνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά που αναπτύξατε. Ωραία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και το ψηφίζουµε. Και το άρθρο 1 παράγραφος 3 παροµοίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Για να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι τι ακριβώς ειπώθηκε.
Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιλέγων έχει ορισθεί ο κ. Λάππας.
Κύριε Λάππα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απ’ ό,τι κατάλαβα
από την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου, για το 10 δεν θέτει ευθέως
ένσταση αντισυνταγµατικότητας, υπό τον όρο επαναδιατύπωσής
του. Νοµίζω πως η Πλειοψηφία δεν θα έχει καµµία αντίρρηση να
επαναδιατυπωθεί, δεδοµένου ότι ο προληπτικός έλεγχος δεν καταργείται µε το άρθρο, κύριε Πρόεδρε, αλλά περιορίζεται. Ο περιορισµός, σύµφωνα και µε την απόφαση της ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι επιτρεπτός συνταγµατικά. Ανεπίτρεπτη είναι η κατάργησή του. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, άρα λοιπόν
συµφωνούµε περίπου µε την επιχειρηµατολογία του κ. Λοβέρδου, ότι µια επαναδιατύπωση του άρθρου 10 δεν υπερβαίνει και
δεν βγαίνει έξω από τα όρια της συνταγµατικότητάς του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στο άρθρο 10 παράγραφος 10 καλά
κάνετε. Για το άρθρο 10 παράγραφος 14 µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ. Κι εσείς είστε παλαιός. Εκατό Βουλευτές έχουν γραφτεί. Έτσι ξεκινάµε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για το άρθρο 10 παράγραφος 14 µε µια ανάγνωση του περιεχοµένου του νόµου νοµίζω ότι η αίσθηση του κ. Λοβέρδου έχει να κάνει κυρίως µε τη
φράση ότι «µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών καθορίζονται οι µείζονες κατηγορίες δαπανών». Αυτό δεν είναι, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όλη η διατύπωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Να µην υπάρχει κανένας έλεγχος
καµµιάς δαπάνης δηλαδή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι. Αυτός αποφασίζει τι θα κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε. Είναι
διαδικασία αυτή;
Κύριε Λάππα, δεν θα ρωτάτε τον κ. Λοβέρδο, γιατί µετά έχει
δίκιο. Δεν µπορώ να του πω να µη σας απαντήσει όταν τον ρωτάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς εκείνο που αντιλαµβανόµαστε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι
η αντισυνταγµατικότητα της διάταξης αυτής έχει να κάνει µε τη
φράση «µείζονες κατηγορίες δαπανών». Ο Υπουργός Οικονοµικών νοµίζουµε ότι µέσα στο πλαίσιο της συνταγµατικότητας και
των αρµοδιοτήτων του µπορεί να αποφαίνεται και να αποφασίζει
για κάποιες κατηγορίες δαπανών. Αν απαλείψουµε τον όρο «µείζονες κατηγορίες», νοµίζω δεν υπάρχει πρόβληµα συνταγµατι-
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κότητας. Αυτό νοµίζω µπορεί να γίνει αποδεκτό και από τον
Υπουργό των Οικονοµικών και από εµένα προσωπικά, ως νοµικό
τουλάχιστον. Επαναλαµβάνω, αν απαλειφθεί ο όρος «µείζονες
κατηγορίες» και παραµείνει η λέξη «κατηγορίες», νοµίζω αποφεύγουµε οποιονδήποτε κίνδυνο αντισυνταγµατικότητας. Αυτή
είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ. Εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Βρούτσης έχει προτείνει να αντιλέξει ο
συνάδελφος κ. Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς την ουσία, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, ως προς το θέµα
του προληπτικού ελέγχου, δεν εγείρεται θέµα αντισυνταγµατικότητας, αν καταλαβαίνω καλά. Εποµένως εµείς απλώς επαναδιατυπώνουµε, µε αφορµή τη συζήτηση για την
αντισυνταγµατικότητα, την ουσιαστική αντίρρησή µας για την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Δεν έχω τη δυνατότητα να
µιλήσω για τη συνταγµατικότητα, γιατί ούτως η άλλως είναι
εκτός της ενστάσεως που εγείρει ο κ. Λοβέρδος και η πλευρά
του.
Ως προς το θέµα του άρθρου 10 παράγραφος 14, που προφανώς τίθεται ζήτηµα επίσης, αν καταλαβαίνω καλά τη διατύπωση, της προσβολής του 102 παράγραφος 5…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεκαέξι, 22, παράγραφος 5 … (Δεν
ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως προς το 102, ορίζει το Σύνταγµα
ότι το κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την
εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρµοδιοτήτων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών
και νόµος ορίζει τα σχετικά.
Έχει κριθεί ότι η διάταξη αυτή πρέπει πάντοτε να ερµηνεύεται
χωρίς να περιστέλλονται οι αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα η διάταξη αυτή ουσιαστικά προστατεύει την τοπική
αυτοδιοίκηση και δεν µπορεί να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να
οδηγούν σε αφαίρεση αυτών των αρµοδιοτήτων ή να περιορίζουν τη δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να ασκεί τα καθήκοντά
της.
Τώρα, το ερώτηµα και το θέµα στο οποίο καλείται το Σώµα να
τοποθετηθεί µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας που κάνει ο
κ. Λοβέρδος είναι για τη συγκεκριµένη διατύπωση της παραγράφου 14, δηλαδή τι; Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι µείζονες κατηγορίες δαπανών του κρατικού
προϋπολογισµού, τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία και η προθεσµία κατανοµής των αναλυτικών πιστώσεων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, ενώ εν συνεχεία στην παράγραφο 3 ορίζονται ή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η αναλυτική
ταξινόµηση των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσης.
Εδώ στην πραγµατικότητα, αν κανείς διαβάσει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στο 69 α’.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εάν κανείς διαβάσει την προηγούµενη διατύπωση η οποία αντικαθίσταται, θα δει πράγµατι ότι
υπάρχει µια διεύρυνση των δυνατοτήτων του Υπουργού και αυτή
η διεύρυνση των δυνατοτήτων του Υπουργού ενδέχεται -όχι υποχρεωτικά, αλλά ενδέχεται- να γεννά ένα τέτοιο ζήτηµα.
Εποµένως πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, η θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης είναι ότι γεννάται, ως έχει η διατύπωση, ζήτηµα
αντισυνταγµατικότητας και προσβολής του συγκεκριµένου άρθρου του Συντάγµατος που ανέγνωσα προηγουµένως, δηλαδή
του 102. Γεννάται, λοιπόν, τέτοιο θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Παρά ταύτα, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, βελτιώνοντας τη διατύπωση, να σώσει –ας το πω- το συγκεκριµένο
άρθρο από την πλευρά αυτή.
Εφόσον, όµως, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει τέτοια ανα-
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διατύπωση και αν δεν υπάρξει µέχρι πέρατος της κρίσεως και
της αποφάνσεως για το ζήτηµα αυτό, τότε εµείς θα πάρουµε
θέση υπέρ της αντισυνταγµατικότητας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριε Κασιδιάρη.
Να κάνω µία πρόταση. Κύριε Λοβέρδο, εσείς κυρίως, επειδή
κάνατε την ένσταση, πρέπει να απαντήσετε. Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι από την πλευρά της Πλειοψηφίας υπάρχει µία διάθεση
προς την Κυβέρνηση να ξαναδεί υπό µορφήν αναδιατύπωσης
κ.λπ., µήπως να µιλήσει ο δεύτερος εισηγητής, ο Υπουργός να
ενηµερώσει και να µας απαντήσει εάν εµµένει στη διατύπωση,
οπότε προχωράµε τη διαδικασία µε τους υπόλοιπους συναδέλφους και προβαίνουµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: … (Δεν ακούστηκε). Ωστόσο, η διάταξη…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, δεν
τελείωσα την πρότασή µου. Ξέρετε τι θέλω να πω; Με συγχωρείτε, δηλαδή. Τι έχετε πάθει σήµερα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι έχω πάθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, δεν έχω τελειώσει την πρότασή µου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …και παίρνετε τον
λόγο µόνος σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ζήτησα συγγνώµη, τι άλλο θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, τελείωσε το
θέµα. Δεκτό.
Λέω: Για να µη χάνουµε χρόνο, να µιλήσει ο δεύτερος εισηγητής δεκαπέντε λεπτά, µήπως η Κυβέρνηση απαντήσει και δεχθεί
τις προτάσεις που έκανε ο κ. Λοβέρδος, που είδα ότι εµµέσως
σε ορισµένα σηµεία και η Πλειοψηφία συµφωνεί για αναδιατύπωση.
Και ο κ. Βορίδης το ίδιο είπε, αν δεν αλλάξει. Εάν δεν πάρουµε
απάντηση, τότε συνεχίζω µε αντιλέγοντες εκ µέρους των άλλων
κοµµάτων και µπαίνουµε στην ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι κατανοητή η πρότασή σας και
γίνεται δεκτή.
Ωστόσο σας προειδοποιώ -και αναφέροµαι στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας υπογραµµίζοντας αυτά που θα πω- ότι η
διάταξη είναι ορφανή και δεν έχει συντάκτη. Άρα ενδεχοµένως
και µετά την οµιλία του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν θα έχουµε αποτέλεσµα.
Έθεσα δε και θέµα για το άρθρο 1 παράγραφος 3.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ας δείξουµε την καλή
διάθεση για δεκαπέντε λεπτά, γιατί ορθώς άκουσα και τον κ. Βενιζέλο που είπε ότι µέχρι τέλους µπορεί να ισχύσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, επί της αρχής,
αυτό εννοώ µέχρι τέλους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, ορίστε, για να διευκολυνθούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Για να διευκολύνω, επειδή το νοµοσχέδιο αυτό, όπως είχα προβλέψει εδώ στην Αίθουσα στις 18
Μαρτίου, ξεψηφίζει διατάξεις που µε ενθουσιασµό ψήφισε η
προηγούµενη Βουλή και η προηγούµενη κυβέρνηση, χρειαζόµαστε χρόνο ώστε να αντιληφθεί και να αξιολογήσει η Κυβέρνηση
την ένσταση που ανέπτυξε ο συνάδελφος κ. Λοβέρδος. Προτείνω
να κρατηθεί εκκρεµής η ένσταση µέχρι το τέλος της συζήτησης
επί της αρχής, γιατί πρέπει να το µελετήσει ο Υπουργός Οικονοµικών και να ρωτήσει και την τρόικα. Αυτό πρέπει να γίνει. Δυστυχώς. Εδώ έχουµε φτάσει!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μας βάζουν να ψηφίζουµε και να ξεψηφίζουµε αυτά που τους
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είπαµε ότι τα ψηφίζουµε, αλλά δεν θα τα ξεψηφίσουµε. Και τώρα
να πάρουν τα ποδαράκια τους και να πάνε στην τρόικα, την οποία
είχαν καταργήσει λεκτικώς πριν από µερικούς µήνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει υπάρξει µία παρανόηση ως προς το επίδικο άρθρο και αυτό γιατί αναφέρθηκε
ο κ. Λοβέρδος στο άρθρο 10 παράγραφος 14, ενώ τώρα είχε την
καλοσύνη να µου διευκρινίσει ότι είναι το άρθρο 10 παράγραφος
24. Άρα είναι άλλο το άρθρο για το οποίο συζητάµε.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να τοποθετηθούµε σε αυτήν
την παράγραφο, γιατί µέχρι τώρα η ένσταση αφορούσε την παράγραφο 14. Τώρα αφορά την παράγραφο 24.
Στο άρθρο, λοιπόν, αυτό θα διαβάσω τι λέει, γιατί νοµίζω και
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο καταλάβατε. Άρα όλοι έχουµε
τοποθετηθεί σε άλλο άρθρο. Στο 69 α’ –και τονίζω ότι είναι η παράγραφος 24 του άρθρου 10- λέει:
«Ο κεντρικός λογαριασµός του δηµοσίου µετονοµάζεται σε
«Ελληνικό Δηµόσιο – Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου»
και έως την 31-12-2015 όλοι οι λογαριασµοί της κεντρικής διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και
εντάσσονται στον ενιαίο λογαριασµό.». Αυτό λέει.
«Ο Υπουργός Οικονοµικών µέσω του ενιαίου λογαριασµού παρακολουθεί και προγραµµατίζει µε ενιαίο τρόπο τις ταµειακές
ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίµων
και τις ανάγκες δανεισµού, και θα διαχειρίζεται τα διαθέσιµα
προς τοποθέτηση πλεονάσµατα.».
Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι ίδια η τοποθέτησή µας,
υπό την εξής έννοια. Αφήσαµε διακριτική ευχέρεια, γιατί λέγαµε
ότι κάτι µπορεί να σωθεί. Αυτή η διατύπωση δεν ξέρω πώς σώζεται, γιατί αυτή η διατύπωση πράγµατι ευθέως προσβάλλει την
αυτοτέλεια.
Όταν κάποιος υποχρεώνει, πρώτον, στην τοποθέτηση συγκεκριµένου οργανισµού στην τοπική αυτοδιοίκηση και, δεύτερον,
λέει κιόλας ότι θα τους καθορίζει το ύψος των διαθεσίµων, τις
ανάγκες δανεισµού και θα διαχειρίζεται και τα διαθέσιµα προς
τοποθέτηση χρήµατα, στην πραγµατικότητα τώρα εδώ έχουµε
ευθεία προσβολή της αυτοτέλειας των οργανισµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατανοητό. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα αν υπάρξει θέµα αναδιατύπωσης, θα πρέπει να είναι γενναία. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να πάµε
σε κάτι ριζικά διαφορετικό και όχι σε αυτό εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, έγινε
κατανοητό και η επαναδιατύπωση της θέσης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατεγράφη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριε Κασιδιάρη.
Για το θέµα της συνταγµατικότητας περιµένουµε την Κυβέρνηση. Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι µπορούµε να το κάνουµε και πριν
ψηφίσουµε επί της αρχής, άρα σας δίνουµε λίγο περισσότερο
χρόνο.
Παρακαλώ πολύ, η ώρα είναι 13:50’, ει δυνατόν µέχρι τις
15.00’, 15:30’ να έχουµε τη θέση σας για να ξέρουµε…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχουµε τώρα τη
θέση σας;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλήστε για τρία
λεπτά. Αφού θα ξεκαθαρίσετε, µιλήστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν µπορούµε να πάρουµε θέση, ούτε ο παριστάµενος
Υπουργός ούτε εγώ, στο συγκεκριµένο άρθρο, γιατί είναι αρµοδιότητα άλλου Υπουργού και δεν µπορούµε εµείς να τροποποιήσουµε αυτή τη διάταξη. Ο κ. Τσακαλώτος είναι σε συνάντηση
αυτή τη στιγµή µε αντιπροσωπεία ξένης χώρας. Δεν µπορούµε
να τον διακόψουµε. Θα τον ενηµερώσουµε. Να κρατηθεί για λίγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, νόµιζα ότι θέλατε να πείτε κάτι πιο ουσιαστικό. Αυτά τα είπα εγώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κασιδιάρη, θέλετε ως αντιλέγων ή για άλλον λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Για τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο για
δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ασφαλώς και υπάρχει θέµα αντισυνταγµατικότητας για τις συγκεκριµένες διατάξεις. Αλλά δεν πρέπει
να µείνουµε εκεί. Όλα τα προαπαιτούµενα είναι αντισυνταγµατικά. Όλοι οι µνηµονιακοί νόµοι είναι αντισυνταγµατικοί µε βάση
την απόφαση του δηµοψηφίσµατος, όπου τους κατήργησε ο ελληνικός λαός µε συντριπτική πλειοψηφία. Εποµένως το σύνολο
των νοµοθετηµάτων αυτών είναι αντισυνταγµατικό.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα µίλησε για µια συγκεκριµένη διάταξη. Και το
ΠΑΣΟΚ έχει περάσει εκατοντάδες αντισυνταγµατικές διατάξεις
τα χρόνια που κυβερνούσε. Το θέµα δεν είναι µόνο τι θα κάνει
ένας Υπουργός και ποιες είναι οι δικαιοδοσίες ενός Υπουργού.
Έχουµε δει τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που ξεχνάνε να δηλώσουν στην εφορία εκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως για εµάς τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας όλων
αυτών των νοµοθετηµάτων που έρχονται σήµερα εδώ, για να καταργήσουν άλλα νοµοθετήµατα που είχατε παρουσιάσει ως φιλολαϊκά για να κερδίσετε τις εκλογές. Όλο το µνηµόνιο, λοιπόν,
είναι αντισυνταγµατικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εν τη ουσία µιλήσατε
επί της ουσίας της ενστάσεως.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχατε πει
ότι θα µου δώσετε τον λόγο πριν από τον κ. Κασιδιάρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη, κύριε Θεοχάρη. Συµφωνήσαµε να περιµένουµε την Κυβέρνηση. Ούτως ή
άλλως θα µιλήσετε για το θέµα αν δεν καλυφθείτε. Να µη χάνουµε χρόνο.
Μετά τον εισηγητή θα σας δώσω κι εσάς για λίγο τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιστρέφουµε στην κανονικότητα, τουλάχιστον της συζήτησης, και σπεύδω να πω στον αξιότιµο προλαλήσαντα συνάδελφο
εισηγητή της Συµπολίτευσης ότι είχα αναθέσει σε έναν συνάδελφο να µετράει τα «θα» στην εισήγησή σας. Με πληροφορεί
ότι κατά το µέσον την οµιλίας σας έχασε τον λογαριασµό. Εποµένως δεν µπορώ να δώσω νούµερο. Μπαίνω κατευθείαν στην
εισήγηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω ότι µετά από δύο εκλογές
και ένα δηµοψήφισµα, που έγινε –υποτίθεται- για να βελτιώσει
τη διαπραγµατευτική φάση της χώρας και επτά µήνες υπερήφανης –υποτίθεται πάλι- διαπραγµάτευσης, που κατά καιρούς έµοιαζε µε άσκηση στη θεωρία των παιγνίων –ευτυχώς τελειώσαµε
απ’ αυτά κι απ’ αυτούς-, που τελικά οδήγησε σε µια άνευ όρων
παράδοση του Πρωθυπουργού, τώρα είναι η ώρα του λογαριασµού.
Εµείς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δηλαδή, ψηφίσαµε τη συµφωνία ως σύνολο και στηρίξαµε στη Βουλή διά της ψήφου µας
και για το θέµα του εσωτερικού της προβλήµατος την προηγούµενη κυβέρνηση. Γιατί η εναλλακτική που είχαµε τότε, αν θυµάστε, δηλαδή η αποβολή της χώρας από την Ευρωζώνη και
µάλιστα µε όρους ξαφνικού θανάτου και η συνεπαγόµενη απόλυτη περιθωριοποίησή της και στην Ευρώπη, θα ισοδυναµούµε
µε ολική καταστροφή. Αυτό άλλωστε είχε δηλώσει και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, προσπαθώντας τότε να πείσει Βουλευτές του
κατά την ανώµαλη προσγείωσή τους στην πραγµατικότητα.
Εµείς σας είχαµε προειδοποιήσει για όλα αυτά τα λάθη, τη
λανθασµένη ανάγνωση των ευρωπαϊκών και διεθνών συσχετισµών, που εκ των υστέρων παραδέχθηκαν άλλωστε κορυφαίοι
Υπουργοί σας. Εσείς δεν ακούσατε και ήρθε και το τρίτο µνηµόνιο, όταν πριν από λίγους µήνες, στο τέλος του 2014, είχαν αρχίσει να εκπληρώνονται –δειλά δειλά, αλλά είχαν αρχίσει- οι
προϋποθέσεις εξόδου από τα µνηµόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα πάλι απ’ την αρχή. Δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα,
στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ βέβαια, τρίτο µνηµόνιο στον ελληνικό λαό. Διότι βλέπετε η µοίρα του Σίσυφου είναι να του ξεφεύγει ο βράχος από τα χέρια λίγο πριν φτάσει στην κορυφή του
βουνού και µετά να αρχίζει ξανά το κουβαλητό από τους πρόποδες.
Η συµφωνία, όµως, δηλαδή, η διαπραγµατευτική διαδικασία,
η ιδιοκτησία της, οι όροι της, οι στόχοι και τα µέτρα της είναι δική
σας υπόθεση, όχι δική µας. Η εξάµηνη διακυβέρνηση δηµιούργησε ύφεση και πρόσθετα ελλείµµατα. Τα ελλείµµατα συνεπάγονται µέτρα. Και τα πρόσθετα ελλείµµατα συνεπάγονται
επιπλέον µέτρα. Αυτή είναι δική σας υπόθεση και όχι δική µας.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι εδώ ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
εκεί που την έταξε ο ελληνικός λαός πρόσφατα στις εκλογές γιατί η θεωρία της εντολής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας
θυµίζω, έχει αναφορά στο παρελθόν µόνο όχι στο µέλλον, όµως
αυτό ισχύει τώρα-, για να ασκεί αντιπολίτευση, να ελέγχει την Κυβέρνηση, να ψηφίζει τα σωστά, αλλά όχι τα λάθος και να αναδεικνύει την έκταση της εξαπάτησης και το µέγεθος του
λογαριασµού.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επί της αρχής, γιατί
θεωρούµε ότι είναι υφεσιακό, άδικο και ατελέσφορο. Είναι υφεσιακό γιατί δεν εισάγει ούτε τώρα ένα απλοποιηµένο και λειτουργικό φορολογικό σύστηµα, επιβάλλει νέα φορολογικά βάρη σε
ήδη υπερφορολογηµένα φοροδοτικά υποκείµενα.
Κύριε Υπουργέ, όντως αποσύρατε τη διάταξη για αύξηση του
συντελεστή φόρου στα εισοδήµατα από ακίνητα. Μας είπατε ότι
δεν ήταν προαπαιτούµενο. Έχετε όµως εγγράψει αυτά τα
200.000.000 που προβλέπατε να εισπράξετε στο προσχέδιο του
κρατικού προϋπολογισµού, άρα να περιµένουµε εµείς –υποθέτω200.000.000 σε τι; Σε άλλους φόρους; Ή µήπως θα κόψετε
200.000.000 δαπάνες; Αυτό δεν το βλέπω να γίνεται. Πάντως κάτι
περιµένουµε.
Βέβαια, διατηρείτε την απαγόρευση εκχώρησης ανείσπρακτων
µισθωµάτων στο δηµόσιο. Άρα στην ουσία οφείλετε φόρους σε
αυτόν που δεν παίρνει τα ανείσπρακτα ενοίκια. Άρα το βάρος
ισχύει. Κατά τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, που είδα σήµερα το πρωί, επιβάλλεται αυτός ο φόρος
επί µη πραγµατοποιηθέντος εισοδήµατος. Δεχθείτε, λοιπόν, την
πρόταση που σας κάναµε κατά τη χθεσινή τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΠΟΜΙΔΑ και νοµοθετήστε ρητά και κατηγορηµατικά ότι µη εισπραχθέντα ενοίκια φορολογούνται κατά τον χρόνο
της είσπραξής τους. Αυτό.
Κατά τα λοιπά, επιβάλλετε ΕΝΦΙΑ όχι µόνο στους στεγαζόµενους χώρους ξενοδοχείων, αλλά και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Αυτό είναι υφεσιακό µέτρο, γιατί πλήττει όχι µόνο την τουριστική
βιοµηχανία στο σύνολό της, αλλά κυρίως πλήττει στην περίπτωση των ενοικιαζοµένων δωµατίων τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα στον τουρισµό. Αυτό είναι και άδικο εκτός από
υφεσιακό.
Επιβάλλετε µείωση των τιµών των φαρµάκων για τα εκτός περιόδου προστασίας off patent φάρµακα, ενώ είναι γνωστό ότι
υπάρχει το όριο της δαπάνης των 2.000.000.000. Εγώ σας λέω
ότι αν αυτό το µέτρο οδηγούσε σε µείωση και µόνο της τιµής των
φαρµάκων και όχι σε παράλληλη αύξηση των ακριβών φαρµάκων
εισαγωγής, αυτό θα ήταν σωστό. Φοβούµαστε όµως ότι θα γίνει
το δεύτερο και η εγχώρια φαρµακοβιοµηχανία θα υποστεί ισχυρό
πλήγµα, άρα υφεσιακό µέτρο και αυτό.
Το νοµοσχέδιο είναι ατελέσφορο, γιατί καταργεί µέτρα που
είχαν αποδώσει και είχαν φέρει αποδεδειγµένα έσοδα στα ταµεία. Η αυστηροποίηση του πλαισίου για τη ρύθµιση των εκατό
δόσεων, δηλαδή αύξηση επιτοκίων, πληρωµή τρεχόντων, εισοδηµατικά κριτήρια θα αποβάλει πολλούς από τη ρύθµιση και την
εξυπηρέτηση της οφειλής τους και θα δυσκολέψει άλλους να
υπαχθούν σε αυτήν. Είναι ξέρετε ζήτηµα ρευστότητας, όχι περιουσίας. Όταν έχεις ρευστότητα, πας και ρυθµίζεις. Όταν έχεις
ακίνητη περιουσία, δεν µπορείς. Η δε συναλλαγή µε τη διοίκηση
για το ύψος και τον αριθµό των δόσεων µάλλον θα ενισχύσει γραφειοκρατικές συµπεριφορές και ίσως και κρούσµατα διαφθοράς.
Άρα είναι ατελέσφορο.
Ατελέσφορο µέτρο είναι και η κατάργηση της δυνατότητας
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επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στους αυτοαπασχολούµενους ασφαλισµένων στο ΕΤΑΑ γιατρούς, δικηγόρους,
µηχανικούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, διότι και όταν υπήρχε
αυτή η δυνατότητα, η εισπραξιµότητα των ταµείων σε ασφαλιστικές εισφορές είχε βελτιωθεί αισθητά, αποδείχθηκε από τα
στοιχεία που προσκοµίστηκαν χθες και θα πρέπει -υποθέτωαυτό να το πείτε στους θεσµούς γιατί τώρα έχετε απτά επιχειρήµατα.
Η µείωση των προστίµων για φορολογικές παραβάσεις ίσως
θα βελτιώσει την εισπραξιµότητα, αλλά µάλλον θα ενισχύσει και
την παραβατικότητα, αφού το υψηλό πρόστιµο λειτουργεί ως αντικίνητρο στην παραβατικότητα. Σε κάθε περίπτωση όµως είναι
µέτρο κατασταλτικό. Εµείς θα προτιµούσαµε το πλέγµα των µέτρων για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής να εστιάζει στην
πρόληψη και όχι στην καταστολή. Εσείς επικεντρώνεστε στη µέγιστη αυστηροποίηση των κατασταλτικών πεδίων, ιδίως σε διατάξεις για την ποινική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής όπου
προκαλείτε και σύγκρουση µεταξύ άλλων µε βασικές αρχές του
ποινικού µας συστήµατος.
Θυµίζω τις χθεσινές ενστάσεις που καταθέσαµε περί πλασµατικής παραγραφής, πραγµατικής αυτουργίας και συνέργειας
όπου λίγο πολύ όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τη διοίκηση µιας εταιρείας θα είναι πιθανώς ύποπτοι και εµπλεκόµενοι σε υποθέσεις
φοροδιαφυγής, καθιέρωση καθολικής µορφής αντικειµενικής ευθύνης, αποδεικτική διαδικασία, δυαδικό σύστηµα κυρώσεων για
την ίδια φορολογική παράδοση, προφανώς ατελέσφορα όλα
αυτά.
Εν τέλει, όµως, το νοµοσχέδιο είναι και άδικο και αυτό δεν το
περιµέναµε από µια Κυβέρνηση που ψηφίστηκε για να εφαρµόσει
το µνηµόνιό της µε αυξηµένες πρόνοιες κοινωνικής δικαιοσύνης.
Είναι άδικη, για παράδειγµα, η επιβολή ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα των
οποίων οι αξίες δεν έχουν προσαρµοστεί στα πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς ακινήτων εν έτει 2015 και καθ’ οδόν προς το
2016. Ξέρω, δεν το κάναµε εµείς, αλλά κάντε το εσείς, που έχετε
πει τόσα γι’ αυτά.
Είναι άδικη η είσπραξη ΕΝΦΙΑ από 1 έως 5 ευρώ. Και σας
ρωτάω: Επί τη ευκαιρία έχετε εκτιµήσει τι θα εισπράξετε από
αυτό το µέτρο; Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να εισπράττεται και
φόρος ΕΝΦΙΑ έως 5 ευρώ;
Είναι άδικη η φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων. Όπως είναι
άδικες διατάξεις που περικόπτουν συντάξεις οριζοντίως κι αναδροµικώς.
Επίσης, είναι κι εξωφρενικό επί τη ευκαιρία να τα κάνετε όλα
αυτά –και αναφέροµαι στον Υπουργό Εργασίας και σε αυτά που
είπε προχθές- και ταυτόχρονα να εξαπολύετε ρητορικές κορόνες για νέα αρχιτεκτονική και γενικά εναλλακτικά εισοδήµατα στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Συντάξεις κι ασφαλιστικά δικαιώµατα περικόπτουµε, δεν είµαστε αρχιτέκτονες!
Θέλει, όµως, οπωσδήποτε κάποια διόρθωση στις στρεβλώσεις, αλλά πάντα µε µέτρο κι έτσι ώστε να προστατεύονται οι περισσότερο αδύναµοι. Θα το δούµε αυτό στην πορεία. Εξάλλου,
σήµερα βγαίνει και το πόρισµα της Επιτροπής Σοφών. Έχουµε
να δούµε πολλά.
Είναι άδικο το νοµοσχέδιο, γιατί καταργεί ξανά το επίδοµα
ανασφαλίστων υπερηλίκων, το οποίο παραδεχθήκαµε –για όσους
µιλάνε για έλλειψη αυτοκριτικής από µέρους µας- ότι εσφαλµένως το είχαµε καταργήσει όταν το καταργήσαµε. Λέτε ότι θα το
επαναφέρετε, όχι ως ασφαλιστική, αλλά ως προνοιακή παροχή.
Ναι, αλλά τώρα το καταργείτε.
Εποµένως πρόκειται για άλλη µια προεκλογική εξαπάτηση. Ξεψηφίζετε –για να δανειστώ πάλι αυτόν τον όρο που ειπώθηκεαυτό που είχατε υποσχεθεί και είχατε ψηφίσει. Και θυµίζω ότι
µπορεί να έχει περάσει στην ιστορία ως «νόµος Στρατούλη»,
αλλά ο προϊστάµενος Υπουργός είναι ο κ. Σκουρλέτης, που είναι
ακόµα ανάµεσά σας, µέλος της Κυβέρνησης.
Και ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό; Για να περάστε τελικά από
τον πάγκο των θεσµών, από την τρόικα και να το ξανασυζητήσετε
και ίσως να το επαναφέρετε µετά την έγκρισή τους. Αν είχατε
σπεύσει να εφαρµόσετε γρήγορα και καθολικά τη µεγάλη δική
µας µεταρρύθµιση για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το πρόβληµα ίσως να είχε λυθεί. Αργήσατε και τώρα είστε εκτεθειµένοι.
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Κάποια ειδικά ζητήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του νοµοσχεδίου σε θέµατα ή προαπαιτούµενα άλλα από τα θέµατα
που έχουν να κάνουν µε ασφαλιστικά και κοινωνικά και φορολογικά, θα τα δούµε αύριο ειδικότερα, στη συζήτηση επί των άρθρων.
Επί του παρόντος -και κλείνοντας- θα πω ότι η Νέα Δηµοκρατία
ως υπεύθυνη και παρούσα Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αρνητική σε κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου που συνεπάγεται περιστολή ασφαλιστικών και προνοιακών δικαιωµάτων αφ’ ενός κι
επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση αφ’ ετέρου.
Αυτά όλα είναι στοιχεία του νέου λογαριασµού που σωρεύτηκε
επί ηµερών της κυβέρνησης «πρώτη φορά αριστερά» και θα πληρωθεί επί ηµερών της Κυβέρνησης «δεύτερη φορά αριστερά».
Η στάση µας δεν είναι υποκριτική, όπως υποκριτική ήταν η
στάση Υπουργών που νοµοθετούν, αλλά επιφυλάσσονται –αν
είναι δυνατόν!- γι’ αυτά που νοµοθετούν ή προαναγγέλλουν αλλαγές σε αυτά που θα νοµοθετήσουν πριν καν ακόµα τελειώσει
η διαδικασία νοµοθέτησης και ψήφισή τους. Το ακούσαµε χθες.
Λέτε στον λαό: «Πονάτε, δεν µας αρέσει. Μάλλον θα πονέσετε
κι άλλο, αλλά όλα θα πάνε καλά, εµείς είµαστε εδώ, µπορεί να
περιστέλλουµε δικαιώµατα, να κόβουµε συντάξεις, αλλά είµαστε
µε την κοινωνία.». Αυτό λέτε και αναρωτιέµαι ως πότε θα το λέτε
και πολύ περισσότερο ως πότε θα σας πιστεύουν.
Αυτή είναι η ψυχοπονιάρικη λιτότητα και στο βάθος η συντήρηση ενός µεγάλου κράτους, που, για να συντηρηθεί, χρειάζεται
περισσότερους φόρους, ακόµα και για να καλυφθεί η δαπάνη για
τους επίορκους που επαναπροσλήφθηκαν επί ηµερών σας.
Εµείς λέµε ότι δεν γίνεται έτσι. Και το λέµε γιατί είµαστε η παράταξη του κοινωνικού φιλελευθερισµού, που συνδυάζει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική δικαιοσύνη, που
πιστεύει στη δύναµη της ιδιωτικής οικονοµίας, της ελεύθερης
επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων, που εσείς πολύ προσφάτως ανακαλύψατε, και βάζει πάνω απ’ όλα όχι το συγκυριακό
κοµµατικό συµφέρον, αλλά το πατριωτικό συµφέρον και σε συνθήκες δύσκολες.
Και είµαστε αυτό που είµαστε και αυτοί που είµαστε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όχι εξ ανάγκης, αλλά εκ πεποιθήσεως και
αυτοί σκοπεύουµε να παραµείνουµε. Καταψηφίζουµε επί της
αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Πριν καλέσω στο Βήµα τον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής
κ. Ευάγγελο Καρακώστα, για λόγους ισονοµίας και όχι για να µιλήσετε, κύριε Θεοχάρη, επί της ουσίας -γιατί θα επανέλθουµε
επί της ενστάσεως-, επειδή έδωσα και στον κ. Κασιδιάρη τον
λόγο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα πια βέβαια δεν είναι επί της παρούσης, έχει προχωρήσει
η διαδικασία και θα περιµένουµε κι εµείς τις εξηγήσεις του
Υπουργού, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όµως, να υπενθυµίσουµε ότι ετέθη το θέµα χθες στον Υπουργό, είναι ενήµερος, δεν
χρειάζεται να ενηµερωθεί ξαφνικά, δεν είναι ένα νέο θέµα. Συνεπώς περιµένουµε γρήγορα να µας πει γι’ αυτό το θέµα του άρθρου 24. Δεν ζητήσαµε αρχικά τον λόγο, γιατί η παράγραφος 14
του άρθρου 10 µιλούσε για τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν
µας φαινόταν ότι ήταν σχετική, όπως πράγµατι ήταν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ευάγγελος Καρακώστας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι, το παρόν πολυνοµοσχέδιο- «έκτρωµα» αποτελεί την τρανότερη απόδειξη πως
η απόφαση της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ να διεξαγάγει το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου του 2015 ελήφθη µε τη βεβαιότητα πως ο
ελληνικός λαός θα έλεγε «ναι» σε ένα νέο µνηµόνιο. Ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας και εσωτερικής κατανάλωσης, έκανε τότε λόγο για εκβιασµό από µέρους
των Ευρωπαίων εταίρων του. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ο εκβιασµός
δηλαδή των Ευρωπαίων εταίρων, η Χρυσή Αυγή δεν έχει λόγο
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να το αµφισβητεί. Έχει, όµως, πολλούς λόγους και κάθε δικαίωµα να θεωρεί την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συµµέτοχο του ωµού
εκβιασµού εις βάρος του ελληνικού λαού.
Θεωρεί την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συµµέτοχο στον ωµό εκβιασµό
εις βάρος των Ελλήνων, διότι:
Πρώτον, ουδέποτε αντέδρασε στην παράνοµη απόφαση της
διακοπής της χρηµατοδότησης προς τις ελληνικές τράπεζες από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γεγονός το οποίο οδήγησε
στο κλείσιµο των τραπεζών και στην επιβολή των capital controls,
απόφαση την οποία εξαρχής κατήγγειλε η Χρυσή Αυγή διά του
Αρχηγού της και την οποία επιφανείς καθηγητές, όπως, για παράδειγµα, ο Μάρτιν Χέλβιγκ του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ χαρακτηρίζουν ως αντικαταστατική και, συνεπώς, παράνοµη.
Δεύτερον, προέβη στην απόφαση του κλεισίµατος των τραπεζών, στην επιβολή των capital controls και ενθάρρυνε την τροµερή οικονοµική τροµοκρατία κατά του ελληνικού λαού κατά τη
διάρκεια της εβδοµάδας, η οποία ολοκληρώθηκε µε το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου.
Τρίτον, σαστισµένη από το απροσδόκητο για εκείνη αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, προέβη από την εποµένη κιόλας σε
σειρά ενεργειών, οι οποίες θα εφαρµόζονταν στην περίπτωση
επικρατήσεως του «ναι» στο δηµοψήφισµα.
Τέταρτον, υπέγραψε το τρίτο µνηµόνιο, το οποίο δικαίως φέρει
τον τίτλο «µνηµόνιο της Αριστεράς», µέρος των µέτρων του
οποίου φέρνετε προς ψήφιση µε το επαίσχυντο τούτο πολυνοµοσχέδιο.
Ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί της Κυβερνήσεως, οι Βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκαν σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα πως έδωσαν και δίνουν µάχες για το καλό της χώρας
και των Ελλήνων. Τα κατάπτυστα µέτρα του αντεθνικού σας µνηµονίου αποδεικνύουν πως πράγµατι δίνετε σκληρές µάχες, όχι
όµως κατά των παράλογων και απάνθρωπων απαιτήσεων των δανειστών, αλλά κατά της κοινής λογικής.
Σας αναγνωρίζουµε πως διά του υπό ψήφιση πολυνοµοσχεδίου εισάγετε µια αριστερίστικη, θα έλεγα, καινοτοµία. Δεν το
φέρνετε σε ένα άρθρο, αλλά σε δεκαεννιά. Του προσδίδετε δηλαδή επίφαση δηµοκρατικότητος, όχι βεβαίως για να ενισχύσετε
το αίσθηµα της δηµοκρατίας, αλλά αντιθέτως προς εξυπηρέτηση
των µικροπολιτικών σχεδιασµών της Κυβέρνησης και της επίτευξης της ευρύτερης στήριξης από το µνηµονιακό αντισυνταγµατικό τόξο προς ικανοποίηση των κοινών σας αφεντικών.
Άλλωστε, οφείλουµε να επισηµάνουµε πως, όπως το ίδιο το
µνηµόνιο προβλέπει, η µη ψήφιση οποιασδήποτε από τις διατάξεις που αυτό περιέχει θα έχει ως άµεση συνέπεια τη µη εκταµίευση της δόσης από τους δανειστές, µιας και όλες οι
διατάξεις-άρθρα θεωρούνται κρίσιµες. Η διάρθρωση του πολυνοµοσχεδίου, ως εκ τούτου, εξυπηρετεί εξίσου την Κυβέρνηση
και τους δανειστές.
Αποπροσανατολίσατε προεκλογικά τον ελληνικό λαό, καθώς
η προεκλογική περίοδος αναλώθηκε σε στηµένες συζητήσεις επί
του ψευδεπίγραφου διλήµµατος «ευρώ ή δραχµή». Καµµία απολύτως συζήτηση δεν έγινε επί του µείζονος ζητήµατος των δυσβάσταχτων και αιµατηρών, δηλαδή, µέτρων τα οποία
συνοδεύουν το µνηµόνιο της Αριστεράς.
Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό, διότι του υποσχεθήκατε πως
«υποχρεωτικά», τάχα, θα εφαρµόσετε το µνηµόνιο, αλλά θα το
εφαρµόσετε µε κοινωνικό πρόσηµο. Εάν η µυθοπλασία ήταν
ολυµπιακό άθληµα, τότε η ελληνική Αριστερά θα έχει ανακηρυχθεί χρυσή ολυµπιονίκης και µάλιστα εις το διηνεκές.
Είχατε, µάλιστα, το θράσος –διότι περί θράσους πρόκειται- να
θριαµβολογείτε από αυτό εδώ το Βήµα, ισχυριζόµενοι πως ο ελληνικός λαός επιθυµεί την εφαρµογή του µνηµονίου της Αριστεράς και γι’ αυτό κερδίσατε τις εκλογές. Μη βιάζεστε, κύριοι της
Κυβερνήσεως. Μη βιάζεστε, κύριοι της Αριστεράς. Εξόχως µικρή
η χρονική διάρκεια της αποστάσεως µεταξύ του «ωσαννά» και
του «σταύρωσον Αυτόν».
Κερδίσατε µε την τέχνη της εξαπάτησης µία µάχη, αλλά γνωρίζουµε και γνωρίζετε κι εσείς καλά πως θα χάσετε τον πόλεµο.
Και δεν θα τον χάσετε από τους δανειστές τους οποίους υπηρετείτε, αλλά θα τον χάσετε από τον εξαπατηµένο ελληνικό λαό, ο
οποίος και θα σας τιµωρήσει κατά τρόπο παρόµοιο µε εκείνον
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που τιµώρησε τους προκατόχους σας.
Το παρόν πολυνοµοσχέδιο θα µπορούσε κάλλιστα να λάβει
τον τίτλο της αντιαναπτυξιακής και ωµά φοροληστρικής αριστερής λαίλαπας. Όπως είχε προειδοποιήσει εγκαίρως και προ των
εκλογών η Χρυσή Αυγή, αφήνει στο απυρόβλητο τα µεγάλα συµφέροντα, τα οποία φοροδιαφεύγουν και στρέφεται µε µένος και
ανείπωτη λύσσα κατά των εύκολων θυµάτων, αφ’ ενός των µισθωτών και των συνταξιούχων και αφ’ ετέρου κατά των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Στο πολυνοµοσχέδιο συµπεριλαµβάνετε αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, όπου και καταδεικνύεται η κοινωνική αναλγησία της
Αριστεράς, αναλγησία η οποία όχι απλώς συναγωνίζεται, αλλά
υπερισχύει της αντίστοιχης της ψοφοδεξιάς. Διότι, κύριοι της
Αριστεράς, δεν διατηρείτε απλώς τις περικοπές των συντάξεων
που επέβαλε η ψοφοδεξιά, αλλά τις επεκτείνετε αδιακρίτως. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, αυτοί οι οποίοι εξαπατήθηκαν από τον «Κούγκι», τον κ.
Καµµένο ήθελα να πω, ο οποίος υποσχόταν προεκλογικά πως
δεν θα υπάρξει καµµία περικοπή στις συντάξεις τους.
Εις ό,τι αφορά τις πρόωρες συντάξεις, πρόκειται να µειωθούν
επιπλέον 10%, χωρίς να διευκρινίζεται εάν η µείωση θα αφορά
και όσους αποχώρησαν πριν από το 2015 και δεν έχουν πιάσει
το νέο όριο συνταξιοδότησης. Εγείρεται, δηλαδή, ο κίνδυνος
αναφορικά µε την αναδροµική µείωση της σύνταξης χιλιάδων
συνταξιούχων.
Καθώς φαίνεται, η δηµιουργική ασάφεια δεν υπήρξε µονάχα
έµπνευση του Υπουργού της προηγούµενης κυβερνήσεώς σας,
αλλά πάγια τακτική σας εις βάρος του ελληνικού λαού. Όταν βρισκόσασταν στην αξιωµατική αντιπολίτευση χαρακτηρίζατε το
κράτος της ψοφοδεξιάς ως «προτεκτοράτο των δανειστών».
Καλώς πράττατε. Το ίδιο προτεκτοράτο, όµως, είναι το δικό σας
κράτος. Και αυτό δεν θα σας το πει η ψοφοδεξιά, η οποία ψήφισε
µε τα δυο χέρια το µνηµόνιό σας, αλλά θα σας το πει η Χρυσή
Αυγή.
Είστε κράτος οπερέτα, διότι η Κυβέρνησή σας καταργεί τον ν.
4321/2015 και τον ν. 4325/2015, τους οποίους η ίδια είχε φέρει,
καθώς αυτό απαίτησαν τα αφεντικά του Βερολίνου. Εξαιτίας τούτου µάλιστα, δεν δίνετε καµµία παράταση στο Μετοχικό Ταµείο
Δηµοσίων Υπαλλήλων για την εφαρµογή του συντελεστή βιωσιµότητας και επιπρόσθετα καταργείται η ευνοϊκή διάταξη της δυνατότητας επιλογής ως δύο κατώτερων ασφαλιστικών βαθµίδων
από τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ.
Συνειδητά, λοιπόν, οδηγείτε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες σε οικονοµικό αδιέξοδο, καθώς αρνείστε την εξασφάλιση
της ελάχιστης καταβολής εισφορών προτιµώντας, µε αδιανόητη
µανία, τον οικονοµικό τους αφανισµό.
Τι πραγµατικά πετυχαίνετε; Δύο οι προοπτικές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: Είτε βάζουν λουκέτο στις επιχειρήσεις
τους, µε συνέπεια χιλιάδες νέους άνεργους και κατάρρευση των
ταµείων, είτε οδηγείτε σε δραµατική αύξηση της µαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, καθώς διαπράττετε το έγκληµα
να θέτετε στους ελεύθερους επαγγελµατίες το εκβιαστικό δίληµµα «επιβίωση ή καταβολή εισφορών».
Η επιτοµή της τιµωρητικής διάθεσης των συµπλεγµατικών
µαρξιστών επί της µικρής ιδιοκτησίας συµπεριλαµβάνεται επίσης
σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Καταργούνται απαλλαγές από τον
ΕΝΦΙΑ για ενοικιαζόµενα δωµάτια, για διατηρητέα κτήρια άνω
των εκατό ετών και µάλιστα αναδροµικά από 1-1-2015, άρα αντισυνταγµατικά.
Επιπλέον, και µάλλον επειδή εφαρµόζουν το µνηµόνιο µε κοινωνικό πρόσηµο, απαιτείτε φόρο για ιδιοκτησία από το πρώτο
ευρώ. Προβαίνετε σε τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία δύναται να εκληφθεί ως το
δώρο της Αριστεράς προς τους µεγαλοαπατεώνες των πλαστών
και εικονικών τιµολογίων. Ενώ, λοιπόν, διώκετε µετά µανίας ελεύθερους επαγγελµατίες, µικροσυνταξιούχους και βεβαίως τη
µικρή ιδιοκτησία, παραχωρείτε σε εκείνους που αποδεδειγµένα
φοροκλέβουν προνόµια σε σχέση µε το µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς.
Προβλέπεται µάλιστα η δέσµευση του συνόλου του περιεχοµένου θυρίδων που δεν περιέχουν χρήµατα, αλλά τιµαλφή και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

άλλα αντικείµενα αξίας, σε µια ακόµη αριστερίστικη πρωτοπορία,
την οποία δεν τόλµησε να εφαρµόσει ούτε ο κατακτητής κατά
την περίοδο της γερµανικής Κατοχής.
Σε µια ακόµη απόδειξη εφαρµογής του µνηµονίου µε κοινωνικό
πρόσηµο, ενώ µειώνονται τα πρόστιµα για αποδεδειγµένα δόλια
συµπεριφορά σχετικά µε το πληροφοριακό δελτίο επιχειρήσεων
που ασχολούνται µε ενδοοµιλικές συναλλαγές, προβλέπεται επιβολή προστίµου 100 ευρώ σε όσους δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν
εκπρόθεσµη δήλωση, ακόµη και αν απ’ αυτήν τη δήλωση δεν προέκυπτε κανένας φόρος. Να γιατί σας χαρακτηρίζουµε µεγαλοφώνως υπηρέτες του πιο διεφθαρµένου κεφαλαίου.
Ολόκληρη η φιλοσοφία της απάτης, πάνω στην οποία στηρίξατε την εκλογική σας νίκη, είναι το άδειασµα το οποίο πετυχαίνετε εις βάρος εκείνων των δύστυχων συµπατριωτών µας, οι
οποίοι σάς ψήφισαν, διότι πίστεψαν τις περίφηµες εξαγγελίες
σας για την ελάφρυνση των χρεών µέσω της ρύθµισης των εκατό
δόσεων.
Για δεύτερη φορά εντός δύο άρθρων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ανατρέπει τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4321/2015, ο οποίος
προέβλεπε την ένταξη στη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις τα οφειλόµενα ποσά από κάθε αιτία οφειλής στο δηµόσιο.
Προβάλλετε, µάλιστα, αναίσχυντα τον ισχυρισµό πως σκοπός
του παρόντος άρθρου είναι η κατάργηση του δικαιώµατος της
ρύθµισης σε οφειλέτες οι οποίοι µπορούν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους. Είναι επιχείρηµα καθ’ όλα ψευδές, διότι, εάν
πράγµατι ήταν τούτος ο σκοπός σας, θα το είχατε προβλέψει
εξαρχής στο προηγούµενο νοµοσχέδιο.
Η φορολογική διοίκηση, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, αποκτά
το δικαίωµα της µείωσης στη διάρκεια της ρύθµισης, στην περίπτωση που εκείνη θα κρίνει πως ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα
πληρωµής των οφειλών σε λιγότερες από τις χορηγηθείσες δόσεις. Και µε ποια κριτήρια θα το κρίνει; Ή µήπως η φορολογική
διοίκηση θα αναλάβει ρόλο χωροφύλακα και τιµωρού πολιτικών
φρονηµάτων;
Αλλαγές στη νοµοθεσία για τις ποινικές κυρώσεις για όσους
διαπράττουν αδικήµατα φοροδιαφυγής. Εάν η Χρυσή Αυγή βρισκόταν στην εξουσία, κορωνίδα αυτού του άρθρου θα ήταν οι
ποινικές κυρώσεις για τους πονηρούς κεφαλαιοκράτες και νεόπλουτους που έβγαλαν εκατοµµύρια ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, για να αποφύγουν τη θυσία, στην οποία όµως
υποβλήθηκαν θέλοντας και µη όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες.
Εσείς της Αριστεράς δεν µπορείτε να πράξετε κάτι παρόµοιο,
διότι γνωρίζουν όλοι, όσο και αν εσείς σφυρίζετε αδιάφορα, πως
Υπουργοί και Βουλευτές σας είναι κάτοχοι παρόµοιων λογαριασµών σε τράπεζες του εξωτερικού και επενδυτές σε funds που
µέχρι χθες κατηγορούσατε πως επιδιώκουν την πτώση της Κυβερνήσεώς σας.
Επιπρόσθετα, περιλαµβάνεται η κατάργηση της δυνατότητας
επιλογής έως δυο κατώτερων ασφαλιστικών κλάσεων και η δυνατότητα συµψηφισµού ληξιπρόθεσµων χρεών και µελλοντικής
σύνταξης των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ. Τι λέτε, δηλαδή, επί της
ουσίας σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι τα θύµατα των δικών σας εγκληµατικών πολιτικών;
Τους λέτε ότι «το µνηµονιακό κράτος σάς απαγορεύει το δικαίωµα στην επιβίωση, θα υποµείνετε έναν αργό και βασανιστικό
θάνατο ή θα αυτοκτονήσετε».
Προβλέπεται, επίσης, στο πολυνοµοσχέδιο η δηµιουργία Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου µέχρι το τέλος του έτους,
στον οποίο και θα περάσουν όλα τα ταµειακά διαθέσιµα των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης. Πρόκειται, προφανώς, για κάτι
αντίστοιχο µε εκείνο το ταµείο των 50 δισεκατοµµυρίων, απ’
όπου θα ξεπουλάτε έναντι πινακίου φακής τη δηµόσια περιουσία
και τον ορυκτό µας πλούτο.
Εισάγετε διατάξεις µε στόχο, υποτίθεται, τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης και τον εξορθολογισµό των κανόνων τιµολόγησης φαρµάκων. Επί τούτου, η Χρυσή Αυγή δεν έχει να
συµπληρώσει τίποτα περισσότερο απ’ όσα σάς είπε χθες απ’
αυτό εδώ το Βήµα ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιπροσώπων
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος σάς είπε τι; Σας είπε ότι
υπάρχει σχέδιο ισοπέδωσης της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας
από µέρους των κυβερνήσεων εδώ και πέντε χρόνια. Γιατί; Για
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να εξυπηρετηθούν τα ισραηλινά συµφέροντα. Η επισήµανσή του,
µάλιστα, πως όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει σχέδιο να κλείσει η ελληνική βιοµηχανία φαρµάκου είναι είτε βλάκες είτε άσχετοι είτε «στηµένοι» µάς βρίσκει απολύτως σύµφωνους.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει αναλάβει την αποστολή της
ολοκληρωτικής ισοπέδωσης της ελληνικής οικονοµίας, του αποκλεισµού της οποιασδήποτε προοπτικής ανάπτυξης και του αφανισµού της ελληνικής µεσαίας τάξης. Ξένοι οικονοµικοί
οργανισµοί, διά των µελετών τους, πιστοποιούν ότι ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες Έλληνες φτωχοποιήθηκαν από τις µνηµονιακές πολιτικές. Άλλοι τόσοι είναι οι Έλληνες άνεργοι και
έχετε το θράσος να θριαµβολογείτε για µια ανύπαρκτη νίκη,
καθώς λέτε, της Αριστεράς στην Ευρώπη; Θριαµβολογείτε επί
των ερειπίων, τα οποία δηµιουργήσατε από κοινού µε το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία. Απ’ αυτά τα ερείπια, όµως, θα ορθώνονται οι σηµαίες της εθνικής αντίστασης, για να σας υπενθυµίζουν
πως η ώρα της πληρωµής του λογαριασµού θα έρθει και στο
όνοµα του ελληνικού λαού η Χρυσή Αυγή θα απαιτήσει από εσάς
τόσο το κλεµµένο αρχικό κεφάλαιο όσο και τον νόµιµο τόκο.
Το να οµιλεί η Νέα Δηµοκρατία για άδικα µνηµονιακά µέτρα
ακούγεται ως διάλεξη του Ηρώδη κατά της παιδικής θνησιµότητας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
κλείστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κλείνω.
Το παρόν πολυνοµοσχέδιο δεν επιλύει τα προβλήµατα του ελληνικού λαού, προσθέτει νέα, ακόµη βαρύτερα. Διόλου τυχαίο
δεν είναι ότι οι δανειστές σάς επιδοκιµάζουν και σας χειροκροτούν. Μην περιµένετε, όµως, την επιδοκιµασία του ελληνικού
λαού. Η περίοδος χάριτος για την Κυβέρνηση-µαριονέτα των τοκογλύφων έχει παρέλθει. Σκορπίσατε ανέµους καταστροφής, θα
θερίσετε θύελλες εθνικής αντίστασης. Η γιγάντωση της Χρυσής
Αυγής θα είναι η απάντηση των Ελλήνων σε εσάς και στους τοκογλύφους εταίρους σας. Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει επί της
αρχής αυτό το πολυνοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο,
έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκίνησε ο κύκλος της αποκαθήλωσης του µύθου της λεγόµενης «σκληρής διαπραγµάτευσης», µε βάση το οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις πρόσφατες
εκλογές. Ο προηγούµενος µύθος, του «σκίζω µνηµόνια, µοιράζω
µισθούς και συντάξεις, διαγράφω το χρέος», διαψεύστηκε µετά
από επτά µήνες κυβέρνησης, περιδίνησης µεταξύ των περί δηµιουργικής ασάφειας, δηµοψηφισµάτων και plan Β, που έφερε
τη χώρα µας στο χείλος του γκρεµού.
Και είναι βέβαιο ότι η χώρα θα είχε πέσει στον γκρεµό, εάν την
τελευταία στιγµή δεν ανακρούατε πρύµναν, εάν δεν ήµασταν εµείς
να βάλουµε πλάτη µε την επίσκεψη της κ. Γενηµατά στους ηγέτες
των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων που συµµετέχουν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εάν µε τις ψήφους µας δεν καλύπταµε την
απώλεια της δικής σας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Όµως, το να προσπαθείτε να δικαιολογείτε τους νέους φόρους, τις νέες περικοπές συντάξεων και την αναίρεση θετικών
διατάξεων για µεγάλες κοινωνικές οµάδες, επικαλούµενοι τη
συµφωνία, δηλαδή το τρίτο µνηµόνιο, και να µας χρεώνετε ευθύνες ότι µαζί ψηφίσαµε, πάει πολύ!
Και πάει πολύ για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι το τρίτο, το
επαχθέστερο µνηµόνιο δεν ήταν αναγκαίο, δεν ήταν αναπόφευκτο, εάν είχατε ακολουθήσει άλλο δρόµο τον Γενάρη, εάν τότε
που σας προτρέψαµε -µαζί µε τις ευχές µας να πετύχετε- είχατε
αξιοποιήσει τα θετικά δεδοµένα που είχαν δηµιουργηθεί χάρη
στην πεντάχρονη προσπάθεια που ξεκινήσαµε εµείς, χάρη στους
κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού και κάνατε µία σοβαρή
διαπραγµάτευση, τα αποτελέσµατα της οποίας θα ήταν πολύ ευνοϊκότερα απ’ αυτά που τώρα φέρατε µε το τρίτο µνηµόνιο. Το
τρίτο µνηµόνιο, λοιπόν, στο οποίο βάλατε τη χώρα δεν ήταν αναπόφευκτο.
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Ο δεύτερος λόγος που δεν µπορείτε να µας απευθύνετε αυτήν
την κατηγορία είναι γιατί -όπως δηλώσαµε στη Βουλή στις 14 Αυγούστου, όταν ψηφιζόταν εδώ- το τρίτο µνηµόνιο, αυτή η συµφωνία και οι επαχθείς όροι, τους οποίους εµπεριείχε, ήταν
αποτέλεσµα µιας διαπραγµάτευσης που την έκαναν αποκλειστικά ο κ. Τσίπρας µε τον κ. Καµµένο, παρά τις δικές µας προτροπές για εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης και για εθνική
συνεννόηση. Πήρατε µόνοι σας την ευθύνη και φέρατε αυτό το
δυσµενές αποτέλεσµα, σε µία διαδικασία άνευ όρων παράδοσης,
ως αποτέλεσµα µιας τυχοδιωκτικής πολιτικής και µιας πλήρους
αναξιοπιστίας, στην οποία είχε περιπέσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ απέναντι στους εταίρους µας και δανειστές.
Σας είπαµε, λοιπόν, τότε, ξηµερώµατα στις 14 Αυγούστου -θυµάµαι καλά-, ότι εµείς αυτά τα µέτρα δεν πρόκειται να τα ψηφίσουµε και είπαµε τα πέντε «όχι». «Όχι» στην υπερφορολόγηση
των αγροτών, «όχι» στην εξαθλίωση των συντάξεων, «όχι» στην
ανασφάλεια των δανειοληπτών και κυρίως της πρώτης κατοικίας,
«όχι» στο 23% στην εκπαίδευση, «όχι» στις ελεύθερες οµαδικές
απολύσεις. Το είπαµε και στις 14 Αυγούστου, το είπαµε και καθ’
όλη την προεκλογική περίοδο.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα είναι αποτέλεσµα των
δικών σας ατυχών επιλογών και δεσµεύσεων και τα µέτρα που
περιέχει καταρρίπτουν τη λεγόµενη «σκληρή διαπραγµάτευση»
και την προσπάθεια που κάνατε, µε την οποία βεβαίως πείσατε
τον ελληνικό λαό και σας ψήφισε.
Η δική µας στάση, το δικό µας «όχι» στο νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στα άρθρα που περιλαµβάνουν αυτά τα σκληρά µέτρα,
είναι αποτέλεσµα µίας συνεπούς στάσης, η οποία από τη µία
µεριά προάσπιζε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο της χώρας και είναι
λυπηρό που άκουσα τον εισηγητή της Πλειοψηφίας να κατηγορεί
εµάς, που υποστήκαµε πάρα πολλές θυσίες, που λοιδορηθήκαµε
από εσάς, που ακούσαµε µεγάλες κατηγορίες µε βαριές εκφράσεις, τις οποίες δεν θέλω να επαναλάβω για να φύγουµε απ’
αυτόν τον κύκλο, ως δήθεν φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις. Κατηγορούµεθα εµείς που πήραµε την ευθύνη, την οποία εσείς, διά της
Πλειοψηφίας που απωλέσατε, δεν αναλάβατε να ψηφίσετε τη
συµφωνία που φέρατε;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που κάνουµε τώρα
είναι απολύτως συνεπή µε αυτά που λέγαµε όλα αυτά τα χρόνια
και τις προσπάθειες που κάναµε, την απόλυτη πεποίθησή µας
δηλαδή ότι η χώρα θα µπορούσε να βγει από τα µνηµόνια, εάν
δεν είχατε διαλέξει αυτήν την τυχοδιωκτική πολιτική, να πάτε τη
χώρα σε εκλογές τον Γενάρη, και δέσµιοι των ψεµάτων σας που
είχατε πει προεκλογικά δεν µπορέσατε να προχωρήσετε σε µία
επωφελή συµφωνία για τη χώρα αµέσως µετά τον Γενάρη.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα βασικά του άρθρα περιέχει τα νέα βάρη, τα οποία θα καταψηφίσουµε. Περιέχει ρυθµίσεις, τις οποίες θα συζητήσουµε, γιατί
αποτελούν συνέχεια επιλογών που εµείς είχαµε δροµολογήσει.
Εξορθολογίζει και προσαρµόζει διατάξεις του Φορολογικού Δικαίου και άλλες, για τις οποίες έχουµε υποβάλει µια σειρά παρατηρήσεις και δεν µπορεί να είµαστε αρνητικοί. Περιµένουµε και
τις απαντήσεις των Υπουργών.
Βεβαίως, περιέχει ζητήµατα για τα οποία έχουµε βάλει σοβαρές ενστάσεις και τα οποία ενδεχόµενα η Κυβέρνηση µέχρι το
τέλος της συζήτησης θα διευκρινίσει –όπως αυτό που τέθηκε νωρίτερα- και δεν είµαστε αρνητικοί, αν τελικά δοθούν οι εξηγήσεις
που θέλουµε.
Όµως, ποιος είναι κυρίως ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, για να
µη χαθούµε στο εύρος των είκοσι διατάξεών του; Ο πυρήνας του
νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διατάξεις που
αφορούν το φορολογικό και το ασφαλιστικό.
Τι κάνει στο φορολογικό; Περιέχει την πρώτη δόση των φορολογικών βαρών που έρχονται ως αποτέλεσµα της συµφωνίας,
πρώτον, µε την επιβάρυνση των ακινήτων, διότι αναιρεί απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, όπως είναι αυτές για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια,
απαλλαγές που εµείς είχαµε κάνει γιατί αυτές συµβάλλουν στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δηµιουργία πλεονάσµατος.
Βεβαίως αυτό είναι ένα µεγάλο ερώτηµα, διότι το κάνουν αυτοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι οποίοι κατηγορούσαν εµάς και έλεγαν ότι το 2015 δεν θα
υπάρξει ΕΝΦΙΑ, δεν θα τον εισπράξουν. Δηλώσεις του κ. Τσίπρα
και των κορυφαίων Υπουργών υπάρχουν όσες θέλετε.
Επίσης, επιβαρύνει παραπέρα τα ακίνητα, γιατί καταργεί τη
διάταξη για να εκχωρούνται στο δηµόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια
και βεβαίως επιβαρύνει όλους όσοι έκαναν χρήση –και είναι χιλιάδες αυτοί, κυρίως µικροµεσαίοι επαγγελµατίες- των εκατό δόσεων, όχι αυτών που ψηφίσαµε εµείς πέρυσι τον Οκτώβρη, τις
οποίες υπονόµευσαν υποσχόµενοι σεισάχθεια για να µην εφαρµοστούν, παρ’ ότι ήταν νόµος του κράτους, αλλά τη δικιά τους
ρύθµιση, που ψηφίστηκε εδώ τον Μάρτη, αναιρώντας τις ευνοϊκότερες από την προηγούµενη ρύθµιση διατάξεις για το ύψος
του επιτοκίου, από τη µία µεριά, και για το εύρος των δόσεων.
Όπως είπε ο κ. Βενιζέλος -και όπως θύµισε πολύ καλά- νωρίτερα στο Σώµα, είχαµε πει τότε ότι «προσέξτε, ψηφίζουµε, αλλά
δεν θα ξεψηφίσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ».
Τώρα που ξεψηφίζετε, λοιπόν, να σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει η
αναίρεση αυτή των ρυθµίσεων των εκατό δόσεων σε ανθρώπους
που δεν θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις ρυθµίσεις, θα
βγουν έξω από τη ρύθµιση και άρα µεθαύριο δεν θα µπορούν να
έχουν φορολογική ενηµερότητα για να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Δεν τους δίνετε δηλαδή καµµία ελπίδα να προσφέρουν στο µεγάλο ζητούµενο, αυτή τη στιγµή, της
επανεκκίνησης της οικονοµίας, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, πλούτου και εισοδηµάτων.
Βεβαίως οφείλω να πω ότι εδώ η Κυβέρνηση θα µπορούσε, αν
ήθελε να ορθολογικοποιήσει αυτή τη διάταξη των εκατό δόσεων,
να κάνει µια διαφοροποίηση σε αυτό που είχαµε επισηµάνει εµείς
όταν έφερε εδώ µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τη δυνατότητα να µπουν στη ρύθµιση των εκατό δόσεων και αυτοί που
όφειλαν πάνω από ένα εκατοµµύριο, να βάλει δηλαδή έναν διαχωρισµό ανάλογα µε το ύψος των οφειλών. Και ενώ αυτό είναι
µια λογική πρόταση -γιατί έχει να κάνει µε µεγαλοοφειλέτες, οι
οποίοι συνήθως διαθέτουν και περιουσιακά στοιχεία-, όχι µόνο
δεν το πράττει, αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει στις επανειληµµένες µας προτροπές, καθώς έχουµε αξιοποιήσει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχοντας καταθέσει δύο ερωτήσεις.
Αναφέροµαι τώρα στον κ. Αλεξιάδη, που εκπροσωπεί εδώ το
Υπουργείο Οικονοµικών, και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής,
γιατί κάποια στιγµή πρέπει να συζητήσουµε. Δεν µπορεί να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν οι Υπουργοί, όταν ασκείς κοινοβουλευτικό έλεγχο και τους λες: «Δώσε µου τα στοιχεία! Πόσοι
έκαναν χρήση αυτής της διάταξης για πάνω από ένα εκατοµµύριο; Ποια είναι τα ποσά που ρυθµίσανε; Ποια είναι τα πρόστιµα
που χαρίσανε; Και τελικά ποιοι είναι;». Διότι κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι εδώ είναι οι µεγάλοι «νταλαβεριτζήδες», αυτοί που προκαλούν την ελληνική κοινωνία.
Και µας λέει ο κ. Αλεξιάδης ότι υπάρχει το απόρρητο! Σας είπε
χθες ο κ. Θεοχάρης ότι το απόρρητο για οφειλέτες µε πάνω από
τριακόσιες χιλιάδες δεν υπάρχει. Θα επιµείνουµε, λοιπόν. Και
επειδή κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Αλεξιάδη, σας την
ξαναδίνω την ερώτηση. Θα την ξανακαταθέσει ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόµενες µέρες.
Η άλλη µεγάλη οµάδα των διατάξεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή που εµπεριέχει τις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού και των συντάξεων. Εδώ υπάρχει πλήρης ανατροπή. Σας
είπα και άλλη φορά -το επαναλαµβάνω- ότι ο ν.3865/2010, ο επονοµαζόµενος νόµος Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, περιείχε διατάξεις
που κατοχύρωναν τα λεγόµενα «ώριµα δικαιώµατα» για αυτούς
που θα κατοχύρωναν σύνταξη µέχρι το 2012. Και έρχεται η µεγάλη ανατροπή των ώριµων δικαιωµάτων, για τα οποία υπάρχουν
και συνταγµατικά ζητήµατα.
Εδώ δεν είναι µόνο ότι ανατρέπεται η κατοχύρωση αυτών των
δικαιωµάτων, αλλά οι πολίτες επιβαρύνονται µε πολύ περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και µε µεγάλες ποινές, που οδηγούν σε
τεράστια µείωση των συντάξεων, αν κάνουν χρήση αυτών των
διατάξεων.
Πέραν τούτων, έχετε και οριζόντιες µειώσεις του 10% και
έχετε κυρίως τη µείωση της κατώτερης σύνταξης, για την οποία
επιχείρησε χθες ο κύριος Υπουργός να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ότι αφορά αυτούς που είναι ασφαλισµένοι µετά το 2011.
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Ουδέν ψευδέστερον τούτου! Διότι αφορά όλους όσοι παίρνουν
κατώτερη σύνταξη, απλά αυτοί που είναι µετά το 2011, λόγω του
λάθους που έκανε ο κ. Χαϊκάλης µε τη γνωστή εγκύκλιο, θα πάρουν ακόµα λιγότερη σύνταξη. Διότι –έτσι, για να ενηµερωθεί το
Σώµα- αποδέχτηκε τον κατώτερο µισθό όχι των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αλλά της κυβερνητικής -γνωστής σε όλους µαςπράξης, µε την οποία µειώθηκαν οι κατώτεροι µισθοί και την
οποία επίσης είχε καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εκείνο όµως που δεν µπορούµε να καταλάβουµε στις διατάξεις για το ασφαλιστικό είναι η µανία σας να καταργήσετε τις διατάξεις, τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, που είχε φέρει εδώ ο κ.
Στρατούλης και τις οποίες εµείς -θέλω να θυµίσω στο Σώµα,
στους Έλληνες πολίτες και στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑυπερψηφίσαµε, διότι απηχούσαν δικές µας προσπάθειες µίας
διετίας, µε ερωτήσεις, µε τροπολογίες, για να λύσουµε ώριµα ζητήµατα.
Ποια ήταν αυτά; Ήταν η δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών να επιλέγουν µία κλάση παρακάτω, για να µη φύγουν από
το επάγγελµα. Ήρθαν εδώ οι εκπρόσωποι όλων των φορέων και
κατήγγειλαν την αναίρεση αυτής της διευκόλυνσης. Ήρθε και ο
πρόεδρος του ταµείου και είπε ότι είναι λάθος, διότι απέδωσε εισπρακτικά και έχει εισηγηθεί στην Κυβέρνηση να µην την καταργήσει.
Καταργείτε τη δυνατότητα του συµψηφισµού οφειλών µε δικαιούµενη σύνταξη για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Πρέπει
να απαντήσετε στο ερώτηµα: Τι θα κάνει ένας άνθρωπος που
είχε τριάντα πέντε χρόνια µαγαζί και τα πέντε τελευταία δεν πλήρωσε; Θα του δηµεύσετε τις εισφορές για τα επόµενα χρόνια;
Καταργείτε τη δυνατότητα που δώσαµε στους ενστόλους να
υποβάλλουν αναλογιστικές µελέτες, για να επιλέξουν εάν θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ ή εάν θα πάνε σε επαγγελµατικό ταµείο. Σας
είπαν εχθές εδώ από αυτό Βήµα ότι έχουν καταθέσει τον φάκελο
και είναι λάθος, είναι αντισυνταγµατικό, να τους πάρεις τώρα
πίσω την προθεσµία.
Βεβαίως καταργείτε και άλλες παροχές, ευνοϊκές για µερικές
µεγάλες κατηγορίες πολιτών, µεταξύ των οποίων είναι η σύνταξη
του υπερήλικα ανασφάλιστου, εκεί δηλαδή που επιχειρήσαµε προεκλογικά το κάνατε, αλλά ήταν δίκαιο- να καλύψουµε τους
πλέον αναξιοπαθούντες συµπατριώτες µας.
Και τίθεται το εξής ερώτηµα τώρα στον κ. Κατρούγκαλο: Με
βάση αυτή την πρώτη δόση των ασφαλιστικών, η δεύτερη δόση
που έρχεται ως αποτέλεσµα της µελέτης των σοφών που παρουσιάστηκε σήµερα, τι θα περιέχει;
Γιατί θα πρέπει να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν αποδέχεστε
τη φιλοσοφία αυτής της µελέτης, η οποία πάει διά µέσου Αυστραλίας να αναιρέσει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, που είναι αποτέλεσµα των αγώνων των
σοσιαλιστών και των συνδικάτων, ιδίως µετά αλλά και πριν από
τον πόλεµο, όπου κατοχυρώθηκε το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, και να το συνδέσει µε περιουσιακά στοιχεία.
Πρέπει να µας το πείτε και πρέπει να απευθυνθείτε και στους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους. Θα τα αποδεχτείτε αυτά;
Γιατί, αν τα αποδεχτείτε, αυτό σηµαίνει πλήρη αποδοχή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Περιµένουµε να ακούσουµε. Όµως,
σε κάθε περίπτωση, οι προάγγελοι για το τι θα γίνει στη δεύτερη
δόση του ασφαλιστικού λένε ότι τα πράγµατα δεν θα είναι καλά.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τρεις λέξεις για τα επόµενα επιµέρους κεφάλαια. Υπάρχουν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας και του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Είναι
µια σειρά διατάξεις τις οποίες µπορούµε να συζητήσουµε, όπως
για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για τα πρόστιµα.
Είπαµε και χθες -το λέµε και σήµερα- ότι αυτό δεν µπορεί να
είναι άλλοθι για την απραξία του Υπουργείου Οικονοµικών να
συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Επειδή κάνει µία σκιαµαχία το Υπουργείο Οικονοµικών για τη λίστα Λαγκάρντ, να πούµε λοιπόν του
αρµόδιου Υπουργού ότι έχει στα χέρια του τη λίστα µε όσους
έβγαλαν τα λεφτά στο εξωτερικό -πενήντα τέσσερις χιλιάδες-,
που εµπεριέχει και τη λίστα Λαγκάρντ, ότι έχει τη λίστα του Λιχτενστάιν και ότι έχει τη λίστα των ακινήτων στην Αγγλία. Του
δώσαµε όπλα. Εµείς, που µας κατηγορούν, τους δώσαµε σαν
όπλα τον Οικονοµικό Εισαγγελέα και το άνοιγµα των λογαρια-
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σµών. Αντί να σκιαµαχούν και να ξιφουλκούν κατά των συµφερόντων, να µας φέρουν το αποτέλεσµα.
Για τα υπόλοιπα θα µιλήσω στη συζήτηση επί των άρθρων.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω
ότι εµείς αυτές τις διατάξεις µε τα επαχθή µέτρα δεν πρόκειται
να τις ψηφίσουµε. Η διάθεσή µας θα είναι δηµιουργική για µεταρρυθµίσεις που πηγαίνουν µπροστά τη χώρα και την οικονοµία. Εξάλλου, το τι έρχεται το περιλαµβάνει το σχέδιο του
προϋπολογισµού: ύφεση, ελλείµµατα και ανεργία. Άρα εµείς είµαστε εδώ για να προστατεύσουµε τους πλέον αδύναµους, για
να προτείνουµε µεταρρυθµίσεις και τελικά να υπερασπιστούµε
ένα σχέδιο που είχαµε και το έχουµε, για να βγει η Ελλάδα από
την κρίση, να τελειώνουν τα µνηµόνια, να ξαναελπίσει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 12-10-2015 έως 15-10-2015, η Βουλευτής κ. Βασιλική
Κατριβάνου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 12-10-2015 έως 20-10-2015,
η Βουλευτής κ. Άννα Καραµανλή ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 15-102015 έως 18-10-2015, η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό κατά το χρονικό
διάστηµα από 14-10-2015 έως 19-10-2015, η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Βαγιωνάκη ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 13-10-2015 έως
14-10-2015, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Δουζίνας ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 13-10-2015 έως 15-10-2015, ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο
εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 22-10-2015 έως 31-102015, ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Μηταράκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό κατά το χρονικό
διάστηµα από 16-10-2015 έως 18-10-2015, ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο
εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 29-10-2015 έως
3/11/2015 και η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστηµα από 14-10-2015 έως 15-10-2015. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
Πριν καλέσω στο Βήµα τον κ. Καραθανασόπουλο και επειδή
ήρθε εκ µέρους της Κυβέρνησης ο κ. Κατρούγκαλος, για να αντικρούσει την ένσταση αντισυνταγµατικότητας που έθεσε µέσω
του κ. Λοβέρδου η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, θα δώσω τον
λόγο στον κ. Κατρούγκαλο, ο οποίος µού είπε ότι θέλει να παρουσιάσει βελτιώσεις, οπότε ενδεχοµένως να λυθεί το θέµα. Εάν
δεν λυθεί το θέµα, θα συνεχίσουµε τη διαδικασία εκεί που την είχαµε σταµατήσει, µε τους υπόλοιπους αντιλέγοντες.
Κύριε Υπουργέ, σας φτάνουν πέντε λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχαµε δεχθεί την πρόταση Βενιζέλου
να πάµε στο τέλος επί της αρχής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, µε
παρακάλεσε ο κ. Κατρούγκαλος να λάβει τώρα τον λόγο, γιατί
δεν µπορεί να µείνει περισσότερο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μήπως µπορεί να δώσει τις βελτιώσεις να τις λάβουµε υπ’ όψιν µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό θα κάνει τώρα.
Γι’ αυτό του δίνω τον λόγο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν πάρει τον λόγο για αυτό, θα πρέπει
να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι επί των θεµάτων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, όλοι θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, το είπα, κύριε
Λοβέρδο. Είπα ότι κατ’ αρχάς θα ρωτήσω εσάς αν ικανοποιείστε
από τις απαντήσεις. Εάν πείτε «όχι», τότε θα µιλήσουν και οι υπόλοιποι αντιλέγοντες που τους έχουµε διακόψει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτοί οι συνάδελφοι που έφυγαν ξέρουν ότι µε το τέλος της συζήτησης επί της αρχής -αυτό είχατε
δεχθεί-...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν λείπει κάποιος,
θα το κρατήσουµε αργότερα για την ψηφοφορία να µιλήσουν.
Βλέπω ότι οι περισσότεροι είναι εδώ, κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, στην ένσταση που έχει υποβληθεί επί του άρθρου
10 παράγραφος 24, που αφορά τις αρµοδιότητες διαχείρισης
από τον Υπουργό Οικονοµικών του Ενιαίου Λογαριασµού, νοµίζαµε ότι είναι αυτονόητο και θα έβγαινε και µε µία απλή, σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία, αλλά έχουµε σκοπό να
διευκρινίσουµε, µε νοµοτεχνική βελτίωση, ότι δεν αφορά τους
συνταγµατικά αυτοδιοικούµενους οργανισµούς, όπως είναι τα
πανεπιστήµια και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ούτως ή άλλως, το νόηµα της ρύθµισης δεν ήταν να υποκατασταθεί η δυνατότητα απόφασης…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα ταµεία…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακούστε, το
νόηµα της ρύθµισης ήταν απλώς διαχειριστικό, να συγκεντρώσουµε όλα τα κεφάλαια του δηµοσίου και να έχουµε µια ενιαία
διαχείριση πόρων. Δεν ήταν ποτέ η υποκατάσταση των αποφάσεων σκοπιµότητας των φορέων. Κι αυτό µπορούµε να το διευκρινίσουµε και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, µε ιδιαίτερη έµφαση
στο ζήτηµα της συνταγµατικότητας. Διότι ζήτηµα συνταγµατικότητας δεν έγκειται ως προς τα λοιπά ταµεία, αλλά κυρίως ως
προς τους οργανισµούς που έχουν από το Σύνταγµα αυτοδιοίκηση.
Δεύτερον, µια που πήρα τον λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι νοµίζω ότι δεν τέθηκε, όπως µου µεταφέρθηκε, -αν και δεν ήµουν
παρών όταν διατυπώθηκε η ένσταση- στο άρθρο 14 παράγραφος
10 που αφορά τον περιορισµό των αρµοδιοτήτων προληπτικού
ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχει τεθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν τέθηκε εκεί.
Απλώς, να πω κι εγώ ότι θεωρούµε πως το άρθρο 98 παράγραφος 1 προβλέπει έλεγχο, όχι αναγκαστικά προληπτικό. Εφόσον υπάρχουν ισοδύναµοι εναλλακτικοί έλεγχοι, τότε δεν
υπάρχει θέµα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ετέθη ζήτηµα ουσίας, όχι συνταγµατικότητας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σύµφωνοι.
Άρα συµφωνούµε ότι δεν υπάρχει θέµα αντισυνταγµατικότητας, εφόσον υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης του προληπτικού ελέγχου µε κατασταλτικούς, τον προσυµβατικό. Απλώς να
συµπληρώσω ότι εφόσον προβλέπεται και προεδρικό διάταγµα
που θα εκδοθεί µετά από γνώµη της ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, και ενδεχόµενες επιφυλάξεις ή βελτιωτικές προτάσεις του δικαστηρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΔΡΟΣ: Το 1 παράγραφος 3...(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρθρο 1 παράγραφος 3.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ειπώθηκε κάτι γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το έβαλε ο κ. Λοβέρδος. Πώς δεν ειπώθηκε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας διευκρινίζω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι επί της ένστασης συνταγµατικότητας µιλάµε τώρα. Επί της
δυνατότητας ουσίας για τις αποφάσεις µη συνταγµατικά προστατευόµενων οργανισµών νοµίζω ότι δεν τίθεται θέµα συνταγµατικότητας, όπως είπε και ο κ. Βορίδης εδώ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΔΡΟΣ: Άλλο άρθρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Λοβέρδο.
Καθίστε, κύριε Υπουργέ, να κάνει τη διευκρίνιση ο κ. Λοβέρδος
για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΔΡΟΣ: Πάντως υπάρχει ένα θέµα κυβερνητικής τσαπατσουλιάς. Το αντιπαρερχόµεθα.
Ο συνάδελφος καταλαβαίνει πολύ καλά ότι από τη δική µας
πλευρά θέσαµε δύο θέµατα. Είπατε για το άρθρο 10 παράγραφος 24. Έχουµε αντιρρήσεις, αλλά θα το κουβεντιάσουµε όταν
φέρει τη βελτίωση, την οποία δεχόµαστε µε πολύ θετικό τρόπο
ευθύς εξαρχής.
Για το άρθρο 10 παράγραφος 10 δεν θέσαµε κανένα θέµα. Αντιθέτως, κύριε Υπουργέ, στηρίξαµε τη ρύθµιση του 10 παράγραφος 10.
Και για το άρθρο 1 παράγραφος 3, που ήταν το πρώτο θέµα
που θέσαµε, είπαµε ότι εµείς που κάναµε βασικές διαρθρωτικές
αλλαγές στα ασφαλιστικά, µε τρόπο ορισµένες φορές σκληρό,
πάντα προβλέψαµε µε σεβασµό ρυθµίσεις γι’ αυτούς οι οποίοι
έχουν ώριµη προσδοκία συνταξιοδότησης και βάσει των υπερβολών που η ζωή φέρνει φροντίσαµε να είµαστε επιεικείς. Δηλαδή, αν ένας έχει τριάντα τέσσερα χρόνια και οχτώ µήνες,
επειδή ακόµη δεν έχει συµπληρώσει τέσσερις µήνες θα του ρίξεις δώδεκα χρόνια στο κεφάλι; Πρέπει να βρείτε µια µεταβατικότητα εδώ. Αυτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
για δύο λεπτά τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λιγότερο θα
χρειαστώ.
Έχουµε προσπαθήσει να έχουµε έναν βηµατισµό µεταβατικότητας σε όλες τις ρυθµίσεις για τα όρια ηλικίας. Γενικά πάντως
να ξέρετε ότι η προσπάθεια που κάνουµε -και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε- είναι στο εξής να έχουµε ενιαίους κανόνες, που θα
εφαρµόζονται και στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα και σε
παλιούς και σε νέους συνταξιούχους. Αυτό δεν το θεωρώ αντίθετο προς το Σύνταγµα. Θεωρώ, αντίθετα, ότι υπακούµε µια βασική αρχή της ισότητας που και το Σύνταγµα και η αίσθηση
δικαίου επιβάλλει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, αυτή
είναι η τελική θέση της Κυβέρνησης για το άρθρο 1 παράγραφος
3. Για τα άλλα δεν υπάρχει θέµα, απλώς να τα δούµε γραπτώς
να έρθουν.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μόνο ως προς τη διαδικασία της συζήτησης της αντισυνταγµατικότητας θα πω. Από τη στιγµή που
δεν έχουµε τη διατύπωση, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε. Αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ ρώτησα αν είναι
και η τελική θέση της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 3. Γιατί και να έρθει η διατύπωση η γραπτή, που θα
έρθει, θα παραµένει το άρθρο 1 παράγραφος 3.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί του άρθρου 1 παράγραφος 3;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για το
ενιαίο ταµείο θέλω να πω, να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γι’ αυτό µιλάµε. Δεν
είναι το ενιαίο ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω
ένα λεπτό, για να διευκρινίσω.
Ο σκοπός µας ήταν η συγκέντρωση όλων των πόρων και να
έχουν και µεγαλύτερο επιτόκιο και καλύτερη διαχείριση. Ποτέ
δεν ήταν να µην µπορεί όταν θέλει το πανεπιστήµιο να πάρει
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λεφτά γι’ αυτό ή η τοπική αυτοδιοίκηση.
Άρα δεν τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας. Θα συµφωνήσουµε µαζί σε µια διατύπωση µε πάρε-δώσε που εξασφαλίζει
αυτό. Αν δεν την κάνουµε καλά τη διατύπωση, να το ξαναδούµε
και µε συνεννόηση.
Αυτός ήταν ο στόχος µας και αυτό µπορούµε να το διευκρινίσουµε. Εγώ δεν είµαι νοµικός να το κάνω ακριβώς, αλλά αυτό
ήταν το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι Υπουργοί, για
να µη µου ξαναδιακόψετε τη συζήτηση, τελειώνουµε περίπου
στις 12 η ώρα απόψε το βράδυ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, σε
συνεννόηση µε εκπροσώπους των κοµµάτων και από την πλευρά
σας ετοιµάστε τη να τη δούνε, το αργότερο µέχρι τις 9 το βράδυ
να έχουµε γραπτά αυτά που προφορικά είπατε. Εφόσον είναι ok,
αίρεται η ένσταση αντισυνταγµατικότητας και τελειώνουν…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό. Για το άλλο παραµένει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, γι’ αυτό µιλάµε.
Είπα µήπως µέχρι τις 9 το βράδυ βρεθεί κοινός τόπος για όλα.
Όµως, σας παρακαλώ, µέχρι τις 9 να το έχουµε, γιατί πριν ψηφίσουµε επί της αρχής αυτό πρέπει να έχει λυθεί.
Μένουµε σύµφωνοι επ’ αυτού, για να µην καθυστερήσουµε περαιτέρω; Συµφωνούµε, απ’ ό,τι βλέπω.
Προχωράµε στον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ο οποίος έχει
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Χουλιαράκης, µιλώντας κατά τη διάρκεια των εργασιών των επιτροπών που επεξεργάζονταν το παρόν νοµοσχέδιο, τόνισε ότι τα
προαπαιτούµενα αυτά µέτρα αποτελούν και αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της συµφωνίας, δηλαδή της νέας µνηµονιακής συµφωνίας, του τρίτου µνηµονίου, του µνηµονίου
Τσίπρα, το οποίο –λέει- έχει διαφορετικό προσανατολισµό, γιατί
θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση και στην ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αυτόν ακριβώς εµείς τον προσανατολισµό ως ΚΚΕ θέλουµε να
πολεµήσουµε, γιατί ακριβώς αυτός ο προσανατολισµός, αυτή η
επιδίωξη αποτελεί και τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.
Βεβαίως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις τον ίδιο πυρήνα
είχαν, δηλαδή τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και της καπιταλιστικής ανάκαµψης, γιατί αυτό ακριβώς αποτελεί και τον στόχο
της αστικής τάξης της χώρας µας. Θέλουµε ως ΚΚΕ να πολεµήσουµε ακριβώς αυτήν την επιδίωξη της Κυβέρνησης, γιατί η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει ακόµη µεγαλύτερα
βάσανα, ακόµη µεγαλύτερα δεινά για τους εργαζόµενους, για τα
πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Γιατί τι σηµαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη; Πώς έρχεται η καπιταλιστική ανάπτυξη; Έχει κάποιους όρους και προϋποθέσεις.
Ποιοι είναι αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις; Συµπυκνωµένα
θα τους αναφέρουµε.
Χρειάζεται πολύ πιο φθηνή εργατική δύναµη -µείωση δηλαδή
της αξίας της εργατικής δύναµης-, πολύ πιο φθηνούς εργαζόµενους, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα. Γι’ αυτό και
υπάρχει η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η κατάργηση
της σταθερής απασχόλησης, η γενίκευση των διαφόρων µορφών
µερικής απασχόλησης.
Σηµαίνει περαιτέρω χτύπηµα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά
και συνολικότερα των δικαιωµάτων που έχουν οι εργαζόµενοι
στον χώρο δουλειάς, των συλλογικών συµβάσεων.
Δεύτερον, σηµαίνει ένα ακόµη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τη
δράση των επιχειρηµατικών οµίλων. Πώς έρχεται αυτό; Με τις
νέες φοροαπαλλαγές, τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές που
απολαµβάνει το µεγάλο κεφάλαιο και οι µονοπωλιακοί όµιλοι, µε
τα νέα κίνητρα, τα «αναπτυξιακά», νέα δηλαδή χρήµατα από τους
Έλληνες φορολογούµενους, µε τα οποία θα στηριχθούν τα επενδυτικά σχέδια των µονοπωλιακών οµίλων.
Σηµαίνει, τέλος, διαµόρφωση των προϋποθέσεων για την
ύπαρξη νέων πεδίων δράσης του µεγάλου κεφαλαίου, του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και
έχουµε την απελευθέρωση των αγορών, την περίφηµη υλοποίηση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, την κατάργηση µιας σειράς
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παρεµβάσεων του κράτους στη σφαίρα της οικονοµίας, του αστικού κράτους στη σφαίρα της οικονοµίας, προς όφελος της δράσης των µονοπωλιακών οµίλων, τις ιδιωτικοποιήσεις και την
εκποίηση της περιουσίας.
Σ’ αυτά, λοιπόν, είναι στοχοπροσηλωµένη και η σηµερινή Κυβέρνηση και αυτά υλοποιεί και σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσει και τη διευθέτηση του κρατικού χρέους. Η ελάφρυνση
του κρατικού χρέους δεν πρόκειται να οδηγήσει σε βελτίωση της
θέσης του λαού. Αντίθετα, νέα ελάφρυνση του κρατικού χρέους,
του δηµόσιου χρέους, προϋποθέτει κλιµάκωση της αντιλαϊκής
επίθεσης.
Τι σηµαίνει, λοιπόν, ελάφρυνση του κρατικού χρέους; Σηµαίνει
ότι θα υπάρχει ακόµη περισσότερο, ακόµη µεγαλύτερο κοµµάτι
ζεστού κρατικού χρήµατος για να στηριχθούν οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, αυτή η στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης, αυτή η επιδίωξη για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας
και την καπιταλιστική ανάκαµψη οδηγεί συνεχώς -σε µία διάρκεια, σε µία συνέχεια- στο να θυσιάζεται στον βωµό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων η
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Έτσι, λοιπόν, θα έχουµε µία ανάπτυξη η οποία θα είναι σε
βάρος του λαού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και τα µέτρα τα
οποία υλοποιεί και η σηµερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, δεν αποτελούν πρωτοτυπία, αλλά εφαρµόζονται συνολικά
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και για µία ακόµη φορά επιβεβαιώνεται ότι και η σηµερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση δηλαδή της
Αριστεράς µε τη σύµπραξη των ΑΝΕΛ, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά το υπηρετικό, το υπαλληλικό προσωπικό των µονοπωλιακών οµίλων.
Τα προαπαιτούµενα τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο, βεβαίως, δεν είναι αποσπασµατικά ούτε και ευκαιριακά. Εντάσσονται, υλοποιούν, εξειδικεύουν τον παραπάνω
σχεδιασµό, δηλαδή τη διευκόλυνση και την ικανοποίηση των
αναγκών των µονοπωλιακών οµίλων, έχουν ταξικό δηλαδή πρόσηµο, είναι βαθύτατα αντιλαϊκά.
Και είναι βάρβαρα αυτά τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται
στο νέο πολυνοµοσχέδιο, ακριβώς γιατί έρχονται να λειτουργήσουν ως συµπληρωµατικά των προηγούµενων αντιλαϊκών µέτρων, τα οποία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν κατήργησε και
τα οποία προβλέπονταν στο πρώτο και στο δεύτερο µνηµόνιο.
Ακριβώς η συµπληρωµατικότητα αυτή των νέων µέτρων αναδεικνύει και τον βάρβαρο χαρακτήρα, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο
τόνισε το ΚΚΕ, ότι τα µέτρα αυτά αποτελούν οδοστρωτήρα για
την εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα.
Όµως, ας δούµε ενδεικτικά ορισµένα από τα µέτρα τα οποία
προβλέπονται στο παρόν νοµοσχέδιο και τη φιλοσοφία τους,
γιατί πιο αναλυτικά θα µιλήσουµε κατά την αυριανή συνεδρίαση
στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Τι ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και ο κ. Αλεξιάδης, ο αρµόδιος
Υπουργός; Ότι πρωταρχικό µέληµα της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό, όµως, αποτελεί ανέκδοτο. Αποτελεί ανέκδοτο η πάταξη της φοροδιαφυγής και µάλιστα όχι µόνο
ανέκδοτο, γιατί κάποιοι θα γέλαγαν, αλλά και πρόσχηµα για να
κλιµακωθεί η αντιλαϊκή επίθεση, η φοροεπιδροµή απέναντι στην
εργατική τάξη και στα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Είναι υπερβολή
αυτό το οποίο λέµε, ότι είναι ανέκδοτο η πάταξη της φοροδιαφυγής; Μήπως υπερβάλλουµε; Κάθε άλλο, εµείς λέµε.
Και λέµε µάλιστα ότι σε συνθήκες φορολογικού ανταγωνισµού
σε διεθνές επίπεδο, σε συνθήκες ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων, σε συνθήκες ύπαρξης των διαφόρων απορρήτων, όπως
του φορολογικού απορρήτου, του εµπορικού απορρήτου, του
τραπεζικού απορρήτου ή και της ανωνυµίας των µετοχών και
πολύ περισσότερο και ύπαρξης ταυτόχρονα των φορολογικών
παραδείσων, αυτός ο στόχος της Κυβέρνησης είναι αδύνατον να
επιτευχθεί.
Και ακριβώς γιατί το λέµε αυτό; Γιατί δεν αποτελεί πρωτοτυπία
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της Ελλάδας. Δεν είναι µόνο στην Ελλάδα το ζήτηµα της φοροδιαφυγής που απασχολεί –υποτίθεται- τις αστικές κυβερνήσεις.
Πάρα πολλά είναι τα δηµοσιεύµατα, τα οποία αναφέρονται στο
συγκεκριµένο ζήτηµα. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο πολύ πρόσφατα.
Το πρώτο δηµοσίευµα είναι της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
το οποίο αναφέρεται σε µία έκθεση που έγινε για την οικονοµία
των Ηνωµένων Πολιτειών. Τι λέει αυτή η έκθεση; Λέει ότι οι δεκαπέντε µεγαλύτερες αµερικάνικες εταιρείες, πολυεθνικές δηλαδή, διατηρούν σε φορολογικούς παραδείσους ποσά τα οποία
ξεπερνούν το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια και τα ποσά που διατηρούν οι πεντακόσιες µεγαλύτερες σε φορολογικούς παραδείσους είναι 2,1 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Αυτές οι πολυεθνικές
στις Ηνωµένες Πολιτείες, που θαυµάζετε µάλιστα και το φορολογικό τους σύστηµα, έχουν βρει την ευκαιρία να φοροδιαφεύγουν νόµιµα ή νοµότυπα µέσω των φορολογικών παραδείσων.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφέρω άλλο δηµοσίευµα, πρόσφατο και αυτό, το οποίο θα
καταθέσω επίσης. Στη Μεγάλη Βρετανία –χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- το Facebook για το 2014 και για κέρδη 105 εκατοµµυρίων λιρών πόσο πλήρωσε, αξιοποιώντας τα διάφορα «παραθυράκια» του φορολογικού συστήµατος; Μόνο 4.327 λίρες Αγγλίας,
όσο πληρώνει και ένας µέσος µισθωτός στη Μεγάλη Βρετανία!
Και αυτά τα φορολογικά «παραθυράκια» δεν είναι µόνο ελληνικά,
είναι σε διεθνές επίπεδο.
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και για να δείξουµε κιόλας και την υποκρισία και της ελληνικής
Κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, λέω ότι σήµερα
υπάρχει ένα δηµοσίευµα σε µία εφηµερίδα που µιλάει για τους
φορολογικούς παραδείσους. Οι τέσσερις από τους έξι µεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους πού βρίσκονται; Βρίσκονται
στην Ευρώπη και οι τρεις είναι µάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρώτη είναι η Ολλανδία, ακολουθεί η Σιγκαπούρη, το ΧονγκΚονγκ, µετά είναι το Λουξεµβούργο, η Ελβετία και η Ιρλανδία.
Αυτές οι χώρες είναι οι µεγαλύτεροι φορολογικοί παράδεισοι
που υπάρχουν και µέσα από αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους οι πολυεθνικές βρίσκουν την ευκαιρία να µην πληρώνουν
δεκάρα τσακιστή για τα τεράστια κέρδη, για τα υπερκέρδη τα
οποία έχουν.
Όµως, θα µου πει και κάποιος ότι καλά, αυτά τα οποία λέτε
είναι γενικότερα, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν, υπάρχουν
δυσκολίες, αλλά να µην περιορίσουµε και λίγο το φαινόµενο εδώ
στην Ελλάδα, που µπορεί να είναι µεγαλύτερο;
Ακόµη και να ισχύει αυτό που λέτε, από τη στιγµή που τους
µεγάλους, τις πολυεθνικές, τους µονοπωλιακούς οµίλους δεν
µπορείτε να τους πιάσετε, µε τους φορολογικούς παραδείσους,
µε τις τριγωνικές συναλλαγές τις οποίες έχουν, πού θα καταλήξει, λοιπόν, αυτό το κυνήγι της φοροδιαφυγής; Θα καταλήξει
απέναντι στους αυτοαπασχολούµενους, στους επαγγελµατίες,
στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Θα εξαπολύσετε, λοιπόν, ένα φοροκυνηγητό απέναντι στους µικρούς, απαλλάσσοντας επί της ουσίας τους µονοπωλιακούς οµίλους. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο φέρνετε και αυτό το νοµοσχέδιο.
Τι κάνετε; Μειώνετε τα πρόστιµα για τις φορολογικές παραβάσεις. Άρα διευκολύνετε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους να κάνουν νέες φορολογικές παραβάσεις, αφού τους
µειώνετε τα πρόστιµα.
Και την ίδια στιγµή, για να φανεί η κοινωνική δικαιοσύνη της
πολιτικής σας, τι κάνετε; Μειώνετε και το όριο του ακατάσχετου
των καταθέσεων µισθωτών και συνταξιούχων, από τα 1.500 το
πάτε στα 1.000 ευρώ. Για να κάνετε τι; Για να πάρετε τα 100, 200,
300 ευρώ που µπορεί να χρωστάνε στις εφορίες ή στα ασφαλιστικά ταµεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η κοινωνική ευθύνη την οποία έχετε; Αυτός είναι ο
ανθρωπισµός, τον οποίο επί της ουσίας και στην πράξη επιδεικνύετε;
Βεβαίως δεν φτάνει µόνο ότι τους µειώνετε τα πρόστιµα, αλλά
τους ανοίγετε και µια ολόκληρη «µπαλκονόπορτα», για να συνεχίσουν τη φοροδιαφυγή. Λέγοντας τι; Ότι µπορούν να καταθέσουν συµπληρωµατική τροποποιητική δήλωση, ακόµη κι από τη
στιγµή που έχει ξεκινήσει και ο έλεγχος, ενώ µέχρι τώρα ήταν
µέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος. Αυτό εντάσσεται σε συγκεκριµένη
λογική και φιλοσοφία. Διευκολύνετε επί της ουσίας, δεν αντιµετωπίζετε.
Τα φορολογικά βάρη είναι σίγουρο βεβαίως ότι θα τα πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα. Παράδειγµα είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος
διατηρείται. Φαίνεται και εδώ ο ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής σας. Εντάσσετε στον ΕΝΦΙΑ τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και
απαλλάσσετε τις ξενοδοχειακές µονάδες. Δηλαδή ποιον διευκολύνετε µε αυτό; Τους επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού. Διαµορφώνετε ένα ακόµη
πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να αναπτύξουν περαιτέρω τη δράση
τους. Με τις συγκεκριµένες αυτές ρυθµίσεις, απαλλάσσετε και
τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ από τον ΕΝΦΙΑ. Έτσι
διευκολύνετε την ιδιωτικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων.
Στην ίδια λογική και στην ίδια φιλοσοφία είναι και το άρθρο
13, που απαλλάσσει από τα ανταποδοτικά τέλη οποιεσδήποτε
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε τοµείς που έχουν παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ή από το δηµόσιο και παρέχουν έργο, δηλαδή στα αεροδρόµια, στα λιµάνια, στις µεταφορές, στα µεγάλα
έργα, τα οποία διαµορφώνονται. Και µάλιστα όχι µόνο τους
απαλλάσσετε, αλλά και αναδροµικά διαγράφετε όποια χρέη
είχαν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τη στιγµή
που ίσχυε το καθεστώς ότι πρέπει να καταβάλλουν ανταποδοτικά
τέλη. Αυτή η µείωση, λοιπόν, των εσόδων στην οποία οδηγείτε
τους δήµους, σε συνδυασµό µε τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, θα οδηγήσει στην αύξηση των ανταποδοτικών τελών,
που θα κληθούν να πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες.
Για ποιον, λοιπόν, είναι αυτό το µέτρο; Είναι για τον λαό; Είναι
για τα λαϊκά στρώµατα; Ή είναι για τους επιχειρηµατικούς οµίλους; Διευκολύνετε µε αυτόν τον τρόπο ή όχι την περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν παραχωρηθεί
στο ΤΑΙΠΕΔ;
Αυτή είναι, λοιπόν, η κοινωνική σας δικαιοσύνη και η πολιτική
της αναδιανοµής σας! Ναι, κάνετε αναδιανοµή, αλλά την κάνετε
προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου, των µονοπωλιακών οµίλων.
Αντίστοιχη είναι η φιλοσοφία σας για το ασφαλιστικό. Είναι ενταγµένο στη λογική της συρρίκνωσης των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, για να µπορέσει να αναπτυχθεί η ιδιωτική ασφάλιση
στη χώρα µας, είτε µέσω των επαγγελµατικών ταµείων είτε µέσω
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τους λεγόµενους
«τρεις πυλώνες», για τους οποίους έσκιζε τα ιµάτιά του ο κ. Κουτσούκος πριν και τα οποία µε νόµο του ΠΑΣΟΚ είχαν υλοποιηθεί
στη χώρα µας, οι τρεις άξονες της λεγόµενης –γιατί δεν είναι«κοινωνικής ασφάλισης».
Γιατί το κάνετε αυτό; Για να µειωθεί το λεγόµενο «µη µισθολογικό κόστος», δηλαδή να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η
κερδοφορία. Και πάλι αυτό έχουµε µπροστά µας να αντιµετωπίσουµε.
Το πόρισµα της Επιτροπής Σοφών, που δόθηκε στη δηµοσιότητα, προβάλλει το εξής καταπληκτικό: Θα πρέπει, λέει, οι εισφορές να είναι αντίστοιχες µε τη φοροδοτική ικανότητα και όχι µε
βάση τη σχέση εργασίας. Αυτό θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική
απαλλαγή των επιχειρηµατικών οµίλων από την υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία.
Ανατρέπετε, λοιπόν, συνολικά, σύµπασα την όλη κατάσταση.
Και από αυτήν την άποψη, αυξάνετε παραπέρα τα όρια συνταξιοδότησης µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις έως δεκαεπτά
χρόνια. Καταργείτε τις προνοιακές συντάξεις για τους υπερήλικες, µειώνετε τις παροχές στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
και µε αυτόν τον τρόπο, ακόµη περαιτέρω, η µη στήριξη των επικουρικών ταµείων θα οδηγήσει σε νέες µειώσεις. Ξεκινάτε το ξήλωµα των βαρέων και ανθυγιεινών βάζοντας στο στόχαστρο τούς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

εργαζόµενους στην καθαριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όντως, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε εισηγητά της
Κυβέρνησης, είστε ένα χρήσιµο υπόδειγµα αριστερής διακυβέρνησης, αλλά όχι για τον λαό. Χρήσιµο για την αστική τάξη, γιατί
αποδεικνύεστε ότι είστε οι πιο ικανοί για να υλοποιήσετε τα πιο
βάρβαρα, τα πιο δύσκολα µέτρα εκεί που κώλωναν η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι να τα υλοποιήσουν.
Αυτά σήµερα υλοποιείτε εσείς και ταυτόχρονα όχι µόνο υλοποιείτε τα πιο δύσκολα µέτρα, αλλά τους δίνετε το δικαίωµα να
βγουν και να φωνάζουν, να αναδεικνύονται σε τιµητές, αυτοί που
άνοιξαν τον δρόµο για να χτυπηθεί η εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώµατα.
Συνολικότερα, από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε ότι ο λαός
δεν πρέπει να έχει καµµία αυταπάτη –και τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή- για την πολιτική της
Κυβέρνησης αλλά και της Αντιπολίτευσης.
Πρέπει να συγκρουστεί µε το σύνολο της πολιτικής σας. Πρέπει να συγκρουστεί µε τη λογική του κοινωνικού αυτοµατισµού,
η οποία αποτελεί µέσο για να υλοποιήσετε αυτήν την ταξική πολιτική σας και που αναφέρεται στο όνοµα της αντιµετώπισης της
λεγόµενης «ανθρωπιστικής κρίσης». Προσπαθείτε έτσι να διαιρέσετε τους φτωχούς µε τους λιγότερο φτωχούς και να τους φέρετε αντιµέτωπους, να διαιρέσετε τα τµήµατα του λαού µεταξύ
τους, για να µπορείτε να υλοποιείτε τη βάρβαρη και ταξική σας
πολική.
Ο λαός δεν πρέπει να επιτρέψει να περάσει αυτός ο διαχωρισµός, αλλά αντίθετα απάντηση στον κοινωνικό αυτοµατισµό της
Κυβέρνησης πρέπει να είναι η ένταση της ενότητας, η οικοδόµηση της λαϊκής συσπείρωσης, ώστε να µπορέσει µέσα από τους
αγώνες του το εργατικό λαϊκό κίνηµα να συγκρουστεί µε αυτήν
την πολιτική, να την ανατρέψει και να οδηγήσει σε γενικότερες
ρήξεις και ανατροπές, αναγκαίες για να µπορέσει η εργατική
τάξη αλλά και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα να βάλουν σήµερα στο
επίκεντρό τους την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Είναι φανερό ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µάλιστα ως ΚΚΕ θα καταθέσουµε πρόταση
για ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, ειδικός αγορητής από
Το Ποτάµι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν ήµασταν σε καµµία κυβέρνηση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, δεν είστε από
παρθενογένεση!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μιλήστε για τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ, ακόµα και το ΛΑΟΣ. Εµείς δεν
υπήρχαµε καν. Τουλάχιστον αυτά µην τα µπερδεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά, σωστά! Από
παρθενογένεση είστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αντιµνηµονιακός σας κύκλος έφτασε, όπως πια το έχετε
καταλάβει, στο τέλος του. Σας αποκάλεσα χθες στην επιτροπή
«ΣΥΜΝΑ», δηλαδή Συνασπισµό της Μνηµονιακής Αριστεράς και
δεν σας άρεσε. Δεν πειράζει! Σε κανέναν δεν αρέσει η πικρή αλήθεια.
Σας συνιστώ, όµως, από εδώ και µπρος να διάγετε άλλο κοινοβουλευτικό βίο, «σεµνά» και ταπεινά. Σας θυµίζει κάτι; Κάτι
πρέπει να σας θυµίζει, γιατί όλο και περισσότερο µοιάζετε µε το
παρελθόν.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο ψηφίζετε µόνοι σας, ρίχνετε
µεγάλα βάρη στους Έλληνες πολίτες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα, όπως θα αποδείξω και στη συνέχεια, γιατί έχετε µια ωραία
και πειστική ιστορία, ένα αφήγηµα, όπως λέµε συχνά, που, όµως,
είναι ψεύτικο.
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Εδώ αξίζει να πούµε ότι το ότι καταφέρατε και πείσατε δεν καθιστά αυτά που λέτε αληθινά. Το αληθινό και το ψεύτικο αναµετρώνται µε την πραγµατικότητα, όχι µε την ικανότητα του θιάσου
να πείσει το κοινό του.
Συνεπώς το επιχείρηµα στο οποίο τελικά καταλήγετε -και το
ακούσαµε πολλές φορές εδώ µέσα, από αυτό το Βήµα, ακόµα
και από το στόµα του Πρωθυπουργού- πως «αφού λέµε τόσα ψέµατα, τότε πώς ο κόσµος είναι µαζί µας;», είναι απαράδεκτα
ρηχό. Στην περίπτωσή σας πείθετε γιατί λέτε ωραία και πειστικά
ψέµατα.
Ας δούµε, όµως, τι µας λέτε. Μας λέτε τέσσερα πράγµατα.
Πρώτον, µας λέτε πως είστε ένα πραγµατικά αριστερό κόµµα
-µάλιστα, εξανίσταστε, όταν σας λένε «κεντροαριστερούς»- και
πως αναγκάζεστε να κάνετε πράγµατα, παρά τη θέλησή σας,
πράγµατα που δεν πιστεύετε, που είναι µεν νεοφιλελεύθερα,
αλλά τα επέβαλε η δύναµη, η οποία νίκησε το δίκαιο.
Θα το πω αλλιώς. Κάνετε «αριστερή απεργία πείνας», αλλά,
όπως και ο φίλος µου ο γιατρός από το Ηράκλειο, τσιµπάτε και
µια «µπουκίτσα» νεοφιλελεύθερο µνηµόνιο. Θα τσιµπήσετε και
µια «µπουκίτσα» ακόµη σε δεκαπέντε ηµέρες µε τα δεύτερα προαπαιτούµενα. Θα συνεχίσετε µε τα κόκκινα δάνεια, έτσι να βγάλετε την ηµέρα, να βγάλετε την εβδοµάδα, να βγάλετε και τον
µήνα.
Όπως, όµως, αποκαλύφθηκε πως δεν γίνεται απεργία πείνας
τρώγοντας, κι εσείς δεν είστε αριστεροί ψηφίζοντας µνηµόνια.
Όποιος θέλει να είναι αριστερός παραιτείται. Δεν σας αναγκάζει
κανένας να είστε εδώ στο Κοινοβούλιο και να ψηφίζετε!
Εγώ ξέρετε πως δεν έχω τίποτε κοινό πολιτικά µε τον κ. Στρατούλη, τον κ. Λαφαζάνη και τη Λαϊκή Ενότητα, αλλά είχαν πολιτική εντιµότητα και παραιτήθηκαν από Υπουργοί.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παραιτήθηκαν από Υπουργοί. Δεν έκαναν τους αριστερούς
ψηφίζοντας δεξιά. Δεν το έκαναν για να κρατήσουν καρέκλες και
θεσούλες. Έφυγαν και µαζί πήραν και την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Εσείς είστε αριστερός;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το έχετε καταλάβει, ότι
την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχετε και την έχει πάρει η Λαϊκή
Ενότητα;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Άσε τα αυτά!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εσείς, κύριοι συνάδελφοι
-ειδικά εσείς που δεν είστε στην Κυβέρνηση- θα συνεχίσετε να
στηρίζετε τις επιλογές της ηγεσίας για τις καρέκλες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τις ψηφίσατε,
κύριε Θεοχάρη, εσείς;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο αριστερός που ξέρω
εγώ παραιτείται όταν δεν συµφωνεί. Δεν είστε δηµόσιοι υπάλληλοι!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ενώ εσείς είστε, κύριε Θεοχάρη!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα τα ακούσετε όσο κι αν
πονάει. Μην εκνευρίζεστε. Εδώ είµαστε, θα τα ακούσετε.
Δεν είστε δηµόσιοι υπάλληλοι να υλοποιείτε την πολιτική της
πολιτικής ηγεσίας. Δεν είστε υπάλληλοι της τρόικας και της
όποιας τρόικας!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Θεοχάρη!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είστε Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Δεν είναι λόγος
αυτός. Είναι υβρεολόγιο!
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Μας προκαλεί, όµως.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εσείς τα δηλώνετε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα πάρετε τον
λόγο, όταν θα έρθει η σειρά σας να αντικρούσετε τα επιχειρήµατά του.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σας πείραξε πολύ το αποτέλεσµα
των εκλογών, κύριε Θεοχάρη. Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά
παραφροσύνην!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ επαναλαµβάνω τα
δικά σας λόγια, ότι ψηφίζετε παρά τη συνείδησή σας. Σε αυτό
απαντάω. Δεν είναι δικά µου αυτά τα λόγια. Κι αν δεν σας αρέ-
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σουν, αλλάξτε τη στάση σας.
Είστε βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και όταν δεν ψηφίζετε κατά συνείδηση, παραβιάζετε το Σύνταγµα. Δεν χωράει
«ολίγον έγκυος» σε αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ:… (δεν ακούστηκε)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ µιλάω για εσάς. Κοιτάξτε τα δικά σας θέµατα. Δεν χρειάζεται εκνευρισµός, κύριε
Γάκη. Ηρεµία.
Το δεύτερο που λέτε είναι πως αφού ψηφίσαµε το µνηµόνιο
το καλοκαίρι, πρέπει να συνεχίσουµε να στηρίζουµε τα λάθη σας.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στηρίξαµε τη χώρα µας,
γιατί οι εσωκοµµατικές σας έριδες και τα αποτυχηµένα σχέδιά
σας για τη δραχµή θα την έριχναν στα βράχια. Τώρα κρίνουµε
τις διατάξεις που φέρνετε και κρίνουµε κι εσάς.
Μετά την ψήφιση του καλοκαιριού µάς λέγατε πως είναι ακόµη
ανοικτό το µνηµόνιο σε βελτιώσεις. Πού είναι;
Πριν από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου λέγατε πως θα το κάνετε καλύτερο και πρέπει να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός, για
να το κάνετε καλύτερο. Πού είναι που είναι καλύτερο;
Μετά τις εκλογές µάς είπατε πως µε τέσσερις υποθέσεις φοροδιαφυγής θα πάρετε πίσω τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Πού
είναι ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση που τον παίρνετε πίσω;
Προχθές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε πως τα θέµατα των αγροτών είναι ανοικτά. Συνεχίζετε, λοιπόν, στον ίδιο
χαβά.
Όχι, λοιπόν, δεν ψηφίζουµε αυτό το µνηµόνιο που δεν βελτιώνεται ούτε σε ένα κόµµα και µία τελεία.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα δεχθούµε τις λάθος διατάξεις του καλοκαιριού που δεν µπορέσατε
εσείς να διορθώσετε. Δεν θα δεχθούµε να συνεχιστεί η κοροϊδία
του ελληνικού λαού, µε τις διατάξεις πριν από τις εκλογές να
αναιρούνται µετά τις εκλογές, µε το είπα-ξείπα των νεόκοπων
µνηµονιακών µαθητών.
Εµείς θα ψηφίζουµε κάθε διάταξη κατά συνείδηση, ανάλογα
µε το αν βοηθάει ή όχι τον ελληνικό λαό. Είναι το ίδιο που κάναµε
πάντα, δηλαδή.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Πάντα, πάντα!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ζητήσατε από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσετε µόνοι σας µε τους ΑΝΕΛ, για να υλοποιήσετε καλύτερα και πιο πιστά το µνηµόνιο. Εφόσον ο
ελληνικός λαός σάς έδωσε αυτό που ζητήσατε, τώρα γιατί φωνάζετε;
Δεν θέλατε να συγκατοικήσουµε, γιατί δεν θα σας αφήναµε να
κάνετε ό,τι θέλετε και τώρα θέλετε να µοιραστούµε το ενοίκιο.
Ε, όχι! Δεν θα µοιραστούµε το ενοίκιο! Ψάχνετε για κορόιδα,
αλλά τα κορόιδα τελείωσαν!
Τρίτον, µας λέτε πως έχετε το ηθικό πλεονέκτηµα ως αριστεροί. Ήδη είδαµε πως δεν είστε αριστεροί. Ήδη είδαµε πως δεν
έχετε πολιτική εντιµότητα, καθώς εξαπατάτε τον ελληνικό λαό.
Καθώς, όµως, ψάχνετε και το ηθικό πλεονέκτηµα που σας το
πήραν οι Υπουργοί που ξεχνούν τις µετοχές και τις καταθέσεις
τους, καθώς αναρωτιέστε ποιοι είναι και πού βρίσκονται, σηµειώστε πως η ανακριβής δήλωση «πόθεν έσχες» είναι αυτοτελώς
και από µόνη της αδίκηµα. Δεν έχει σχέση µε το εάν είναι προϊόν
εγκλήµατος ή µη φορολογηµένα τα ποσά. Αυτά εξετάζονται αργότερα και από άλλες υπηρεσίες.
Συγκαλέστε, λοιπόν, άµεσα την επιτροπή για να φύγουν όλες
οι σκιές. Αρκετά έχει πληρώσει όλο το πολιτικό σύστηµα!
Τέλος, µας λέτε πως µε όλα αυτά που φέρνετε, όσο και αν
είναι άσχηµα, επειδή έχετε το ηθικό πλεονέκτηµα, θα χτυπήσετε
τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, δεν έχετε εξαρτήσεις. Ας
αφήσω πως ήδη αποχαιρετίσατε το πλεονέκτηµα που χάνετε, ας
δω αν θα µπορέσετε να πιάσετε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά µε αυτό το νοµοσχέδιο, αν η σφαγή των συντάξεων που
φέρνετε εδώ και που µας παρουσιάσατε σε άλλη αίθουσα της
Βουλής και θα µας φέρετε σε λίγο για ψήφιση, αν η αποκαθήλωση του κ. Σκουρλέτη και της επτάµηνης διακυβέρνησής σας
αξίζει τον κόπο.
Ήδη απέδειξα στην επιτροπή πως η διάταξη που επιτρέπει την
υποβολή εκπρόθεσµων και τροποποιητικών δηλώσεων µετά την
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έναρξη του ελέγχου βοηθάει και τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Συνοπτικά θα τα πω για να τα ακούσει και ο ελληνικός
λαός, αλλά και όσοι Βουλευτές δεν ήταν στην επιτροπή.
Με την κατάλληλη συνεννόηση ο ελεγκτής και ο φοροφυγάς
θα τα βρουν, ώστε η σωστή δήλωση να ακυρώσει µε το αζηµίωτο
τον έλεγχο. Όµως, ακόµη και αν παραβλέψουµε τη διαφθορά, ο
φορολογούµενος µετά τη διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να κάνει
πια ειλικρινείς δηλώσεις. Διότι αν δεν ελεγχθεί, θα τη γλιτώσει
έτσι και αλλιώς. Αν ελεγχθεί, όµως, θα µπορεί µε µικρό πρόστιµο
-µικρότερο, γιατί εσείς το µικρύνατε και το καλοκαίρι και το µικραίνετε και τώρα- να τη γλιτώσει.
Ο κ. Αλεξιάδης τι απάντησε; Πως υπάρχει ήδη φοροδιαφυγή.
Αυτή είναι η απάντησή του, πως υπάρχει ήδη φοροδιαφυγή. Αυτό
δεν είναι απάντηση. Αυτό είναι «πετάω την µπάλα στην εξέδρα».
Αν φέρετε µια διάταξη που µοιράζετε δωρεάν όπλα και σας
πούµε ότι αυτό θα οδηγήσει σε φόνους, θα µας πείτε «µα, ήδη
γίνονται φόνοι»; Αυτή είναι απάντηση; Κρίνουµε τη διάταξη ως
τέτοια και κρίνουµε ότι βοηθάει τη φοροδιαφυγή. Το ότι θα έρθει
να προσθέσει σε ήδη υπάρχουσα φοροδιαφυγή δεν έχει καµµία
σηµασία. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά!
Είστε πίσω στα φορολογικά έσοδα 3,4 δισεκατοµµύρια ήδη.
Με αυτές τις διατάξεις θα πάτε ακόµη χειρότερα. Το λέω τώρα
για να το ακούσει και ο ελληνικός λαός: Δεν θα πιάσετε έτσι τους
στόχους και θα αρχίσετε να κατηγορείτε το µνηµόνιο, το κακό
το ριζικό µας, τους ανάλγητους Ευρωπαίους ή δεν ξέρω και εγώ
τι άλλο! Δεν θα πιάσετε, όµως, τους στόχους και θα πάρετε και
νέα µέτρα µε το τσεκούρι, γιατί φέρνετε τέτοιες διατάξεις προστασίας και ενθάρρυνσης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτές. Θα σας πω και µερικά ακόµη:
Στο άρθρο 3 παράγραφος 5, ήµουν και είµαι υπέρµαχος τους
εξορθολογισµού των προστίµων του ΚΒΣ. Σε όλες τις χώρες βάζουν πρόστιµα στις φορολογίες ΦΠΑ και εισοδήµατος και κάποια
ελάχιστα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που δεν υπάρχει,
αλλά ό,τι αντίστοιχο υπάρχει. Σηµειώνω πως όποτε προσπάθησαν στο παρελθόν να µειώσουν τα σε µεγάλο βαθµό µη εισπράξιµα -διότι περίπου το 0,5% εισπράττεται- πρόστιµα, εσείς, όπως
και όλοι οι προηγούµενοι στην αντιπολίτευση, φωνάζατε πως
προσπαθεί η κυβέρνηση να προστατεύσει τους φοροφυγάδες.
Τώρα τα κάνετε εσείς.
Τι κάνετε; Πρόστιµα υπάρχουν πια µόνο αν υπάρχει ΦΠΑ. Για
παράδειγµα, για τους γιατρούς που δεν έχουν ΦΠΑ δεν θα έχει
πια νόηµα να στέλνουµε την εφορία στα ιατρεία, διότι δεν υπάρχει πρόστιµο πια, αν ο γιατρός δεν κόψει µια απόδειξη.
Πάνε, λοιπόν, οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις για τα συνεργεία
που βγαίνουν στο Κολωνάκι και κόβουν πρόστιµα για τους γιατρούς του Κολωνακίου. Πάνε αυτά! Δεν θα µπορείτε να κόψετε
πρόστιµα, γιατί δεν έχει ΦΠΑ.
Έτσι δεν είναι, κύριε Βρούτση, που είστε εφοριακός και τα ξέρετε; Αφήστε που δεν θα έχουν νόηµα και όλες οι περιπτώσεις
των αποδείξεων στα µπαρ, κ.λπ.. Με 10 ή 20 ευρώ µη κοµµένες
αποδείξεις –είπε και ο κ. Κουτσούκος εχθές- θα υπάρχει πρόστιµο 1,5 ευρώ µε 2 ευρώ. Δεν θα αξίζει ούτε η βενζίνη του εφοριακού που πήγε στο µπαρ για να κόψει το πρόστιµο.
Επίσης, αµνηστεύετε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 3 όλα
τα πλαστά και τα εικονικά για τις παλαιές χρήσεις. Δεν µιλάµε
για από εδώ και εµπρός που θα µπορούσαµε να συζητήσουµε
και να συµφωνήσουµε, αλλά για τις παλαιές χρήσεις. Ακυρώνετε,
δηλαδή, εν κρυπτώ φορολογική εργασία ετών. Αν πρέπει να το
κάνετε, πείτε το. Μην το κάνετε έτσι, στα µουλωχτά.
Όλες οι υποθέσεις που δεν θα ολοκληρωθούν µέχρι αύριο που
ψηφίζεται το νοµοσχέδιο, ακόµα κι αν αφορούν παλαιές χρήσεις,
όπως για παράδειγµα το 2009 και το 2010, αρχειοθετούνται.
Όµως και όσες είναι µεγάλες, µε την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου θα δικαιωθούν στο ΣτΕ, λόγω της συνταγµατικής αρχής
της ευµενέστερης αντιµετώπισης. Και αυτοί τη γλιτώνουν. Οι µικροί, που δεν έχουν λεφτά να πάνε στο δικαστήριο και να πληρώσουν, θα τα πληρώσουν. Οι µεγάλοι, όµως, θα πάνε µέχρι το
ΣτΕ, δεν θα δώσουν ούτε ευρώ και θα τα πάρουν πίσω και όσα
έχουν δώσει ως τώρα.
Πάρα πολύ καλά πηγαίνετε για δεύτερη φορά αριστερά!
Με την παράγραφο 8 γλιτώνετε όσους φουσκώνουν τα έξοδά
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τους µε τιµολόγια «µαϊµού» στους «αυτοφωράκηδες». Ακούσατε
τον κ. Μεϊµαράκη να µιλά για «αυτοφωράκηδες» και φέρατε ολόκληρο νοµοσχέδιο, για να τους σώσετε. Το ίδιο συµβαίνει και για
όσους υπερτιµολογούν, για να δικαιολογήσουν επιδοτήσεις και
επενδυτικά αγαθά. Αν κτίσετε και το κτήριο υπερτιµολογηµένο,
αφού υπάρχει το κτήριο, δεν υπάρχει πια παράβαση και είµαστε
µια χαρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αµνηστεύετε ποινικά µε το άρθρο 8 τις offshore που δεν πληρώνουν τον ειδικό φόρο ακινήτων µέχρι ποσού 100.000 ευρώ. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν τόλµησε να το κάνει αυτό. Η παράβαση ήταν
ποινική από το πρώτο ευρώ. Για µέχρι 100.000 ευρώ απλήρωτο
φόρο, δηλαδή για αντικειµενική αξία ακινήτου περίπου 700.000
ευρώ, οι offshore δεν διώκονται. Αυτό λέτε στον ελληνικό λαό.
Δείτε το. Πολύ γρήγορα µάς γίνατε σύµµαχοί των ιδιοκτητών
offshore.
Επίσης, µε το άρθρο 8 αλλάζετε το άρθρο 66, παράγραφος 5
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και λέτε πως δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο, το οποίο αφορά
πραγµατική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό απ’ αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο. Με τη σκανδαλώδη φωτογραφική διάταξη καλύπτετε όσους κάνουν «µαύρη»
συναλλαγή και ψάχνουν «αυτοφωράκια» -πάλι εδώ οι «αυτοφωράκηδες»- όπως για παράδειγµα τρόφιµο του Δροµοκαΐτειου ή
υπέργηρο –αυτά δεν είναι τυχαία, υπάρχει βιοµηχανία- για να καλύψουν τη δαπάνη και να µην καταβληθεί ο φόρος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζοµαι πολύ χρόνο, απλώς ένα λεπτό.
Αυτό είναι συνηθισµένη πρακτική και την «καθαρίζετε» γιατί
δεν βάζετε µία λέξη. Παρακαλώ, αλλάξτε τη! Αλλάξτε το τώρα
και πείτε ότι «…δεν είναι εικονικό για τον καλόπιστο λήπτη το φορολογικό στοιχείο…». Βάλτε τη λέξη «καλόπιστο». Τότε θα µπορέσετε να το διορθώσετε. Αλλιώς, αποδεχθείτε το χαρακτηρισµό
του «πάτρωνα της φοροδιαφυγής».
Μαθαίνω εξάλλου πως ήδη παγώσατε το βέλγικο σύστηµα εντοπισµού απάτης του ΦΠΑ που µας βάλατε και ψηφίσαµε το καλοκαίρι. Ήδη είναι παγωµένο. Ισχύει; Πάει όπως και το
λαθρεµπόριο καυσίµων στις προγραµµατικές δηλώσεις; Εξαερώνεται η πολιτική σας βούληση για πάταξη λαθρεµπορίου και
φοροδιαφυγής; Παρακαλώ, απαντήστε.
Τέλος, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 3, θα αµνηστεύσετε
χιλιάδες υποθέσεις από τις λίστες Λαγκάρντ, εµβάσµατα, κ.λπ.,
γιατί δεν θα θεωρούνται φοροδιαφυγή τα εικονικά και πλαστά.
Έτσι, καταργείτε την εικοσαετή παραγραφή και παρέχετε προστασία σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είναι πολλές και σοβαρές
υποθέσεις.
Για παράδειγµα, έχουµε την υπόθεση Λιακουνάκου που είναι
πρόσφατη και στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος σε εικονικά και πλαστά, γιατί µε αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται πάντοτε οι µίζες.
Τώρα, αφαιρείται το αδίκηµα της φοροδιαφυγής, πέφτει η παραγραφή από την εικοσαετία στην πενταετία και παραγράφεται.
Θα βοηθήσετε µία-µία αυτές τις υποθέσεις, όπως βοηθήσατε
το καλοκαίρι έναν προς έναν αυτούς που χρωστούσαν πάνω από
ένα εκατοµµύριο ευρώ. Ακόµα παρακαλούµε να µας δώσετε τα
ονόµατα των φίλων σας. Τώρα, εδώ βλέπουµε ότι θα κάνετε τους
αυστηρούς και µε αυτές τις διατάξεις θα τους βοηθάτε, ώστε να
παραγραφεί η υπόθεσή τους.
Κύριε Αλεξιάδη, κύριε Υπουργέ, κάποιες απ’ αυτές τις διατάξεις προσπάθησε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν –και µιλώ
πραγµατικά, γιατί ήµουν και µπροστά- να τις περάσει και ο κ.
Μαυραγάνης αλλά και άλλοι και πάντοτε σταµατούσαν στον κ.
Στουρνάρα και στον κ. Χαρδούβελη.
Μην κρύβεστε πίσω από την τρόικα και τη διαπραγµάτευση.
Ξέρω από την εµπειρία µου, όταν διαπραγµατευόµουνα, πως τέτοιου είδους διατάξεις δεν τις δέχεται, αν τις ξέρει και τις καταλαβαίνει, ακόµα και η τρόικα. Μην κρύβεστε πίσω από αυτήν τη
δικαιολογία. Μη δεχθείτε να υπογράψετε διατάξεις ενίσχυσης
της φοροδιαφυγής που άλλοι σας φέρνουν. Το νοµοσχέδιο δεν

315

θα έχει το όνοµά τους, θα έχει το δικό σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε άλλες εποχές, όταν υπήρχε
κοινωνική κατάπτωση, χρειάστηκε µια «αλογόµυγα» για να ξυπνήσει µια κοινωνία που δεν έβλεπε τα λάθη της. Αυτή η «αλογόµυγα» το πλήρωσε ακριβά, µε κώνειο. Η ιστορία, όµως, τη
δικαίωσε.
Μια νέα «αλογόµυγα» χρειάζεστε και τώρα να σας θυµίζει πως
όσα λέτε στον ελληνικό λαό στηρίζονται σε σαθρά θεµέλια. Δεν
θα αρνηθούµε, όπως ελπίζουµε ότι δεν θα αρνηθούν και άλλοι,
τον ρόλο αυτό. Δεν θα δεχθούµε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο
αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καµµένος, ειδικός αγορητής από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα καθήκον µας να επαναλαµβάνουµε πάρα πολλά στοιχεία και δεδοµένα, τα οποία δίδουµε στις οµιλίες µας τόσο στις επιτροπές που συµµετάσχουµε
όσο και στην Ολοµέλεια. Είναι τιµή µας, πιστεύω όλων, να απευθυνόµαστε προς τον ελληνικό λαό.
Μέσα από αυτά ήθελα να πω κάτι που ξέχασα και εγώ εδώ και
δύο µέρες - και νοµίζω ότι όλη η Βουλή θα συµφωνήσει- να ζητήσουµε όλοι µαζί, τουλάχιστον εµείς οι τριακόσιοι της Βουλής,
ένα µεγάλο συγγνώµη από τον δεκάχρονο τον οποίο κατέβασε
ο οδηγός του ΚΤΕΛ για 1 ευρώ από το λεωφορείο.
Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν ψέγουµε τον οδηγό.
Όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια έχουν
στρες και µελαγχολία -είναι και ιατρικά αποδεδειγµένο ότι διέπει
πολλά στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας- και έχει µεταφερθεί
το στρες σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι πολύ άσχηµη αντιµετώπιση από έναν ενήλικα άνθρωπο,
οικογενειάρχη! Φανταστείτε να κατεβάζει ένα παιδάκι από το λεωφορείο, το οποίο θα µπορούσε να είναι και το παιδί του. Και ο
άνθρωπος αυτός δεν σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να είναι το παιδί
του.
Αυτό θα πρέπει όλοι να το στηλιτεύσουµε. Νοµίζω ότι όλοι µαζί
οφείλουµε µια συγγνώµη στο παιδάκι αυτό και να του υποσχεθούµε ότι η δουλειά µας σε αυτήν τη Βουλή, το καθήκον µας
αλλά και το λειτούργηµα που επιτελούµε είναι να προστατεύσουµε αυτό και άλλα παιδιά από παρόµοιες -αν θέλετε- αντιδράσεις ενηλίκων, προσβλητικές προς το ίδιο και προς την
οικογένειά του.
Να θυµίσω εδώ πέρα ότι εν µέσω µνηµονίων χάσαµε ένα παιδί
το οποίο πήδηξε από ένα λεωφορείο.
Σε αυτήν τη χώρα δεν πρέπει να ξανασυστηνόµαστε κάθε δύοτρεις µήνες. Είναι κρίµα να υποτιµάµε το µυαλό του Έλληνα πολίτη και του ψηφοφόρου, ο οποίος έχει περάσει τα πάνδεινα και
στις τελευταίες εκλογές έδωσε ένα ξεκάθαρα µήνυµα σε µία Κυβέρνηση και τελικά σε µια συγκυβέρνηση για να πάει ένα βήµα
παρακάτω τη χώρα και να µην χρεοκοπήσει και να µην πάµε άτακτα στη δραχµή. Σε αυτό, αν θέλετε, συνέβαλαν όλα τα κόµµατα
της Βουλής –σχεδόν- µε διακόσιους πενήντα πέντε ψήφους και
έτσι απετράπη η χείριστη κατάληξη που θα είχε µια άτακτη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ.
Πάµε, όµως, στο σήµερα. Έχω πει σε όλες µου τις οµιλίες ότι
ψέγω σχεδόν σύσσωµη την Αντιπολίτευση, διότι τρεις µέρες
τώρα και σε όλα τα ξενύχτια που έχουµε κάνει εµείς και φαντάζοµαι και πολλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σπαταλούν τον
χρόνο τους δηµιουργικά -θα ήθελα να φαντάζοµαι- µε όσα
ακούνε από εµάς για να παρακολουθήσουν το τι λένε οι ταγοί
τους σε σχέση µε το µέλλον των ίδιων, των οικογενειών τους
αλλά και το µέλλον της πατρίδας, δυστυχώς, τρεις µέρες τώρα
και αύριο –δεν ελπίζω, έχω χάσει την Ελπίδα µου- η αντιπολίτευση κάνει µια πάρα πολύ ωραία κριτική! Ευχαριστούµε πάρα
πολύ για αυτό. Είναι και δηµιουργική και, φυσικά, όπως είδαµε,
και πολλά σηµεία του νοµοσχεδίου έχρηζαν διόρθωσης. Αυτά τα
είδαµε και εµείς σαν Κυβέρνηση, αλλά µας βοήθησε και η Αντιπολίτευση σε αυτό.
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Πέρα από αυτό, που είναι το πρόγραµµα της Αντιπολίτευσης;
Αν υποθέσουµε ότι εµείς είµαστε όλοι λάθος, ότι έχουµε ένα
λάθος σκεπτικό, έχουµε ξεπουλήσει ψηφοφόρους µας και ό,τι
απόφαση παίρνουµε είναι εκ φύσεως λάθος, το πρόγραµµα της
Αντιπολίτευσης ποιο είναι; Πέρα από την κριτική που ασκούµε
ανά άρθρο, η οποία είναι καλόπιστη -θέλω να πιστεύω- από εκεί
και πέρα η αντιπρόταση ποια είναι;
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες κοστολόγησης, αντικοστολόγησης ή οτιδήποτε. Θέλουµε µια πρόταση. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι από αυτό το Βήµα τρεις µέρες τώρα που συζητάµε τα
προαπαιτούµενα για να µην ξαναχρεοκοπήσουµε την άλλη εβδοµάδα στις υποχρεώσεις που έχουµε προς τους δανειστές µας, η
Αντιπολίτευση δεν έχει δώσει ούτε µια ιδέα, γραπτή ή προφορική, στα Πρακτικά της Βουλής για το πώς πρέπει να πάει παρακάτω αυτή η χώρα. Έχουµε µείνει µόνο σε µια κριτική. Η κριτική
αυτή ασκείται για τα κανάλια και την τηλεόραση. Εδώ, όµως, δεν
είµαστε πρωινή εκποµπή ούτε µεσηµεριανή ούτε οι ειδήσεις των
20:00’ ή των 21:00’. Ελπίζω αργότερα ή αύριο στη συζήτηση κατ’
άρθρον να υπάρξουν προτάσεις. Εδώ και τρεις µέρες έχουµε
ακούσει τα πάντα. Έχουµε χτενίσει όλα τα άρθρα. Διαφωνούµε,
συµφωνούµε, ψηφίζουµε, δεν ψηφίζουµε. Θέλουµε προτάσεις.
Δεν δικαιούται ο Έλληνας ψηφοφόρος να ακούσει προτάσεις;
Χθες στην εισήγησή µου είπα, για παράδειγµα, για το ζήτηµα
του ηλεκτρονικού τζόγου και για το πώς χάνει το δηµόσιο
2.000.000.000 ή 3.500.000.000 ευρώ τον χρόνο από το µαύρο
τζόγο. Τι πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση για να µαζέψει αυτά τα
χρήµατα; Πρέπει να κάνει κάτι; Πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί;
Εγώ έχω ένα report, το οποίο υποσχέθηκα να το δώσω αύριο, µεθαύριο στον αρµόδιο Υπουργό και θα συζητήσουµε µαζί.
Υπάρχει κάποιο άλλο κόµµα που έχει ιδέες για το πώς θα µαζέψουµε τα 2.000.000.000-3.000.000.000 του µαύρου τζόγου από
την Ελλάδα, έτσι ώστε όλοι µαζί να ελαφρύνουµε το φορολογικό
βάρος ή ένα κοµµάτι του ΦΠΑ από ένα στρώµα του ελληνικού
πληθυσµού; Ναι ή όχι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχουµε ηµερίδα. Το νοµοσχέδιο
συζητάµε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Υπάρχει κάποιος τρόπος να µαζέψουµε και να ελέγξουµε όλοι µαζί, όπως είπα, τα ανταλλακτήρια
συναλλάγµατος, τα οποία τα τελευταία πέντε, έξι χρόνια έχουν
στεγνώσει την ελληνική αγορά, στέλνοντας µαύρα χρήµατα στο
εξωτερικό ή χρησιµοποιώντας παράνοµα παραλήπτες; Μηχανισµοί υπάρχουν. Θέλετε να δουλέψουµε όλοι µαζί να το κάνουµε,
για να ελαφρύνουµε τον ελληνικό λαό από τα δυσβάσταχτα ίσως
µέτρα, τα οποία αναγκαζόµαστε να επιβάλλουµε σήµερα; Νοµίζω
ότι όλοι µαζί πρέπει να φέρετε ιδέες για το πώς θα το κάνουµε
και να πρωτοστατήσουµε σ’ αυτό.
Θέλουµε όλοι µαζί, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, να κάνουµε
κάτι για τα ενεχυροδανειστήρια, τα οποία κατέκλεψαν τον ελληνικό λαό; Και δεν φοβάµαι να χρησιµοποιήσω αυτήν την αυστηρή
λέξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κάντο µόνος σου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα το κάνουµε όλοι µαζί! Εµείς θα
το κάνουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι µαζί!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όλοι µαζί!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είµαστε ηµερίδα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, δεν είναι ηµερίδα! Συµφωνώ
απολύτως. Όµως, εδώ λέµε τα λογικά, διότι πρέπει να υπάρχει
και ένα πρόγραµµα, διότι ψεγόµαστε για το παράλληλο πρόγραµµα. Αν εγώ σας πω ότι αυτό είναι ένα παράλληλο πρόγραµµα, θα το χειροκροτήσετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Από εδώ είναι το παράλληλο πρόγραµµα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, λέω αν σας πω ότι αυτό είναι
ένα παράλληλο πρόγραµµα µαζί µε τις λίστες, τον τζόγο! Να θυµίσω ότι έντιµα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει δηλώσει ότι
είναι έτοιµο το νοµοσχέδιο για την ιχνηλάτηση των καπνικών προϊόντων. Θα έρθει στη Βουλή. Θα το ψηφίσουµε όλοι µαζί; Γνωρίζουµε τι σηµαίνει αυτό κοστολογικά για την ελληνική οικονοµία;
Γνωρίζουµε πόσα δισεκατοµµύρια; Είναι συγκεκριµένα τα δισεκατοµµύρια που γλιτώνουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εάν βοηθήσουµε όλοι να το ψηφίσουµε αυτό, θα ελαφρύνουµε
τόσο απλά όλο το βάρος που αναγκαζόµαστε να πάρουµε σχεδόν όλοι µαζί, είτε συµφωνούµε είτε διαφωνούµε -γιατί η επόµενη µέρα της Ελλάδας αφορά τις οικογένειες όλων µας και όχι
µόνο µια µερίδα Ελλήνων- και να πάµε παρακάτω για να βρούµε
έσοδα για το κράτος, τα οποία δυστυχώς διαφεύγουν.
Μίλησα για την ανταγωνιστικότητα. Ενηµερώνω πάλι την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους αρµόδιους Υπουργούς που µας
κάνουν την τιµή να είναι αυτήν τη στιγµή µαζί µας ότι υποθέσεις
οι οποίες έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο µήνα, όπως αυτή της
«VOLKSWAGEN» µε την απάτη στους κινητήρες, θα ξεκινήσουν
να απασχολούν τα Μέσα και όλους µας από την ερχόµενη εβδοµάδα, αν δεν υπερισχύσουν τα λόµπι των µίντια σε σχέση µε τη
«HOCHTIEF» και τις αποδόσεις στους δήµους της περιφέρειας,
όπου λειτουργεί το αεροδρόµιο σε σχέση µε τα ανταποδοτικά
τέλη.
Καταθέτω εδώ τη σχετική έγγραφη ενηµέρωση των δήµων για
τη µη πληρωµή των τελών προς το ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, οι τριγωνικές συναλλαγές που είναι και αυτό µέρος
του νοµοσχεδίου, αλλά δυστυχώς υπήρχαν δύο γερµανικές εταιρείες οι οποίες έµειναν πίσω. Και εδώ πρέπει να κινηθεί η ελληνική Κυβέρνηση µαζί µε εσάς. Θα πρέπει να µας κυνηγήσετε, να
µας ελέγξετε και να µας το θυµίζετε, σχετικά µε το τι κάναµε µε
τις τριγωνικές πωλήσεις των δύο γερµανικών εταιρειών οι οποίες
απέκρυβαν κέρδη τιµολογώντας στο εξωτερικό, την Ελλάδα, τα
µοντέλα που κυκλοφόρησαν και πουλιούνταν στην Ελλάδα.
Φέρτε µας τα ζητήµατα και ελέγξτε µας, γιατί µπορεί να το ξεχάσουµε. Έχουµε πάρα πολλά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πείτε µας για το έγγραφο που καταθέσατε για τα ανταποδοτικά τέλη. Τι θέση παίρνετε; Θα τα καταψηφίσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Η θέση η δική µου είναι ότι πρέπει
τα ανταποδοτικά τέλη να πληρώνονται στους δήµους, εφόσον
παρέχονται υπηρεσίες όπως προβλέπει ο νόµος. Ό,τι προβλέπει
ο νόµος. Μου αρέσει να είµαι νόµιµος.
Ο ν. 4172, επειδή κάνουµε µία συζήτηση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άρα δηλαδή θα καταψηφίσετε το
άρθρο 13;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεν θα κάνουµε συζήτηση τώρα.
Το νοµοσχέδιο έχω πει ότι το ψηφίζουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Καταθέτουµε και λέµε και την άποψή
µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Λέµε την άποψή µας. Κάνουµε µία
κριτική στους εαυτούς µας και στην Κυβέρνηση και σε σας και
σε όλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πείτε στην Κυβέρνηση να το αποσύρει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Η δική σας κυβέρνηση έφερε το
καλοκαίρι του 2012 µία εξαιρετική διάταξη, µε την οποία –λείπει
ο κ. Χάρης τώρα, την ήξερε- για την αλλαγή της φορολογικής
κατοικίας στο εξωτερικό. Για εµένα εκείνη η διάταξη το καλοκαίρι
του ’12 ήρθε για συγκεκριµένο λόγο, για τη λίστα Λαγκάρντ.
Υπήρχε µία παράγραφος, µε την οποία, αν εγώ δήλωνα µε µία
απλή µετάφραση από ένα καντόνι του Λουξεµβούργου ή της Ελβετίας ότι η σύντροφός µου, το παιδί µου, η γυναίκα µου, διαζευγµένοι ή όχι, ζει εκεί πέρα, θα µπορούσα να δηλώσω
φορολογική κατοικία εκεί και να µην µε ακουµπήσει ποτέ το ελληνικό φορολογικό σύστηµα.
Αυτήν τη διάταξη την έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε το ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 2012 στον ν. 4172. Έχει έρθει
και ήρθε το ’12 που τη βρήκα εγώ, όταν µπήκα στη Βουλή, όταν
ήρθε η εγκύκλιος από την κ. Σαββαΐδου αρχές Μαΐου για να περάσει στη Βουλή. Την έφερα στην κ. Βαλαβάνη τότε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ψηφίστηκε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι, ψηφίστηκε. Έφερα την κ. Βαλαβάνη στη Βουλή για να το διορθώσουµε και να το δούµε πάλι
ποιοι Έλληνες πολίτες εκµεταλλεύτηκαν το ευεργετικό του
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νόµου της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας µε µία απλή δήλωση και γλίτωσαν µε αυτήν την παράγραφο τον φορολογικό
έλεγχο.
Είναι, επίσης, κάποια ζητήµατα που ήρθαν προς ενηµέρωσή
µου αυτές τις ηµέρες και εκτός Βουλής, µιλώντας µε τον κόσµο.
Ο περιπτεράς της γειτονιάς µου σήµερα το πρωί που πήγα για
να πάρω την εφηµερίδα µου µού είπε το εξής: «Θα βάλουµε όλοι
POS, αλλά Δηµήτρη µου, 3% βγάζω από τα τσιγάρα. Αν µου
παίρνει 2% η κάρτα, για ποιον θα δουλεύω; Επίσης, 2% βγάζω
από τον τύπο, από τις εφηµερίδες. Αν µου παίρνει 2% η κάρτα,
για ποιον θα δουλεύω;»
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούµε όλοι µαζί. Το
λέω και στη φορολογική διοίκηση του κράτους. Οι τράπεζες, δηλαδή, θα πρέπει να δούνε το ποσοστό που κρατάνε σε όλες τις
συναλλαγές, γιατί ο σκοπός µας είναι να γλιτώσουµε από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Αν δεν βγάζει χρήµατα ή µπαίνει µέσα ή λειτουργεί σε βάρος της επιχείρησής του ο
οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας από τη χρήση του ηλεκτρονικού
συστήµατος πληρωµής, τότε θα κάνει supression, δεν θα το χρησιµοποιήσει, θα ζητάει µετρητά ή δεν θα κόβει απόδειξη ή θα
γίνει κάτι το οποίο δεν θα το θέλει κανένας.
Από την άλλη, επίσης, ενηµερώνω, για να καταγράφονται όλα
αυτά, ότι σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ένα µεγάλο κοµµάτι του ιστού της ελληνικής κοινωνίας και εξυπηρετούν
όλον τον κόσµο και όλους µας, επίσης να ενηµερώσω τις τράπεζες και το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης ότι το valeur
είναι τρεις µέρες, όταν οι ίδιοι αναγκάζονται να πληρώνουν µετρητά την επόµενη µέρα. Αυτό σε µία κοινωνία πρέπει να το
δούµε. Δεν µπορεί να κρατάω τα χρήµατα ενός ανθρώπου, ο
οποίος πρέπει να πληρώσει µετρητά την επόµενη µέρα, εγώ σαν
τράπεζα. Να το δούµε εµείς και να κάνουµε ειδική εισήγηση στην
Ένωση Τραπεζών.
Σε σχέση µε τα ταµεία θέλω να πω ότι ήρθε η διάταξη και ενηµερώθηκα χθες από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών
Υπαλλήλων σε σχέση µε µία αίτηση που έχει κάνει. Έχω και δύο
σηµειώσεις. Θα τα αφήσω στα Πρακτικά της Βουλής.
Έχω κρατήσει εγώ σηµειώσεις -είναι ιδιόγραφες- σε σχέση µε
την αίτηση που έκαναν το καλοκαίρι, εφόσον είχαν δοθεί δύο παρατάσεις για την ίδρυση του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης που καταργείται µία διάταξη του νόµου, γυρνάει την
ηµεροµηνία πίσω στον Ιούλιο και ενώ η συγκεκριµένη Οµοσπονδία των Αστυνοµικών Υπαλλήλων ήταν καθ’ όλα σύννοµη και έχει
µία περιουσία 220 δισεκατοµµύρια –θα κάνω και δύο ερωτήσεις
πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να ελεγχθούµε και εµείς- χάνει και
ακυρώνεται ένα καθαρά ιδιωτικό ταµείο, δεν είναι δηµόσιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα το ψηφίσεις αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ λέω ότι είναι προβληµατικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα το ψηφίσεις;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα το διορθώσω. Πρέπει να το
ψηφίσω, µα θα το διορθώσω
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να µην το ψηφίσεις, αυτό είναι το
ζήτηµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ αν ήθελα να πω ψέµατα, γιατί
δεν έχω µάθει να λέω ψέµατα, δεν θα το έλεγα καθόλου.
Το πιο εύκολο, συνάδελφε, ήταν να µην το αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καµµένε -και
θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους- περιοριστείτε στην οµιλία σας, σε αυτά που θέλετε να πείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θέλω να πω και καταθέτω το έγγραφο της οµοσπονδίας µαζί µε το έγγραφο της αναλογιστικής
µελέτης που είχε γίνει τότε…
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μην το ψηφίσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και έχω µία βασική απορία την
οποία θα πρέπει να τη λύσουµε συνολικά. Εµένα µου αρέσει να
λέω αλήθειες. Δεν µε ενδιαφέρει ποιον ακουµπάνε. Εδώ είµαστε
για να λέµε αλήθειες.
Το συγκεκριµένο ταµείο έχει 220 δισεκατοµµύρια περιουσία.
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Και η ερώτησή σου προς το οικονοµικό επιτελείο είναι η εξής:
Στα 220 δισεκατοµµύρια –συνάδελφε, δεν ξέρω αν ξέρεις- τα 110
δισεκατοµµύρια είναι µετρητά και τα άλλα 110 είναι ακίνητη περιουσία που εκµεταλλεύεται το ταµείο. Όταν αυτά τα χρήµατα
φύγουν ή πάνε στον ενιαίο λογαριασµό, η ακίνητη περιουσία πού
θα πάει; Εγώ ρωτάω. Θέλω να µάθω. Θα το ψηφίσω. Εγώ όµως
θα το ελέγξω. Το ρωτάω για να ελέγχω τον εαυτό µου και να έρθετε µεθαύριο να µε ελέγξετε και να µου πείτε: «Καλά έκανες και
το ψήφισες. Δηµήτρη µου, πες µου, τώρα, πού πήγαν τα ακίνητα
του ταµείου, που ήταν ιδιωτικό; Ποιος τα εκµεταλλεύεται; Πόσα
βγάζουν οι αστυνοµικοί απ’ αυτά;»
Γιατί πρέπει να πούµε εδώ ό,τι οι αστυνοµικοί µέσα απ’ αυτά
τα χρήµατα –χωρίς να λαϊκίζουµε, αλλά αυτή είναι η αλήθειαβοηθούσαν ανθρώπους και οικογένειες συναδέλφων που έχουν
πέσει εν ώρα καθήκοντος και βγάζανε …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, τα ψηφίζεις, όµως!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ένα λεπτό, θα το δούµε. Εδώ είµαστε να ελεγχθούµε! Θες να το κρύψω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, αφού θα τα ψηφίσεις όµως!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεν το άκουσα από εσάς. Γιατί δεν
το είπατε εσείς τρεις µέρες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μην το ψηφίσεις για να µην περάσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Χθες το είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κυριαζίδη,
κύριε Καµµένε, µισό λεπτό. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ!
Να σταµατήσετε, κύριε Κυριαζίδη, να διακόπτετε τον κ. Καµµένο, διότι θα έχει κάθε δικαίωµα να ζητάει επιπλέον χρόνο. Και
απ’ ό,τι µας ενηµερώνουν, θα πάρει τον λόγο ευθύς αµέσως µετά
τον κ. Καµµένο, µάλλον ο κ. Μεϊµαράκης. Σας παρακαλώ πολύ,
λοιπόν!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ αισθάνοµαι ήσυχος µε τον
εαυτό µου ότι έντιµα λέω τα προβλήµατα που βλέπω στην κοινωνία. Είµαστε εδώ για να τα λύσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Της Κυβέρνησης!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Παρόµοιο πρόγραµµα έχουν και
οι Λιµενικοί που έχασαν την προθεσµία. Παρακαλώ η Γραµµατεία
να πάρει κι αυτό το έγγραφο, είναι το αντίστοιχο του Ταµείου
των Λιµενικών που λόγω της αλλαγής του νόµου, έχασε την προθεσµία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, δεν πρέπει να µακρηγορήσουµε άλλο. Εγώ περιµένω αίτηµα από την Αντιπολίτευση να µας φέρει το πρόγραµµά
της. Τόσο απλά!
Εµείς λέµε αυτό, που δεν µας αρέσει. Παλιά ακούγαµε ότι το
µόνο πρόγραµµα είναι το µνηµόνιο, το αγαπάµε, έχουµε ερωτικές επιστολές µε το εξωτερικό, τους αγαπάµε πολύ, είναι δικοί
µας άνθρωποι, «τι να κάνουµε;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προεκλογικά δεν ακούσαµε για πρόγραµµα άλλο. Μετεκλογικά, τώρα, δεν ακούµε για κάποια άλλη πρόταση. Πρόταση!
Κάντε µια πρόταση. Το να µας κριτικάρετε είναι ωραίο. Αλλά πρέπει να κριτικάρετε και θετικά όταν εµείς φέρνουµε τα προβληµατικά για να ελεγχθούµε. Είναι καλό και έντιµο.
Θα έπρεπε εσύ να το πεις στους συναδέλφους, γιατί είσαι της
Αστυνοµίας, εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κάναµε δύο ψηφίσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και λέω το εξής: Θα αφήσω στα
Πρακτικά –επειδή µας βλέπουν πλέον όλοι- τον αντίκτυπο για
άλλη µια φορά των 61 δισεκατοµµυρίων και των 58 δισεκατοµµυρίων των µέτρων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην
ελληνική κοινωνία, είναι όλα τα νούµερα δηµόσια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την υποµονή
σας.
Και θέλω να πω εδώ -επειδή ο κόσµος δεν γνωρίζει- ότι λέγαµε
αρχές του χρόνου γιατί γυρίσαµε τα 11 δισεκατοµµύρια πίσω και
γιατί δεν παίρνουµε την προληπτική γραµµή πίστωσης, η οποία
είχε ως προαπαιτούµενο -που δεν το ξέρει ο κόσµος- αυστηρό
µνηµόνιο, αυστηρή επιτήρηση. Γι’ αυτό λεγόταν και enhanced
credit, δηλαδή είχε ενισχυµένη επιτήρηση µε συγκεκριµένα
µέτρα. Τα είπα την προηγούµενη φορά, δεν θέλω να τα ξαναδώσω και να κουράζω: Πάνω από 12 δισεκατοµµύρια συν τα πλεονάσµατα. Ήταν αδιευκρίνιστα τα µέτρα. Λεφτά δεν υπήρχαν και
δεν υπάρχουν, γιατί δεν ήµασταν στην αγορά.
Τώρα πρέπει όλοι να βοηθήσουµε να πάει η κοινωνία παρακάτω, να φέρουµε δηµιουργικές προτάσεις, να φτιάξουµε την
ανάπτυξη. Και να βοηθήσουµε µε ηρεµία όλοι, να γυρίσουν οι καταθέσεις στις τράπεζες, να τελειώσουµε την αξιολόγηση, να
µπουν τα χρήµατα στις τράπεζες, να έρθουν οι ιδιώτες να επενδύσουν στις τράπεζες, οι καταθέσεις να επιστρέψουν για να µπορέσει αυτή η οικονοµία να έχει µια υγιή βάση, υγιείς πυλώνες για
να δανειστεί, για να δηµιουργηθεί συναλλαγή, για να µπορέσει
να αναπτυχθεί αυτή η οικονοµία. Διότι οι νέες θέσεις εργασίας
δεν θα φέρουν τα προβλήµατα που έχουµε να διαχειριστούµε
τώρα στο ασφαλιστικό, το οποίο πρόλαβα και το διάβασα µια
ώρα από τη µελέτη.
Είναι αξιόλογη, ωραία. Ναι, λέει πολλά πράγµατα, αλλά πρέπει
όλοι µαζί να δουλέψουµε πολύ σκληρά. Διότι µε ευχολόγια και
µε πολιτικές απλά αντιπαραθέσεις χωρίς προτάσεις και έλεγχο
από τον έναν ή τον άλλον, δεν θα πάει πουθενά αυτή η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τν
λόγο στον κ. Μάριο Γεωργιάδη, ειδικό αγορητή από την Ένωση
Κεντρώων.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε τη
κριτική µας από το κύριο επιχείρηµα της Κυβέρνησης, η οποία
εκλέχθηκε στο εν λόγω Κοινοβούλιο.
Ας ξεχάσουµε τις συνήθειες. Κι αυτό, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι το άρθρο 2: «Ρυθµίσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων», για τον ΕΝΦΙΑ και τη διατήρησή του. Ας
ξεχάσουµε τις συνήθειες που εξαγγείλατε µέχρι τώρα, όσον
αφορά την κατάργηση για τον επαχθή φόρο..
Αλήθεια πιστεύετε ότι είναι κοινωνικά δίκαιο να εξακολουθείτε
να εισπράττετε χρήµατα από ανθρώπους µε βάση τα ακίνητα και
τα κτήµατά τους; Δεν γνωρίζετε ότι θα πρέπει οι φόροι να εφαρµόζονται αποκλειστικά και µε βάση τα εισοδήµατα και όχι µε
βάση τα κτήµατα των πολιτών; Δεν προβληµατίζεστε καθόλου
επ’ αυτού; Δεν βρέθηκε κανένα ισοδύναµο, έτσι ώστε να απαλλαχθούµε από τον ΕΝΦΙΑ;
Να αναφέρω επιγραµµατικά: Ενενήντα τρεις χιλιάδες πρόωρες συντάξεις γήρατος, οι οποίες µε βάση το ηλικιακό γκρουπ
είκοσι οκτώ-πενήντα πέντε, σύµφωνα µε τα στατιστικά του
ΗΔΙΚΑ, έχουν µέσο όρο 1.200 ευρώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον «HΛΙΟ» λέτε.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
Εάν κάνετε απλούς υπολογισµούς, θα µπορούσατε να δείτε το
ποσό που εξοικονοµείται µέσω αυτών των συντάξεων. Και δεν
µιλάω για την πλήρη κατάργησή τους, ακόµα και για τον περιορισµό τους.
Οι πολλαπλές συντάξεις, διπλές, τριπλές, ακόµα και δεκαπλές,
φτάνουν σε ύψος τις 4.500 ευρώ ορισµένες εξ αυτών. Δεν χτυπάνε καµπανάκια για την αριστερή σας νοοτροπία; Χρειάζονται
επιτροπές σοφών, για να µπορέσετε να βγάλετε κάποιο συµπέρασµα;
Αίσθηση σε συµβολικό επίπεδο µας προκάλεσε η ακόλουθη
νοµοθετική ρύθµιση: Ποσά φόρου µέχρι 1 ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά. Αν σας δώσουµε συγχαρητήρια θα
ήταν το λιγότερο ειρωνικό για το εν λόγω. Ωστόσο διερωτώµεθα
αν δεν ήταν 1 ευρώ κι ήταν 10 ευρώ, πόση θα ήταν για τον κρατικό προϋπολογισµό η εν λόγω απώλεια; Μόνο και µόνο οι εργα-
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τοώρες που θέλει κάποιος δηµόσιος υπάλληλος για να ταξινοµήσει, να ειδοποιήσει και να καταγράψει κιόλας την είσπραξη,
είναι µεγαλύτερο το ποσό από τις πραγµατικές εισπράξεις που
θα κάνει το κράτος. Δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό; Απορούµε.
Η διαδικασία είσπραξης ενός ποσού θα πρέπει να εξετάζεται
µε βάση το ποσό καθαυτό. Και στο κάτω-κάτω, πώς θα αισθάνεται κάποιος πολίτης από εσάς εάν καλείται κάθε λίγο και λιγάκι
να πάει στον γκισέ της τράπεζας για να πληρώσει 2 ευρώ; Ξέρετε, ο σεβασµός προς τον πολίτη είναι και από τη συµπεριφορά
τη δική µας απέναντι σε αυτόν. Όταν θεωρείτε ότι κάθε πολίτης
είναι υποχρεωµένος να πηγαίνει µε ένα χαρτί ανά χείρας, να περιµένει στην ουρά, να αφήνει τη δουλειά του για να πληρώσει
1,10 ευρώ είναι το λιγότερο απαξιωτικό και το λιγότερο που θα
πρέπει να περιµένετε από τον εν λόγω πολίτη είναι να σας απαξιώσει µε τη σειρά του.
Πάµε σε περισσότερο φορολογικά θέµατα. Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη. Μελετώντας τις νοµοθετικές αυτές προτάσεις, θα παρακαλούσαµε να σας δώσουµε µια
συµβουλή και θα ήταν χαρά από εµάς να ακουστεί.
Όσο αυστηρούς και να κάνετε τους φοροεισπρακτικούς νόµους, όσο κι αν αυξήσετε την ποινή φυλάκισης, δεν πρόκειται να
πάρετε ούτε 1 ευρώ. Όσοι δεν έχουν να πληρώσουν, δεν πρόκειται να σας πληρώσουν, ακόµη και βασανιστήρια να τους κάνετε. Όσοι, όµως, έχουν και εσκεµµένα δεν πληρώνουν, είναι
γιατί δεν πείθονται από τις εχθρικές και επιθετικές τακτικές που
ακολουθείτε. Για να σας πληρώσει κάποιος τον φόρο, θα πρέπει
να πεισθεί ότι τα χρήµατά του θα πιάσουν τόπο, θα πρέπει να
πεισθεί ότι το κράτος τον σέβεται. Έτσι καλλιεργείται η φορολογική συνείδηση και όχι µε διαταγές.
Η Αριστερά υποτίθεται ότι είναι ενάντια διωγµών και ψυχαναγκασµών. Και από πότε η Αριστερά έχει σαν µότο –θα µπορούσα
να πω- «κυνηγάµε µε χειροπέδες τους πολίτες για να πληρώσουν»;
Ο παραλογισµός κορυφώνεται µε τη διάταξη που αναφέρετε
ότι αν διαπιστωθεί κάποιος να ασκεί επάγγελµα χωρίς να κάνει
έναρξη, του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 50% του ΦΠΑ που
θα έπρεπε να έχει αποδοθεί για όλη τη διάρκεια της οικονοµικής
δραστηριότητάς του. Και απορούµε, τον µαυραγορίτη πώς θα
τον πιάσετε για να µπορέσετε να δείτε τις αποδείξεις που δεν
έχει κόψει από τις τσάντες που έχει πουλήσει; Θα φτιάξετε φορολογικούς συντελεστές παραοικονοµίας; Έχετε στα σκαριά,
µήπως, κάποια µαύρη βίβλο για χρήση του υποκόσµου; Ή θα βασισθείτε στην οµολογία του εν λόγω µαυροπωλητή; Δεν θα µπορούσατε απλά να ορίζετε ένα ποσό;
Πάµε τώρα στη νοµοθετική ρύθµιση, η οποία δίνει σαφές
στίγµα για την οικονοµική πολιτική που θέλετε να οδηγήσετε
αυτήν τη χώρα. Κεφάλαιο δεύτερο, άρθρο 10: «Δεν επιβάλλονται
ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία το δηµόσιο αναθέτει παροχή υπηρεσίας ή εκτέλεση έργου, που σχετίζεται µε
αξιοποίηση χερσαίας ή θαλάσσιας έκτασης».
Να το κάνω απλά κατανοητό, ακόµη και για τον πολίτη ο
οποίος δεν καταλαβαίνει αυτά που λέµε εδώ µέσα. Υπάρχουν
δύο φιλέτα -λεγόµενα- οικόπεδα, το ένα δίπλα στο άλλο, παραθαλάσσια. Το ένα είναι δηµόσιας ιδιοκτησίας και το άλλο ιδιοκτησίας κάποιου απλού πολίτη. Ο επιχειρηµατίας που έρχεται να
κάνει µια επιχείρηση, παραδείγµατος χάριν ένα beach bar, για
το φιλέτο της δηµόσιας ιδιοκτησίας απαλλάσσεται τελών, ενώ
για τον ιδιώτη καλείται να τα πληρώσει.
Αυτή η νοµοθετική ρύθµιση θα πρέπει να αποτελεί θεµελιώδη
αρχή της ελεύθερης οικονοµίας για το πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται όλοι ισόνοµα και ισόποσα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Είναι πολιτικά, οικονοµικά και ηθικά απαράδεκτο να
απαλλάσσεται υποχρεώσεων ένας εργολάβος δηµοσίων έργων
και να ξεκινάει από αρνητική αφετηρία ένας ισότιµος και ίσως
και καλύτερος εργολάβος ενός αντίστοιχου ιδιωτικού έργου.
Μήπως µε αυτόν τον τρόπο ετοιµάζονται ήδη ορισµένοι κυβερνητικοί παράγοντες για µια γενιά νεότερης διαπλοκής και αδιαφάνειας; Μήπως ήδη ορισµένοι στην Κυβέρνηση ετοιµάζονται να
αποδοµήσουν µια και καλή τη χώρα από την τελευταία προσπάθεια ανάπτυξης; Δεν θέλουµε ένα κράτος µε αξιωµατούχους
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πάνω σε θρόνους, οι οποίοι επιλέγουν ποιος θα γίνει πλούσιος
και ποιος φτωχός. Δεν θέλουµε ένα κράτος που να διαµηνύει
απευθείας προνόµια σε παράγοντες της ιδιωτικής οικονοµίας.
Θέλουµε κράτος δικαίου και ανάπτυξης που να δηµιουργεί ίδιες
ευκαιρίες, ένα κράτος ρυθµιστή και όχι εξουσιαστή της ελεύθερης οικονοµίας.
Ακόµη και αυτήν την ύστατη στιγµή οφείλει να γίνει κατανοητό
από την Κυβέρνηση ότι, όταν ζητάµε ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουµε να ακολουθούµε τους θεµελιώδεις
κανόνες της ελεύθερης οικονοµίας και πως όλοι έχουν δικαίωµα
για ίσες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του κάθε επιχειρηµατία -κατά πόσον είναι ικανός- το αν θα γίνει πλούσιος ή
αν θα παραµείνει φτωχός.
Άρθρο 1 παράγραφος 7: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία πριν τη
συµπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας του».
Το αυξήσατε αυτό, βέβαια, αλλά, να υπενθυµίσω ότι έχετε στα
σκαριά να αυξήσετε και τα εξήντα πέντε έτη και να τα κάνετε
εξήντα επτά.
Θεωρώ ότι άµεσα θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισµός µεταξύ
των µάχιµων ένστολων και των απλών ένστολων, οι οποίοι είναι
καρεκλοκένταυροι και απλά βάζουν µια σφραγίδα σε δηλώσεις
που δέχονται στον δηµόσιο τοµέα. Είναι το λιγότερο σκανδαλώδες να µην φέρεστε ισότιµα σε οποιονδήποτε εργαζόµενο.
Υπάρχουν άνθρωποι πενήντα πέντε, εξήντα και εξήντα πέντε
ετών που µοχθούν ακόµη και τώρα για να βγάλουν µεροκάµατο.
Θέλουν χρόνο για να περάσουν µε την οικογένειά τους, ακόµη
και τα εγγόνια τους και παρ’ όλα αυτά έχουν εκτενή χειρονακτική
εργασία. Όλοι εµείς που βρισκόµαστε εδώ στο Κοινοβούλιο,
γνωρίζουµε ότι υπάρχουν οικοδόµοι, ελαιοχρωµατιστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές και οδηγοί βαρέων οχηµάτων που
πραγµατικά µοχθούν για το µεροκάµατο. Έχετε νιώσει ποτέ την
αγωνία και το θάρρος ενός τέτοιου ανθρώπου που καλείται να
δουλέψει µέχρι τα εξήντα πέντε και τα εξήντα επτά; Η δουλειά
του, δηλαδή, είναι λιγότερο επίπονη από κάποιον ένστολο που
κολλάει σφραγίδες;
Μήπως, όµως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του ιδιωτικού τοµέα δεν
είναι µια συγκροτηµένη πελατειακή οµάδα για να αντλήσετε ψήφους σε επόµενες εκλογές; Μήπως ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι
και τόσο σιγουράκι για να σας δώσει την ψήφο του βρέξει-χιονίσει;
Εµπρός, λοιπόν, βγείτε έξω και πείτε σε αυτόν τον εργαζόµενο
ότι δεν του αξίζει να έχει τα ίδια δικαιώµατα συνταξιοδότησης µε
τον ένστολο –για να επαναληφθώ και να γίνω κουραστικός και
γραφικός- που κολλάει σφραγίδες. Τι θα του πείτε; «Έτσι τα βρήκαµε και τα συνεχίζουµε»; Γι’ αυτό σας ψήφισαν οι προνοµιούχες
οµάδες;
Σε αυτήν τη νοοτροπία διαιώνισης των πελατειακών σχέσεων,
απορούµε γιατί δείχνετε ακόµη αισθήµατα συµπάθειας.
Εµείς οι Κεντρώοι είµαστε αυτοί που θα σας δείξουν ποια είναι
η αριστερή Κυβέρνηση; Μήπως εµείς οι κεντρώοι είµαστε πιο
αριστεροί από την Αριστερά που επικαλείστε εσείς;
Εµείς δεν φοβόµαστε να βγάλουµε το φίδι από την τρύπα και
δεν φοβόµαστε να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Δεν
χάσαµε καµµία ψήφο και δεν φοβόµαστε να τη χάσουµε στο µέλλον, γιατί δεν µας ψήφισε αυτή η µάζα ανθρώπων.
Εµείς ζητάµε ισονοµία, ισοπολιτεία, ίσα δικαιώµατα προς
όλους. Κανείς δεν είναι περισσότερο πολίτης από κάποιον άλλο.
Είτε συνδικαλίζεται είτε όχι, είτε είναι ένστολος είτε φορά πολιτική αµφίεση, κοιτάζουµε το παραγόµενο έργο και τον επιβραβεύουµε αντιστοίχως. Αυτό επιτάσσει η δικαιοσύνη που
επιτέλους πρέπει να έλθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να γίνει
δυσάρεστη για µερικούς.
Η δικαιοσύνη ουδέποτε φτιάχτηκε για να είναι ευχάριστη. Το
κράτος δικαίου επινοήθηκε για να ζούµε σε µια πολιτεία που διέπεται από ηθικές αρχές και όχι από νόµους ζούγκλας και αδιαφάνειας. Αν µας θέλετε συµµάχους, σταµατήστε να κλείνετε το
µάτι σε συγκεκριµένες οµάδες µε πελατειακές σχέσεις. Εκεί
οφείλεται και το µεγάλο ποσοστό αποχής.
Συµπερασµατικά δεν είµαστε εδώ για να σας καταγγείλουµε.
Δεν είµαστε κόµµα καταγγελίας, ούτε κόµµα διαµαρτυρίας. Εί-
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µαστε εδώ για να ασκήσουµε εποικοδοµητική κριτική. Αν παρατηρήσατε προσεκτικά την οµιλία µου, θα διαπιστώσατε ότι παράλληλα µε την κριτική µου –λείπει και ο κ. Καµµένος που είπε
ότι κανένας από την Αντιπολίτευση δεν φέρνει προτάσεις- είµαστε εδώ για να σας φέρουµε προτάσεις. Και σας τις έχουµε στείλει εγγράφως µε τα εννέα σηµεία µας. Αν κάνετε τα ίδια λάθη µε
τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, είµαστε σίγουροι ότι είστε χαµένοι από χέρι. Αν δεν µάθετε ιστορία, είστε καταδικασµένοι να
την ξαναζήσετε.
Κύριε Παπαδόπουλε, όπως σωστά είπατε και στη δική σας εισήγηση, εµείς επιφυλαχθήκαµε επί της αρχής, αλλά µε την ελπίδα ότι µε βάση τις τροποποιητικές θα έχουµε κάποιο
ουσιαστικό αποτέλεσµα. Με βάση το εν λόγω νοµοσχέδιο που
έχουµε στα χέρια µας, είµαστε υποχρεωµένοι κι εµείς να πούµε
όχι µε τη σειρά µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να περιµένετε να
ακούσετε και τις απαντήσεις των Υπουργών.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Οβρυάς Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μεϊµαράκης για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την εποµένη των εκλογών
οι µύθοι που είχε κτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέουν µε πάταγο και αποκαλύπτεται µέρα µε τη µέρα ότι οι συνεταίροι -ο κ. Τσίπρας και
ο κ. Καµµένος- έστησαν µία αδίστακτη, κατά τη γνώµη µας, πολιτική απάτη. Αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας µεταλλάχθηκε πλήρως και έγινε και µνηµονιακότερος των τροϊκανών. Το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, είναι άλλη µία απόδειξη. Δυστυχώς, όµως, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία.
Από την αρχή να σας πω ότι εµείς ούτε µνηµονιακοί, ούτε αντιµνηµονιακοί το παίξαµε, διότι είπαµε από την αρχή ότι το µνηµόνιο είναι µία αναγκαία πολιτική, ώστε η χώρα να βγει από την
κρίση που δυστυχώς την είχε πλήξει. Εσείς ορίσατε το ψευδές,
το επίπλαστο δίληµµα για το µνηµόνιο – αντιµνηµόνιο. Και σήµερα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτή είναι µία πολιτική που, δυστυχώς, πρέπει να εφαρµόσουµε.
Η πολιτική σας απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται πρώτα από
όλα γιατί σκόπιµα αναβαλλόταν για την επόµενη των εκλογών.
Και αναφέροµαι τόσο σε εκείνα που αφορούν το φόρο εισοδήµατος που, όπως όλοι λέγατε προεκλογικά, δήθεν θα µειώνετο,
όσο και σε εκείνα που αφορούσαν τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος εντελώς
θα καταργείτο.
Και αποκαλύπτεται αυτή η πολιτική απάτη µέσα από τις αυξήσεις που άρχισαν µία βδοµάδα αµέσως µετά τις εκλογές. Αύξηση
στις προκαταβολές εισφορών από 55% στο 75%. Αύξηση του
ΦΠΑ εστίασης και µιας σειράς προϊόντων στο 23%. Αύξηση όλων
των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε αρκετά νησιά για να πάει
σταδιακά σε όλα. Αύξηση στο διπλάσιο του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία.
Κατά 30% αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης. Αύξηση του
φόρου στα ασφάλιστρα.
Αποκαλύπτεται, όµως, ακόµα πιο ξεκάθαρα αυτή η πολιτική
απάτη µέσα από το προσχέδιο του προϋπολογισµού που επιφυλάσσει µέτρα λιτότητας 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, από τα
οποία τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πρόσθετοι φόροι και περικοπές συντάξεων.
Αποκαλύπτεται, επίσης, η πολιτική απάτη µέσα από αυτό το
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πολυνοµοσχέδιο που τώρα συζητάµε, ένα νοµοσχέδιο που πάνε
στο βρόντο όλες εκείνες οι προεκλογικές διαβεβαιώσεις που µοίραζε αφειδώς ο κ. Τσίπρας για αλλαγές, βελτιώσεις στα µέτρα
που είχε ήδη συµφωνήσει και που µπορούσε να ξαναπάει στις
Βρυξέλλες να τα αλλάξει. Αν ο ίδιος τώρα µας λέει ότι το ξέχασε,
πρέπει να ξέρει πως δεν το ξεχνάει ούτε ο κόσµος, ούτε η Εθνική
Αντιπροσωπεία. Και εδώ είµαστε για να του το θυµίζουµε συνεχώς και να τα ακούει ο ελληνικός λαός.
Από την ίδια ώρα που υπέγραψε το µνηµόνιο ο κ. Τσίπρας, είχε
αρχίσει να υπόσχεται αντισταθµιστικά, ισοδύναµα µε κοινωνικό,
µε θετικό πρόσηµο σχεδόν για όλα όσα φοβόταν. Και κάποια που
φοβόταν περισσότερο, τα είχε αφήσει πιο πίσω -είναι οι ουρές
που λέµε- από τις συντάξεις και τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος
ως τον ΑΔΜΗΕ και τα αγροτικά. Ταυτόχρονα, παρουσίαζε κι ένα
παράλληλο πρόγραµµα που ουδέποτε καταλάβαµε πώς αυτό θα
υλοποιηθεί και θα έχει και την τύχη, από ό,τι φαίνεται, του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης.
Σε συνέντευξή του στη «REAL NEWS» στις 30-8-2015 υποστήριζε ότι υπάρχουν περιθώρια για διαπραγµάτευση, για αντισταθµιστικά, για δικαιότερη κατανοµή βαρών. Διαβεβαίωνε, επίσης,
στις 10-9-2015 -όλα αυτά τα έχουµε και µπορούµε να σας τα δώσουµε- πως είναι αντίθετος στην περικοπή συντάξεων και τόνιζε
κατά λέξη: «Η γενική µας κατεύθυνση είναι η εξεύρεση κοινών
πόρων και όχι ο αέναος κύκλος περικοπών που εφήρµοζε η προηγούµενη κυβέρνηση».
Διαβεβαίωνε στις 17-9-2015 ότι έχει έτοιµο το σχέδιο αντισταθµιστικών και ισοδυνάµων. Μάλιστα εµείς ρωτούσαµε: Αφού το
είχε έτοιµο, γιατί δεν το πέρασε αλλά υπέγραψε άλλα;
Σήµερα, από αυτό το νοµοσχέδιο που έχετε εισάγει, κύριε
Υπουργέ, αποκαλύπτονται δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι πως
από όσα έλεγε ο κ. Τσίπρας, τίποτα δεν ισχύει, είναι όλα ένα
ψέµα. Όλα ήταν κοµµάτια µιας αδίστακτης πολιτικής απάτης,
ενός ακραίου λαϊκισµού, µιας ανεύθυνης δηµαγωγικής πρότασης. Γι’ αυτό ακριβώς κάνατε τώρα εκλογές, για να µην γνωρίζει
ο κόσµος τι είχαµε ψηφίσει ως κατεπείγον σε µια µέρα, στις 14
Αυγούστου, και να µπορέσετε να τα φέρετε τώρα.
Και η δεύτερη απάτη που αποκαλύπτεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τα χειρότερα έπονται. Έρχονται και άλλα τα
οποία θα είναι πολύ χειρότερα. Και φαίνεται, µάλιστα, πως ο κ.
Τσίπρας και η Κυβέρνησή του όχι µόνο δεν φέρνουν καΜµία βελτίωση, αλλά επιφυλάσσουν αυτές τις χειρότερες ρυθµίσεις που
σκόπιµα άφησαν ανοιχτές.
Σταδιακά ο ένας µετά τον άλλον οι Υπουργοί του άρχισαν να
βγάζουν στο φως τις ουρές που έκρυβαν προεκλογικά, που τις
έκρυβαν πολύ καλά για να εξαπατήσουν τον κόσµο και να υφαρπάξουν τη ψήφο τους. Προεκλογικά απέκλειαν οποιαδήποτε µείωση συντάξεων και µετεκλογικά βαφτίζουν «έχοντες» εκείνους
που παίρνουν σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο όπως µας είπαν, ενώ
ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, εξαγγέλλει περικοπές
που κανένας ακόµα µέχρι σήµερα δεν ξέρει που θα πάνε.
Προεκλογικά, έλεγαν πως θα ψάξουν πρόσθετους πόρους για
να σώσουν τις συντάξεις. Μετεκλογικά; Εξακολουθούν µε την
ανεπάρκειά τους να µειώνουν όλους τους πόρους των ασφαλιστικών ταµείων. Κι ενώ ως το 2014, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα
οποία έχουµε, η αδήλωτη εργασία περιοριζόταν, από τις αρχές
του 2015 άρχισε πάλι να αυξάνεται. Κι ενώ το 2014 η ανεργία είχε
αρχίσει έστω και σταδιακά, αργά, να µειώνεται, τους τελευταίους
µήνες είναι και πάλι σε νέα έξαρση.
Τον Ιούλιο το ισοζύγιο ανάµεσα στις προσλήψεις και απολύσεις ήταν το χειρότερο της τελευταίας δεκαπενταετίας.
Τον Σεπτέµβρη έγραψε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση µε δεκατρείς χιλιάδες θέσεις εργασίας χαµένες.
Όµως, και στα άλλα ζητήµατα προεκλογικά ο κ. Τσίπρας δεσµευόταν για απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, απέκλειε την εκχώρηση κόκκινων επιχειρηµατικών, αλλά και
στεγαστικών, δανείων σε ξένα funds. Μετεκλογικά, στις αρχές
αυτής της εβδοµάδας, τη Δευτέρα, ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ.
Σταθάκης, αποκάλυψε ότι τα κόκκινα δάνεια είναι αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς. Τους καλέσαµε και τους καλούµε να προσέξουν γι’ αυτά, µην παραδώσουν τα σπίτια του κόσµου, του ελληνικού λαού, που δήθεν γι’ αυτόν πονάνε, στα ξένα
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funds. Μην τολµήσουν ούτε να το σκεφτούν! Η Νέα Δηµοκρατία,
συνολικά η Κοινοβουλευτική Οµάδα της θα είναι κάθετα αντίθετη
σε αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δηµοκρατία θα σταθεί µε ευθύνη
συνέπεια και πατριωτισµό, όπως και στο προηγούµενο διάστηµα
έτσι και τώρα, µπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας της χώρας. Το αποδείξαµε έµπρακτα όταν η προηγούµενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έσυρε τη χώρα στα πρόθυρα
του Grexit, της χρεοκοπίας, του χάους. Το αποδείξαµε στη σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Το αποδείξαµε στη συνέχεια όταν σύσσωµη η
Κοινοβουλευτική Οµάδα, όπως κι άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες, εξουσιοδοτήσαµε την Κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί για
να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Το αποδεικνύουµε και τώρα και
θα το αποδεικνύουµε, επιβεβαιώνοντας άλλη µια φορά όλα όσα
λέγαµε προεκλογικά.
Εµείς, σε κάθε περίπτωση, στηρίζουµε αλλαγές που φέρνουν
νέες επενδύσεις. Στηρίζουµε αλλαγές που φέρνουν νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στηρίζουµε ρυθµίσεις που στρέφονται εναντίον της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αδήλωτης
εργασίας, της φοροδιαφυγής. Μέχρι εκεί. Όχι, όµως, σε περικοπές συντάξεων, όχι σε αυξήσεις φόρων, όχι άλλη µείωση του εισοδήµατος των ασθενεστέρων!
Εποµένως η δική µας παράταξη είναι ξεκάθαρη. Παράταξη ευθύνης, συνέπειας και εµπιστοσύνης. Αυτό που αποκρούαµε ως
κυβέρνηση, δεν πρόκειται να το δεχθούµε τώρα ως Αντιπολίτευση. Αυτά που λέγαµε προεκλογικά, δεν πρόκειται να τα αθετήσουµε µετεκλογικά. Αυτά που εξαγγείλαµε, δεν τα
εγκαταλείπουµε. Με βάση τις αρχές µας, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταψηφίζουµε το πολυνοµοσχέδιο πρώτον, διότι αυξάνει
αναδροµικά, απ’ ό,τι έχει καταγραφεί, τους φόρους στην ακίνητη
περιουσία. Περιµένουµε και τις νέες ρυθµίσεις που είπατε ότι θα
φέρετε, αλλά µέχρι στιγµής έτσι παραµένουν οι διατάξεις. Περιµένουµε να δούµε αν θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Το πολυνοµοσχέδιο καταργεί εκπτώσεις, απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, που
είχαν θεσπιστεί από τη δική µας κυβέρνηση. Και, µάλιστα, εσείς
µας λέγατε ότι ήταν πολύ βαρύς ο φόρος του ΕΝΦΙΑ και θα τον
καταργούσατε πλήρως. Τι περιµένετε, δηλαδή, τώρα; Ότι επεκτείνοντας τον ΕΝΦΙΑ, καλύπτετε την υπόσχεση που είχατε
δώσει ότι θα τον καταργούσατε; Ότι θα αυξηθούν τα έσοδα αν
εξοντώσετε µικρές, τουριστικές οικογενειακές µονάδες; Ότι δεν
αρκεί η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και χρειάζεται και επιπλέον χτύπηµα;
Ακόµα, στην αρχική σας πρόταση, κύριοι της συγκυβέρνησης,
προβλεπόταν αύξηση στον φόρο στα ενοίκια. Είχατε και την έµπνευση να επιβάλλονται φόροι ακόµα και για ανείσπρακτα ενοίκια, φόροι για ανύπαρκτα εισοδήµατα. Και το αποσύρατε µετά
την αντίδραση τη δική µας. Η συγκεκριµένη αντίδραση όλης της
Αντιπολίτευσης σας έκανε να το αποσύρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είπατε ότι ήταν παραδροµή. Ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι
τελικά δεν χρειαζόταν. Ήταν, όµως, κάτι πολύ σηµαντικό. Εµείς
αυτό το κρατάµε.
Γιατί το κρατάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Διότι αυτό αποδεικνύει ότι οι πολιτικές είσπραξης είναι δικές σας
προτάσεις. Δεν είναι των τροϊκανών. Αυτοί βάζουν τους στόχους.
Εσείς βάζετε τις προτάσεις υλοποίησης των στόχων και των εισπράξεων. Άρα αποδεικνύεται για άλλη µια φορά ότι και ο ΦΠΑ
στην παιδεία, κύριε Υπουργέ, είναι δική σας πρόταση, όπως είναι
κι αυτός ο φόρος τον οποίον βάλλατε και αποσύρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αποσύρετέ τον, λοιπόν κι αυτόν µε την ίδια ευκολία.
Το καταψηφίζουµε, δεύτερον, διότι το νοµοσχέδιο καταργεί
τις συντάξεις στους υπερήλικες και αφ’ ετέρου αυξάνει τις εισφορές σε µηχανικούς και άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες,
ανατρέποντας ρυθµίσεις που πρόσφατα ψηφίστηκαν. Γιατί;
Εσείς δεν λέγατε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι δεν θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις; Δεν λέγατε ότι η προστασία των συντά-
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ξεων είναι κόκκινη γραµµή; Τι άλλαξε; Είναι αντιµετώπιση αδικιών
όλα αυτά; Έχει κοινωνικό πρόσηµο; Είναι συνέπεια; Έχει κοινωνική ευαισθησία;
Επ’ ευκαιρία, θέλω να σας πω να προσέξετε µήπως µε τη ρύθµιση για τα φάρµακα οδηγηθούµε τελικά σε ένα σύστηµα που θα
έχει ως αποτέλεσµα να αποσυρθούν πολλά φθηνά φάρµακα από
την αγορά και να υποκατασταθούν από ακριβότερα, τα οποία,
βεβαίως, είναι εισαγόµενα. Πρέπει να έχουµε φάρµακα σε χαµηλές τιµές και συγχρόνως να διασφαλίσουµε την παραγωγή στην
Ελλάδα, γιατί αυτό σηµαίνει απασχόληση, εισφορές, επενδύσεις
στη χώρα. Να συζητήσετε, λοιπόν, ξανά τη διάταξη.
Τρίτον, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο γιατί καταργεί τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εµείς, όπως σας είπαµε, ανεβάσαµε το όριο του προληπτικού ελέγχου στις 30.000
ευρώ για να µειωθούν οι καθυστερήσεις και να παραµεριστεί η
γραφειοκρατία. Τότε εσείς το καταψηφίζατε και µας λέγατε ότι
δεν πρέπει να είναι έτσι. Σήµερα, έρχεστε και βάζετε εντελώς στο
περιθώριο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλήθεια, γιατί; Τι θέλετε να κρύψετε; Ποιους προσπαθείτε να βοηθήσετε; Τι φοβάστε; Ό,τι κι αν
σκέφτεστε πάντως, ξεχάστε το. Η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί και
δεν πρέπει να δεχθεί καµία διαδικασία αδιαφάνειας. Δεν πρόκειται
να δεχθεί καµµία προσπάθεια περιθωριοποίησης ανεξαρτήτων θεσµών που συµβάλουν στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Κι αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, µια και σας βλέπω εδώ, τι
γίνεται µε αυτό το «πόθεν έσχες»; Δεν θα µας απαντήσετε; Θα
αφήσετε έτσι να σέρνεται µια σκιά σε όλους τους Υπουργούς;
Δεν αισθάνεται κανείς από την Κυβέρνηση την ανάγκη να πει,
«δεν είµαι εγώ», «δεν είµαι εγώ», «δεν είµαι εγώ»; Και δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτός που είναι να πει, «είµαι εγώ», να τελειώνουµε; Πώς θα προχωρήσει αυτό; Κουίζ είναι; Απασχολεί τον
ελληνικό λαό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι κουίζ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν βοηθάνε το πολιτικό σύστηµα καθόλου. Δεν βοηθάνε τον πολιτικό
διάλογο. Όποιος είναι, να βγει να µας το πει να τελειώνουµε. Και
σας λέω ότι αυτό ζητάνε και οι συνάδελφοι τη πλειοψηφίας. Το
ζητάει ο ελληνικός λαός.
Το νοµοσχέδιο αυτό το καταψηφίζουµε, επίσης, γιατί εκτός
των άλλων κλείνει το µάτι στους κατ’ επάγγελµα φοροφυγάδες.
Και το κάνετε –προσέξτε!- για δεύτερη φορά πλαγίως. Πρώτα
βάλατε στη ρύθµιση των εκατό δόσεων και τους µεγαλοοφειλέτες και αυτούς που είχαν χρέη ένα εκατοµµύριο. Και ποιοι; Κι
εκείνοι πριν το 2008, πριν την κρίση, που δεν είναι λογικό να είχανε πολλά χρέη και να θέλουν να µπουν στη ρύθµιση. Και τώρα
τους χαρίζετε κι άλλα εκατοµµύρια σε µια νύχτα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δίνετε υπερβολικές εξουσίες και διακριτική ευχέρεια στην υποκειµενική κρίση της διοίκησης. Έτσι,
όµως, αφού θα υπάρχει υποκειµενική άποψη και θα έρθουν σε
συνεννόηση, µπορεί να προκύψει συναλλαγή. Θα γίνει πάλι εστία
διαφθοράς, κάτι που το είχαµε αφήσει στο παρελθόν.
Και γιατί τροφοδοτείτε µε αυτήν τη διάταξη τη συναλλαγή; Τι
υπηρετεί, κύριε Υπουργέ, αυτό; Οφείλετε να εξηγήσετε στο
Σώµα. Εµείς βλέπουµε ότι όσο πιο αντικειµενικές διαδικασίες
υπάρχουν, όσο πιο πολύ υπάρχει µέσω e-government η συνεννόηση της διοίκησης µε τον πολίτη, τόσο πιο πολύ µειώνεται η
διαφθορά, η συναλλαγή. Γιατί πρέπει να ξανασυναντώνται, να
ξανασυζητάνε;
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στην Αµερική ότι πολλές φορές
υπάρχει κάτω από το τραπέζι συναλλαγή. Τώρα έρχεστε να την
νοµιµοποιήσετε αυτήν µε τη συγκεκριµένη διάταξη; Γιατί δεν βάζετε αντικειµενικούς όρους κι αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να
µην υπάρχει υποκειµενική κρίση της διοίκησης;
Βεβαίως, αυξάνετε και τις ποινές. Ταυτόχρονα, όµως, αυξάνετε και τα ποσά πάνω από τα οποία στοιχειοθετούνται τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής. Και τα αυξάνετε πολύ, πάρα πολύ.
Γιατί άραγε; Ωφελείται κανείς και τα αυξάνετε τόσο πολύ; Είναι
κανένας πολύ πιο κάτω από αυτά και τον σκεφτήκατε;
Πέµπτον, το καταψηφίζουµε διότι το νοµοσχέδιο αιφνιδιάζει
πλήρως τους µικροοφειλέτες που µπήκαν στη ρύθµιση των
εκατό δόσεων, οι οποίοι θα δουν να αυξάνεται το επιτόκιο, να
µειώνονται οι µηνιαίες δόσεις της ρύθµισής τους.
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Εσείς µας είχατε πει πόσο καλή θα είναι αυτή η ρύθµιση και
ότι είναι από τα πρώτα νοµοσχέδια και ότι δεν ακούσατε την
τρόικα. Και τελικά, εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας εγκλωβίστηκαν, παγιδεύτηκαν από την Κυβέρνηση, εξαπατήθηκαν,
συµφωνώντας µε τους όρους, µε το κράτος. Και τώρα έρχεται
το κράτος µονοµερώς και αλλάζει τους όρους.
Τελικά, αυτή η πολυδιαφηµισµένη ρύθµιση των εκατό δόσεων
µετατράπηκε σε φιάσκο, έγινε ακριβότερη και περιορίζεται σε λιγότερους. Μιλώντας στη Βουλή για την ψήφιση του µνηµονίου,
υποστηρίζατε πως υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν µέτρα, να
βελτιωθούν, να βρεθούν αντισταθµιστικά, να βρεθούν µέτρα µε
λιγότερες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις.
Η Κυβέρνηση αυτό που κάνει τελικά -και βλέπουµε- είναι την
εξίσωση προς τα κάτω, την αναδιανοµή της µιζέριας. Ταυτόχρονα, θα σας έλεγα, κατασκευάζετε και δήθεν εχθρούς. Αφού
συντάχθηκε µε το µνηµόνιο η Κυβέρνηση, κατασκεύασε άλλο
εχθρό; Βαφτίζει εχθρούς τους συµπολίτες µας που παίρνουν
µισθό περίπου 1.500 ευρώ και σύνταξη κοντά στα 1.000 ευρώ,
όπως µας είπε ο κ. Κατρούγκαλος και σας προανέφερα. Τελικά
η κατασκευή εχθρών φαίνεται πως είναι το λάδι που συντηρεί το
καντήλι της Αριστεράς του τίποτα. Γιατί περί τίποτα πρόκειται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, όµως, το λαδάκι τελειώνει και οι πολίτες βλέπουν ποια
είναι αυτή η Αριστερά.
Εµείς, σας είπα, θα µείνουµε πιστοί στις διακηρύξεις µας. Γι’
αυτό, πρώτον, επί της αρχής καταψηφίζουµε το πολυνοµοσχέδιο. Δεύτερον, επιφυλασσόµεθα για τα άρθρα που επιχειρούν
έστω και δειλά να προωθήσουν διαρθρωτικές αλλαγές. Επιφυλασσόµαστε, γιατί δεν σας εµπιστευόµαστε και θέλουµε να
δούµε την τελική µορφή των σχετικών άρθρων. Διότι αν σας
πούµε ότι το τάδε άρθρο το ψηφίζουµε, µπορεί εκεί να βάλετε
καµµία τροπολογία περίεργη, γιατί, δυστυχώς, µε αυτόν τον
τρόπο νοµοθετείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξεκαθαρίζουµε, όµως, ότι καταψηφίζουµε τα άρθρα που εισάγουν καταστροφικές ρυθµίσεις. Λέµε όχι στη φοροεπιδροµή, όχι
σε νέες περικοπές µισθών και συντάξεων, όχι σε άλλη µείωση
του λαϊκού εισοδήµατος, γιατί αυτά είναι µέτρα που πάνε τη
χώρα πίσω, δεν την πάνε µπροστά. Είναι µέτρα που αποδοµούν
την κοινωνική συνοχή, δεν την ενισχύουν. Είναι µέτρα που διαβρώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν την θωρακίζουν. Είναι
µέτρα που αυξάνουν την ανεργία, δεν την µειώνουν. Είναι µέτρα
που συρρικνώνουν την οικονοµική δραστηριότητα, δεν την µεγεθύνουν. Είναι µέτρα, τελικά, τα οποία µας κάνουν όλους φτωχότερους. Μικραίνουν την πίτα του ΑΕΠ, αυξάνουν την ανεργία,
φέρνουν σε απόγνωση τους αδύναµους και ,κυρίως, υποδαυλίζουν και ενισχύουν ακραίες φωνές και λαϊκιστές.
Θέλω να υπογραµµίσω, ακόµα, πως σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο υπάρχουν πολλά για τα οποία είχε δεσµευτεί ο κ. Τσίπρας,
τα οποία δεν περιλαµβάνονται και θα έρθουν. Δυστυχώς τα χειρότερα είναι µπροστά µας. Θυµίζω την αύξηση φορολογίας
στους αγρότες, τη ρύθµιση αυτή των κόκκινων δανείων, την απελευθέρωση επαγγελµάτων και την κατάργηση ΕΚΑΣ και τα ισοδύναµα για το ΦΠΑ 23% στην παιδεία.
Μιας και βλέπω και τον κύριο Υπουργό, να σας πω ότι σας
ακούσαµε σε µια εκποµπή που είπατε ότι από τρεις, τέσσερις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που σύντοµα θα ξεκαθαρίσουν, θα
βρείτε τα ισοδύναµα. Φαίνεται ότι ή έχετε ιδιαίτερες σχέσεις µε
τη δικαιοσύνη και σας είπαν πόσο θα είναι αυτά τα ισοδύναµα ή
πρέπει εδώ να µας αναλύσετε. Γιατί εδώ δεν είναι εκποµπή, είναι
η Βουλή και οφείλετε να δώσετε λόγο γι’ αυτά τα οποία είπατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καλούµε την Κυβέρνηση, λοιπόν, να µην ξεχνά τι έλεγε.
Δύο πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περηφανευόσασταν. Πρώτον, ότι δεν θα υπογράφατε µνηµόνιο. Μας λέγατε,
«δεν θα υπογράψουµε µνηµόνιο». Δεύτερον, περηφανευόσασταν
για το πλεονέκτηµα το ηθικό, γιατί δεν έχετε εµπλοκές µε παρανοµίες και διαπλοκές. Και τα δύο κατέρρευσαν σήµερα. Και µνηµόνιο υπογράψατε, που είναι το χειρότερο, και στελέχη της
Κυβέρνησής σας ελέγχονται σήµερα για το «πόθεν έσχες» και
πρέπει σύντοµα να απαντήσετε.
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Οφείλει, λοιπόν, να πάρει θέση ο κ. Τσίπρας.
Επειδή η παράταξή µας είπε την αλήθεια στους Έλληνες,
επειδή οι επιλογές µας δικαιώθηκαν, επειδή βάζουµε πάνω από
όλα το κοινό καλό, εµείς έχουµε το θάρρος να κοιτάµε τους συµπολίτες µας στα µάτια, έχουµε το θάρρος να κάνουµε περιοδείες, να πηγαίνουµε στα χωριά, να πηγαίνουµε στα καφενεία και
να τους λέµε ότι από όλα αυτά δεν υποσχεθήκαµε εµείς τίποτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπροστά στη φοροκαταιγίδα που ξεκίνησε, µπροστά στην
ανευθυνότητα και την ανεπάρκεια και τα περίεργα και τα ύποπτα
της Κυβέρνησης, δεσµευόµαστε για υπεύθυνη δυναµική Αντιπολίτευση. Θα είναι πυξίδα µας το συµφέρον της χώρας!
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα µας έβαλε πλάτη το περασµένο καλοκαίρι για να µείνει η χώρα στο ευρώ. Όµως, να τελειώνει αυτό
το παραµύθι τελικά, γιατί ακούω σε πολλές εκποµπές, αλλά και
σήµερα ότι εµείς ψηφίσαµε το µνηµόνιο. Ναι, εµείς ψηφίσαµε το
πρόγραµµα το οποίο προβλέπει στόχους και χρονοδιάγραµµα.
Τα µέτρα είναι δικά σας και έχουν υπογραφή Τσίπρα – Καµµένου.
Δεν είναι δικά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φέρτε, λοιπόν, άλλα µέτρα µε θετικό πρόσηµο, για να µπορέσουµε να σας βοηθήσουµε. Αυτός είναι ο στόχος µας, όχι τα
µέτρα, αλλά η χώρα πώς θα βαδίσει για να µείνει στο ευρώ, να
µείνει στην Ευρωζώνη.
Εποµένως, το παραµύθι «τα ψηφίσατε», δεν ισχύει, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Σας δώσαµε εξουσιοδότηση για να υπογράψετε το πρόγραµµα, σας ψηφίσαµε το πρόγραµµα που προβλέπει στόχους και χρονοδιάγραµµα και εσείς θα φέρνατε µέτρα µε
κοινωνικό και θετικό πρόσηµο. Τώρα, ψηφίστε τα µόνοι σας, γιατί
είναι αντικοινωνικά, γιατί δηµιουργούν πρόβληµα στην κοινωνία
και καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να αρχίσω µε µια παρατήρηση που έχει να κάνει µε τη διαδικασία. Όταν ήµασταν αντιπολίτευση για δύο-δυόµισι χρόνια, στα
νοµοσχέδια πρώτα µιλούσαν οι εισηγητές και µετά οι Υπουργοί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δυστυχώς πρέπει να φύγω, να προλάβω το
αεροπλάνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν ήσασταν αντιπολίτευση
δυόµισι χρόνια, ήσασταν αντιπολίτευση τριάντα χρόνια.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μην
αρχίσουµε τέτοιες εξυπνάδες τώρα, κύριε Τασούλα. Παναγία
µου δηλαδή. Το χειρότερο πράγµα είναι να θεωρεί κάποιος πως
έχει χιούµορ, όταν δεν έχει. Είναι από τα χειρότερα πράγµατα
που αντιµετωπίζει κάποιος. Νοµίζω ότι εσείς το κάνετε αυτό το
σφάλµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λοιπόν, νοµίζω ότι αυτή η διαδικασία που µιλάνε πρώτα οι εισηγητές και µετά οι Υπουργοί ακούνε και απαντάνε είναι καλύτερη. Να το σκεφτεί το Προεδρείο, γιατί είναι µια διαδικασία που
έχει µεγαλύτερη αλληλοεπίδραση και νοµίζω ότι µπορούµε να το
σκεφτούµε ξανά. Για να δείξω γιατί στην πράξη αυτό είναι καλύτερο, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες διευκρινίσεις από πράγµατα που άκουσα και χθες και σήµερα.
Η πρώτη διευκρίνιση έχει να κάνει µε το τι αφορά αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι τα πράγµατα που έχουµε
συµφωνήσει. Η κριτική του κ. Θεοχάρη για το πού είναι αυτά που
διαπραγµατευτήκαµε δεν ισχύει, γιατί έχουµε κάνει πολύ ξεκάθαρo ποια είναι τα πράγµατα που έχουµε βάλει στην µπάντα που
θα διαπραγµατευτούµε ξανά -τα κόκκινα δάνεια, τις εργασιακές
σχέσεις, τις συντάξεις- και ποια είναι αυτά που έχουµε συµφωνήσει. Άρα δεν υπάρχει αυτή η κριτική. Αυτό είναι ένα πακέτο απ’
αυτά που συµφωνήσαµε µε τους θεσµούς. Και δεν είναι εδώ
µπροστά ούτε καν όλα τα σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα. Δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι εδώ τα σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα, γιατί είναι και
υπουργικές αποφάσεις, είναι και εγκύκλιοι. Είναι δηλαδή δώδεκα
– δεκαπέντε απ’ αυτά που πρέπει να περάσουν για να απελευθερωθεί η πρώτη δόση που θα είναι τα 2 δισεκατοµµύρια που χρειαζόµαστε για τις ληξιπρόθεσµες.
Να κάνω κάποιες άλλες διευκρινίσεις για τον κ. Λοβέρδο και
άλλους που αναφέρθηκαν στο θέµα. Η δική µας στρατηγική για
το ενιαίο ταµείο που θα ήταν όλοι οι φορείς της γενικότερης κυβέρνησης ήταν η διαχείριση από την οικονοµική σκοπιά, δηλαδή
να υπάρχει µεγαλύτερο επιτόκιο, να υπάρχει µεγαλύτερη διάρκεια, να υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας. Ποτέ δεν ήταν η πρόθεσή µας να µην µπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση ή τα
πανεπιστήµια να βγάζουν τα λεφτά τους, όπως θα ήταν αν
υπήρχε µια προνοµιακή κατάθεση σε κάποια άλλη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ακούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα παρακαλούσα
για ησυχία. Και όσοι συνάδελφοι θέλουν να συζητήσουν µεταξύ
τους, µπορούν να βγουν κι έξω. Θα παρακαλούσα για ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είµαστε έτοιµοι σε οποιαδήποτε διατύπωση. Αυτό θα διευκρινιστεί,
κύριε Λοβέρδο. Και όποιος άλλος θέλει, να µας βοηθήσει, ώστε
να διευκρινιστεί αυτό το θέµα.
Έβαλε ένα θέµα ο κύριος Πρόεδρος, που έπρεπε να φύγει, για
τον προληπτικό έλεγχο που είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εµείς
δεν καταργούµε, όπως είπε, τον προληπτικό έλεγχο. Καταργούµε τον προληπτικό έλεγχο στις πληρωµές. Δεν καταργείται ο
έλεγχος γενικά, αφού παραµένει τόσο ο προληπτικός έλεγχος
στο στάδιο της κατάρτισης των δηµοσίων συµβάσεων, ο προσυµβατικός, όσο και ο κατασταλτικός έλεγχος. Στόχος είναι, αφ’
ενός, να µην υπάρχει καθυστέρηση στις διαδικασίες των πληρωµών και, αφ’ ετέρου, να αποκτήσουν υπευθυνότητα οι ίδιες οι οικονοµικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εκτελούν σωστά τις
πληρωµές.
Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα γενικότερο ζήτηµα.
Είπε ο κύριος Πρόεδρος και το έχουν πει και συνάδελφοι και συναδέλφισσες και από τις δύο µεριές ότι πρέπει να έχουµε µεγάλη
διαφάνεια και ότι πρέπει να έχουµε κανόνες σε όλες αυτές τις
διαδικασίες. Δεν είναι εντελώς σωστό αυτό. Δηλαδή πρέπει να
εµπιστευόµαστε και τους δηµόσιους υπαλλήλους, να έχουν κάποια διακριτική ευχέρεια.
Αν δεν τους εµπιστευόµαστε τους δηµοσίους υπαλλήλους και
δεν πάµε σταδιακά σε µια πορεία που τους εµπιστευόµαστε, συνεχώς θα έχουµε περισσότερους και περισσότερους νόµους.
Όποιος έχει ζήσει και έχει λειτουργήσει στο ελληνικό πανεπιστήµιο, όποιος έχει ζήσει και ξέρει τη δηµόσια διοίκηση, ξέρει ότι
δεν µπορεί όλα τα πράγµατα να τα διευκρινίζουµε τόσο πολύ µε
τους κανόνες.
Άρα χρειάζεται σιγά σιγά να παίρνουν και οι δηµόσιοι υπάλληλοι κάποια ευθύνη. Βεβαίως –και αυτό το λέω και στον Υπουργό
που θα είναι υπεύθυνος για τη µεταρρύθµιση του δηµοσίου
τοµέα- πρέπει να βρούµε έναν συµβιβασµό ανάµεσα στους κανόνες, στον έλεγχο, αλλά και να δίνουµε τη διακριτική ευχέρεια
να είναι κανονικοί επαγγελµατίες οι δηµόσιοι υπάλληλοι, να παίρνουν αποφάσεις, να έχουν κρίση. Γιατί ποτέ αλλιώς δεν θα λειτουργήσει ο δηµόσιος τοµέας σε αυτήν την χώρα.
Πρέπει να πάµε µαζί µε τους δηµόσιους υπαλλήλους και να
µπορούν να είναι πραγµατικά επαγγελµατίες, που ξέρουν τη δουλειά, ξέρουν ποια είναι τα ζητήµατα και µπορούν να παίρνουν και
αποφάσεις. Αλλιώς, υπάρχει αυτό το πρόβληµα που όλοι σας
έχετε πει τα τρία χρόνια που είµαι εδώ στη Βουλή, ότι έχουµε
πολλές νοµοθεσίες, πολλούς κανόνες και αυτό γίνεται επειδή δεν
έχουµε αυτή τη σχέση µε τον δηµόσιο τοµέα.
Θέλω να διευκρινίσω και κάτι ακόµα. Αυτό το νοµοσχέδιο που
έχουµε δεν είναι το δικό µας πρόγραµµα στο σύνολό του και άρα
δεν µπορεί να υπάρχει κριτική ότι είναι υφεσιακό. Το αν είναι ή
δεν είναι υφεσιακό θα είναι από πολλά µέτρα που θα έρθουν το
επόµενο διάστηµα, αν θα απελευθερωθούν οι επενδύσεις.
Να διευκρινίσω µόνο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
που ίσως δεν άκουσε και τη συζήτηση που έγινε στις προγραµ-
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µατικές δηλώσεις, να µην επαναλαµβάνει επιχειρήµατα που διευκρινίστηκαν για να µπορούµε να συνεχίσουµε. Είπατε, κύριε
συνάδελφε, ότι άλλα είπε το προσχέδιο του προϋπολογισµού,
άλλα είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ισχύουν αυτά. Σας εξήγησα στη
συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει, όπως ξέρω κι εγώ, ποια είναι η τάση για το τρίτο τρίµηνο. Και είναι καλύτερο. Δεν είναι η ύφεση τόσο µεγάλη.
Αυτό, όµως, δεν θα µπορούσαµε να το διατυπώσουµε στο
προσχέδιο του προϋπολογισµού, για τον απλούστατο λόγο ότι
στο προσχέδιο πρέπει να πας µε τα στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί. Και έχουµε στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί. Άρα λέω να
µη συνεχίσουµε τα ίδια επιχειρήµατα για να µπορούµε να προχωρήσουµε σε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν για θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, όχι για επιβραδυνόµενη ύφεση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς το τρίτο τρίµηνο από πού το
βγάλατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν µε
πειράζει. Θα απαντήσω στον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εάν αυτό θέλετε,
κύριε Υπουργέ. Μετά θα διαµαρτύρεστε γιατί διακόπτεστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ρωτάει
ο κ. Βορίδης πού ξέρω εγώ από ποια στοιχεία είναι. Όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχουν ενδείξεις. Έχουµε και δείκτες που
δείχνουν ποια είναι πιθανότατα τα αποτελέσµατα. Είναι δείκτες
που προβλέπουν ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσµα στις επενδύσεις, στην κατανάλωση.
Άρα από αυτό µπορώ να σας πω ότι η δική µας εκτίµηση και η
εκτίµηση του ΣΟΕ είναι ότι δεν θα υπάρχει αυτή η ύφεση που
όλοι περιµέναµε. Θα υπάρχει ύφεση, αλλά θα είναι πολύ µικρότερη.
Αν θέλετε να µοιραστώ ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες που µε κάνουν και αισιοδοξώ, µε µεγάλη µου χαρά να το κάνω µετά από
την οµιλία µου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θέλουµε πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πάµε
τώρα να διευκρινίσω µερικά πράγµατα για τη φοροδιαφυγή και
για τη φορολογία. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε –σωστά- ότι σε
ένα καπιταλιστικό σύστηµα, όπως έχουµε, είναι πολύ δύσκολο
να πιάσεις το σύνολο της φοροδιαφυγής και ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις και περισσότερους πόρους έχουν και δικηγόρους και
λογιστές, καθώς και ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο µε όλες αυτές
τις χώρες που λειτουργούν σαν φορολογικοί παράδεισοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα ήθελα να κάνω δύο διορθώσεις
σε αυτό που λέτε. Πρώτον, υπάρχει µια τάση και πολύ µεγάλα
κινήµατα που έχουν λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια προς
αυτήν την κατεύθυνση και έχει αλλάξει η δηµόσια συζήτηση. Αν
δείτε το µένος που υπάρχει ενάντια σε πολύ µεγάλες αµερικάνικες επιχειρήσεις, όπως µια που έχει καφέδες ή µια που πουλάει
βιβλία, για να καταλάβετε ποιες λέω, βλέπετε ότι ακόµα και ο
ΟΟΣΑ τώρα δηµιουργεί νέο πλαίσιο για να το αντιµετωπίσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο έκανε και το
2000.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, δεν θα έκανα σχόλιο γι’ αυτό, αν δεν µε ανησυχούσε κάτι άλλο που είναι πιο προβληµατικό στη θέση του
ΚΚΕ. Είπατε, «είναι τα µεγάλα µονοπώλια, πάντα µπορούν να ξεφεύγουν, και µετά θα πέσει το βάρος στους φτωχούς». Εγώ λέω
ότι σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα πάντα θα ξεφεύγουν αρκετά,
αλλά δεν θα είναι «ή θα ξεφεύγουν ή δεν θα ξεφεύγουν». Αλλά,
κύριε Καραθανασόπουλε, µεταξύ των µονοπωλίων και των φτωχών υπάρχει ένα πολύ µεγάλο φάσµα. Η κοινωνική, η ταξική διαστρωµάτωση δεν έχει τους µεγάλους επιχειρηµατίες, τους
τραπεζίτες και τους φτωχούς, αλλά έχει πάρα πολύ µεγάλη
γκάµα.
Σε αυτούς είναι οι πλούσιοι γιατροί, για παράδειγµα, για τους
οποίους µπήκε ένα ερώτηµα από τον κ. Θεοχάρη -ακούστε, κύριε
Θεοχάρη- που είπε: «Μα, γιατί δεν θα κάνουµε έλεγχο, αφού δεν
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θα υπάρχει στο ΦΠΑ;». Η απάντηση είναι ότι, όταν διαπιστώσουµε ότι δεν κόβουν αποδείξεις, δεν θα πάρουν πρόστιµο, αλλά
θα υπάρχει γενικός έλεγχος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Δύο σχόλια γι’ αυτό. Το ένα είναι το ίδιο που έκανα στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας ότι πρέπει να µπορέσουµε εκ των
υστέρων να ελέγχουµε ανθρώπους που έχουν κάνει φοροδιαφυγή.
Και ποια είναι η διαφορά µε την Ελλάδα και την Αµερική, κύριε
Καραθανασόπουλε, για να σας το εξηγήσω αυτό;
Ένας Έλληνας γιατρός µπορεί να βγάζει ένα εκατοµµύριο, να
είναι και πανεπιστηµιακός και να δηλώνει 20.000-30.000 ευρώ
στην Ελλάδα. Στην Αµερική µπορεί να βγάζει ενάµισι εκατοµµύριο και να δηλώνει 800.000, γιατί ξέρει ότι το IRS αν τον πιάσει
και κάνει έλεγχο στοιχείων, δηλαδή σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά του, πού πηγαίνει διακοπές, τι σπίτι έχει, θα τον τσακίσει και
άρα δηλώνει 800.000. Είναι το τέλειο αυτό; Όχι, έπρεπε να δηλώσει ενάµισι εκατοµµύριο, αλλά µην αφήνουµε το τέλειο πάντα
να είναι εχθρός του καλού. Αυτό προσπαθούµε, µέσα στη γενικότερή µας στρατηγική για τη φοροδιαφυγή, δηλαδή να έχουµε
µια πολιτική φορολογίας που είναι για την κανονική διαστρωµάτωση της ελληνικής κοινωνίας, που δεν είναι µόνο πλούσιοι ή
µόνο φτωχοί, και µία πολιτική που δεν κάνει το τέλειο να είναι εχθρός του καλού, αλλά προσπαθεί σε συγκεκριµένες οµάδες που
µπορείς να βγάλεις λεφτά να βγάλεις περισσότερα.
Τώρα µπαίνει και το άλλο ερώτηµα που βάλατε πολλοί για τα
πρόστιµα, που είναι τα άρθρα 3, 7 και 8, που δεν έχω πολύ χρόνο
και δεν θέλω να το αναπτύξω. Σε µερικά έχουµε κριτική ότι είµαστε πολύ αυστηροί, ότι θα παίρνουµε και τις θυρίδες των ανθρώπων, σε µερικά ότι δεν είµαστε αρκετά αυστηροί.
Θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα ζητήµατα δεν υπάρχει σωστή
απάντηση, γιατί πάντα υπάρχει στη φοροδιαφυγή το ίδιο ζήτηµαδίληµµα που υπάρχει στα δικαστήρια. Τι είναι καλύτερο; Ένας
ένοχος να ξεφύγει από τη φυλακή ή ένας αθώος να µπει στη φυλακή; Συνήθως η απάντηση που δίνουν στα δικαστήρια είναι,
φαντάζοµαι, ότι το χειρότερο είναι ένας αθώος να µπει στη φυλακή. Αυτά τα διλήµµατα είναι ακριβώς αυτά που υπάρχουν σε
αυτό το νοµοσχέδιο και σε αυτήν τη φοροδιαφυγή. Πού το βάζεις
το πρόστιµο; Μπορεί να το βάλεις τόσο ψηλά που δεν θα το πληρώσει κανένας. Πού θα βάλεις τον έλεγχο; Πόσο πολύ θα κοιτάξεις; Μπορεί να το κάνεις τόσο πολύ που δεν θα πάρεις τα λεφτά.
Ή µπορεί να κάνεις το ανάποδο, δηλαδή να είναι λιγότερος ο
έλεγχος, χαµηλότερο το πρόστιµο και να πάρεις περισσότερα
λεφτά. Αυτά σας λέω ότι µια υπεύθυνη κυβέρνηση τα κοιτάει, τα
ξανακοιτάει, τα ξαναεξετάζει, γιατί δεν υπάρχει σωστή απάντηση
σε αυτά. Το προσπαθείς, το δοκιµάζεις και βλέπεις αν έχεις
βάλει, για παράδειγµα, το πρόστιµο τόσο ψηλά που δεν σου
έδωσε τα αναµενόµενα έσοδα και άρα µε χαµηλότερο πρόστιµο
µπορείς να πάρεις περισσότερα.
Είναι θέµα κρίσης, για να επανέλθω στο ερώτηµα και στη συζήτηση που έκανα πριν. Άρα όχι µόνο η δηµόσια διοίκηση, όχι
µόνο τα πανεπιστήµια, ακόµη και οι Βουλευτές και οι πολιτικοί
πρέπει να εφαρµόζουν και να φτιάχνουν νόµους που αφήνουν
διακριτική κρίση. Εάν δεν µπορούν να κάνουν αυτό στην κοινωνία, να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα ξεφύγουµε από µια κρίση που µας
δηµιουργεί πολλά προβλήµατα, γιατί δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στο πώς είναι η διοίκηση.
Θέλω να πω µερικά πράγµατα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Αυτό που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο µε κάποιες ρυθµίσεις
αφορά το πότε θα εφαρµόζονται και πώς ακριβώς θα εφαρµόζονται οι νόµοι του 2010 και του 2012. Αν δεν κάνω λάθος, δεν
είχαµε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε το 2010 ούτε το 2012. Οπότε
θα περίµενα, αν όχι µια ταπεινότητα, τουλάχιστον µια προσπάθεια να είµαστε λίγο φειδωλοί µε την κριτική και όχι να κάνουµε
τόσο µεγάλη επίθεση για το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις συντάξεις,
όταν εµείς αναγκαζόµαστε να εφαρµόσουµε τους νόµους που
εσείς υποστηρίζατε και µάλιστα λέγατε «ότι και να µην υπήρχαν
αυτές οι µεταρρυθµίσεις, εµείς θα τις εφαρµόζαµε», ενώ µερικοί
από τους Υπουργούς σας, που τώρα είναι και υποψήφιοι, έλεγαν
«εγώ τα κάνω αυτά, καµµία κακή τρόικα».
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Πρέπει να σας πω ότι αυτά που υπάρχουν στις συντάξεις είναι
αυτά που είχαν συµφωνηθεί. Τα είχαµε συζητήσει και στις 14 Αυγούστου και αυτό που ουσιαστικά αλλάζει µε αυτό το νοµοσχέδιο
είναι το πότε αρχίζουν αυτές οι διατάξεις.
Είχα πει -και θα κλείσω την οµιλία µου, γιατί δεν µπορώ να µπω
σε όλα τα θέµατα, περισσότερα για τα φορολογικά θα ακούσετε
και από τον κ. Αλεξιάδη και από τους άλλους Υπουργούς που
είναι εδώ- στην οµιλία µου στις προγραµµατικές δηλώσεις ότι
έχουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα ως κοινωνία, ως χώρα, ως
Κυβέρνηση και ως Βουλή, ότι έχουµε πάρα πολλούς θεσµούς και
πάρα πολλές πολιτικές που δεν ανταποκρίνονται ή δεν απαντούν
στα προβλήµατα που έπρεπε να απαντήσουν. Είχα πει, για παράδειγµα, ότι ο ΦΠΑ δεν µπορεί να δώσει τη λύση για τους φτωχούς της Ρόδου και άρα πρέπει να έχουµε µια στρατηγική
νησιωτικότητας γι’ αυτά τα νησιά. Είχα πει το ίδιο για τους αγρότες.
Το ίδιο ισχύει –για να πω και ένα καινούργιο παράδειγµα- και
για τα φάρµακα. Είναι η σωστή απάντηση για τη φαρµακοβιοµηχανία µας η στρατηγική µέσω τιµών ή πρέπει να έχουµε µια γενικότερη βιοµηχανική πολιτική, η οποία να είναι στοχευµένη και
στα φάρµακα και σε άλλους τοµείς µε άλλους τρόπους; Αυτό
είναι το ερώτηµα που µια Βουλή θα συζητούσε µε πολύ σοβαρό
τρόπο, το πώς δηλαδή θα το κάνουµε και όχι να παίζουµε ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι «εσείς κάνατε αυτό εδώ και εµείς κάναµε
το άλλο εκεί».
Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα,
αρχίζοντας από σήµερα και µέχρι να ξεφύγουµε, να περάσει η
πρώτη αξιολόγηση, να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
να γίνει η συζήτηση για το χρέος, να γυρίσουµε στην ανάπτυξη
και να συζητήσουµε για το αναπτυξιακό µας µοντέλο, στο οποίο
το βασικό θέµα µας είναι να βρούµε θεσµούς και πολιτικές που
να απαντούν στο αντίστοιχο πρόβληµα που µπορούν να απαντήσουν. Ενδιάµεσα έχουν απόλυτο δίκιο και το ΚΚΕ και άλλα κόµµατα που λένε ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβληµα, γιατί δεν βοηθά
τον φτωχό που χάνει τη δουλειά του στα πενήντα επτά ή στα πενήντα οκτώ του χρόνια, όταν εµείς µειώνουµε τις πρόωρες συντάξεις. Έχει πρόβληµα να βρει δουλειά. Όµως, η απάντηση σε
αυτό είναι ότι κανένα σύστηµα συντάξεων δεν µπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Αυτό είναι πολιτική για την ανεργία, πολιτική για την
απασχόληση, πολιτική για την ανάπτυξη.
Άρα, αν θέλουµε να κάνουµε σοβαρές συζητήσεις που να µας
ακούν έξω από εδώ γι’ αυτό το αναπτυξιακό µοντέλο, πρέπει να
δούµε ποιο µοντέλο θέλουµε, ποιον θα υπηρετήσει, µε ποια εργαλεία. Κάνοντας αυτό, θα µπορέσουµε να δώσουµε τις λύσεις
και για τους φτωχούς και για τους ανέργους και γι’ αυτούς που
δεν έχουν συντάξεις και οι οποίοι και τις χρειάζονται και τις δικαιούνται.
Με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση δεσµεύεται να κάνει αυτή
τη συζήτηση. Οπότε εγώ δεν ακολούθησα τον Πρόεδρό σας για
απάτες, τι είπαµε, τι δεν είπατε, που θα µπορούσα να απαντήσω
ακριβώς και εγώ σε αυτό, γιατί νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός
αυτήν τη στιγµή ακούει επιχειρήµατα και αυτός που έχει τα καλύτερα επιχειρήµατα µε σωστές αξίες που µπορούν να δώσουν
µια προώθηση σε αυτήν την κοινωνία και ένα φως στο τέλος του
τούνελ, είναι αυτοί που θα κερδίσουν, όχι για τους ίδιους, αλλά
για την ίδια την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης έχει ζητήσει
τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδέχοµαι τον Υπουργό Οικονοµικών στο Βήµα και
θέλω να ξεκινήσω µε µια εισαγωγική παρατήρηση που αφορά
προσωπικά σε αυτά τα οποία είπε.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ υποκριτικό, γιατί η πολιτική θέλει γενναιότητα, να κάνετε εσείς µαθήµατα σήµερα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία αρνείται να ψηφίσει
το συγκεκριµένο άρθρο και να επικαλείστε τον κατασταλτικό
έλεγχο, όταν εσείς ο ίδιος πέρυσι περίπου την ίδια µέρα, όταν
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είχε έρθει από την προηγούµενη κυβέρνηση το ίδιο ακριβώς
θέµα και ζητούσαµε, όχι να καταργήσουµε τον προληπτικό
έλεγχο, να ανεβάσουµε από τα 15 χιλιάδες όριο στα 30 χιλιάδες,
προσωπικά ο ίδιος το καταψηφίσατε για λόγους διαφάνειας.
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ και πρέπει σήµερα ως
Υπουργός και εσείς και η Κυβέρνηση να έχετε το θάρρος και τη
γενναιότητα να λέτε την αλήθεια. Όπως επίσης, δεν θεωρώ γενναίο ούτε πολιτικά ηθικό από µέρους σας αυτό που κάνετε να
επιρρίπτετε ευθύνες στο παρελθόν για πράγµατα που δεν αντιστοιχούν σε πολιτικές παρατάξεις.
Θα σας πω, λοιπόν, ευθέως. Κάνατε µια αναφορά για τις συντάξεις. Κατηγορήσατε τον κ. Λοβέρδο, το ΠΑΣΟΚ για το ν. 3863
και ότι αυτά τα οποία σήµερα έρχονται ως µειώσεις συντάξεων
είναι αποτέλεσµα εκείνου του νόµου. Και το λέω εγώ που ανήκω
σε άλλη πολιτική παράταξη. Είναι µεγάλο ψέµα. Γιατί, κύριε
Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ απλά θα σας
πω: Το 2% οριζόντια µείωση όλων των συντάξεων είναι του ν.
3863 ή δικό σας; Δικό σας. Το 6% των επικουρικών συντάξεων
ποιανού είναι, κύριε Υπουργέ; Δικό σας. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ
ποιανού είναι; Δικό σας. Και µαζί µε αυτό το συντριπτικό, αυτό
το οποίο θα το συζητήσουµε επί τη ευκαιρία αυτού του υποτιθέµενου νέου µοντέλου για το ασφαλιστικό, η µεγάλη αλλαγή που
κάνατε, είστε η πρώτη Κυβέρνηση στην Ελλάδα –η πρώτη Κυβέρνηση- που από την ίδρυση του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας αλλάξατε τον κοινωνικό του χαρακτήρα και το κάνατε κεφαλαιοποιητικό µέχρι το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας. Και
περιµένω µε µεγάλη αγωνία, πραγµατικά µε µεγάλη αγωνία, να
δω αν αυτές οι διαρροές που υπάρχουν σε εφηµερίδες για την
υποτιθέµενη σε εισαγωγικά «Επιτροπή Σοφών» -γιατί δεν πρόκειται για Επιτροπή Σοφών, επιτροπή Κατρούγκαλου είναι και επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ- επαληθευτούν τελικά κι όλα αυτά ότι
µετατρέπεται όλο το ασφαλιστικό σε κεφαλοποιητικό σύστηµα,
το οποίο δεν συνάδει και δεν υπάρχει σε καµµία ευρωπαϊκή
χώρα. Εκτός αν συµφωνήσατε µε την τρόικα να την αλλάξετε την
Ευρώπη µε όχηµα τον ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση και να την πάτε
πραγµατικά προς τα πίσω, γιατί αυτό είναι οπισθοδρόµηση. Είναι
κατάργηση του κοινωνικού κράτους.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σωστό
είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Α, είναι σωστό, κύριε Τσακαλώτο; Να
είστε καλά! Την αλλάζετε πηγαίνοντας προς τα πίσω, καταργώντας το κοινωνικό κράτος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο λίγο χρόνο που έχω, θέλω
να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις τις οποίες θεωρώ πολύ σηµαντικές. Εγώ δεν συµµερίζοµαι και ούτε θα σταθώ στη µετάλλαξη
του ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην αµηχανία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που
τοποθετούνται και τη χρησιµοποιούν τη λέξη, λόγω του δύσκολου ρόλου που έχουν να παίξουν, σχετικά µε εκείνα που έλεγαν
πριν και αυτά που λένε, ούτε θα σταθώ ακόµη και σε υποδείξεις
Βουλευτών απαράδεκτες από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ που κουνούν το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και του λένε
«µας ψηφίσατε και τα ξέρατε, άρα µη µιλάτε».
Θέλω να πω δύο-τρία πράγµατα τα οποία θεωρώ πολύ σηµαντικά για το µέλλον της χώρας, για τον ελληνικό λαό και τις περιπέτειες που τον βάλατε.
Καταρρίψατε και µηδενίσατε όλες τις θυσίες του ελληνικού
λαού, ό,τι είχαµε πετύχει µέχρι τον Ιανουάριο µε τις δύσκολες
δηµοσιονοµικές προσαρµογές που καταφέραµε να αλλάξουµε
τη ροή της οικονοµίας µε δύσκολες αποφάσεις. Και σήµερα καλείται ο ελληνικός λαός και να υποστεί δύσκολα µέτρα, µειώσεις
συντάξεων και φόρων που δεν του αντιστοιχούσαν. Για αυτό θα
είµαστε απέναντι, γιατί µε την υποκριτική σας στάση, µε την
άδικη στάση σας όλο αυτό το διάστηµα που δεν συµβάλατε στην
εθνική προσπάθεια, φτάνουµε σήµερα να έρχεται ένας λογαριασµός στον Έλληνα πολίτη άδικος γιατί θα µπορούσε να τον είχε
αποφύγει.
Είχαµε ισορροπήσει και το ασφαλιστικό και το φορολογικό.
Όµως θέλατε να γίνετε κυβέρνηση. Κάνατε µια διαπραγµάτευση
ανύπαρκτη και υπογράψατε σε κενές σελίδες. Αυτή ήταν η κατάληξη της διαδικασίας σας. Αλλά τώρα θα ζήσουµε το τώρα.
Κουνούσατε το δάχτυλο προς τη Νέα Δηµοκρατία και λέγατε,
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«πέστε µας προτάσεις». Εγώ, κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, θα σας πω δυο-τρία πράγµατα στα οποία θεωρώ ότι έχετε
χάσει τον προσανατολισµό σας, σε κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα
από τα οποία υπήρχαν πόροι. Το είπε και ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Το Δεκέµβριο του 2014
παραδώσαµε την αδήλωτη εργασία στο 12%. Σήµερα είναι στο
23,3%. Γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης; Γιατί σταυρώσατε τα χέρια;
Πόσα εκατοµµύρια πόροι χάθηκαν από αυτό;
Για την ανεργία. Την ανεργία, κύριε Υπουργέ, σας την παραδώσαµε σε ένα επίπεδο στο οποίο είχε αρχίσει να αποκλιµακώνεται και προχθές µε τα δικά σας στοιχεία, η ανεργία στο τέλος
του 2016 θα είναι 25,8%, τη στιγµή που µε τα µακροοικονοµικά
υποδείγµατα και της τρόικα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
ήταν 19,5%, δηλαδή ένα άνοιγµα 6,3%, που µε τις πιο συντηρητικές υποδείξεις λόγω Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διακόσιες σαράντα
χιλιάδες θέσεις εργασίας πάνε χαµένες. Για υπολογίστε τις εισφορές και τον κύκλο που θα γινόταν µέσα στην ελληνική οικονοµία.
Έχετε δίπλα σας τον Υπουργό, τον κ. Φίλη, στον οποίο εύχοµαι
καλή επιτυχία. Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, έχετε µια δύσκολη
ατζέντα. Μέχρι στιγµής δεν τα έχετε καταφέρει. Είναι η πρώτη
φορά που τα ελληνικά σχολεία και τα παιδιά βρίσκονται εκτός
µαθηµάτων. Αλλά θα σταθώ σε κάτι άλλο, στο 23% της εκπαίδευσης. Σας άκουσε όλη η Ελλάδα να λέτε και να δηλώνετε δύο
µέρες µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…ότι θα καταργηθεί το 23%. Το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός
και εσείς προσωπικά είπατε ότι έχετε βρει τα ισοδύναµα µε τρεις
µεγάλου µεγέθους φορολογικές υποθέσεις διαφθοράς, φοροδιαφυγής. Είστε σήµερα εδώ για να τις παρουσιάσετε; Θα είχε
ενδιαφέρον για τη σηµερινή συζήτηση και εισαγωγή σε ένα τέτοιο πρώτο νοµοσχέδιο από µια σειρά πολλών νοµοσχεδίων που
θα έρθουν. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα θα έπρεπε να το καταθέσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω και θέλω να αναφερθώ
σε ένα τελευταίο ζήτηµα, το οποίο λέγεται εκατό δόσεις. Θέλω
να υπενθυµίσω -γιατί τώρα πρέπει να έχουµε και την απαραίτητη
ιστορική µνήµη- ότι η προηγούµενη κυβέρνηση το Σεπτέµβριο
του 2014 –και σας κάνω αυτήν την αναφορά γιατί είναι κρίσιµο
στοιχείο και για το πώς θα κινηθείτε στο µέλλον- µονοµερώς,
χωρίς την έγκριση της τρόικα, καταθέσαµε αυτήν τη συγκεκριµένη πρόταση των εκατό δόσεων, τη δική µας πρόταση. Όµως
στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, η τρόικα την αποδέχθηκε και άρχισε ένας µεγάλος αριθµός κόσµου να µπαίνει
στις εκατό δόσεις της προηγούµενης κυβέρνησης και τότε ξαφνικά ξεκίνησε το κίνηµα «Δεν Πληρώνω», η υπονόµευση της εθνικής προσπάθειας κάτω από τη λογική της σεισάχθειας.
Αυτά προβάλατε τότε, αυτά λέγατε. Και φέρατε έναν άλλο
νόµο πολύ πιο ικανοποιητικό µε τις εκατό δόσεις, τον οποίο ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών κοµµάτων. Αυτόν
τον νόµο σήµερα παίρνετε πίσω. Παγιδεύσατε και εξαπατήσατε
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι σας πίστεψαν, µπήκαν
µέσα στη διαδικασία, µπήκαν στη ρύθµιση και σήµερα την παίρνετε πίσω µε ένα επαχθέστερο επιτόκιο και µε την υποκειµενική
κρίση, γυρίζοντας τον χρόνο προς τα πίσω σε περιόδους σκοτεινές του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, να διαπραγµατεύεται
τις δόσεις ο έφορος ή ο διευθυντής του ΙΚΑ.
Αλήθεια γιατί το κάνατε; Αυτή είναι η διαφάνεια του ΣΥΡΙΖΑ;
Και µια που είναι και ο κ. Σκουρλέτης δίπλα σας, κύριε Σκουρλέτη, αδίκως κατηγορούν τον κ. Στρατούλη όλες αυτές τις µέρες
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για το ξεψηφίζω. Δική σας
είναι η ευθύνη. Ήσασταν Υπουργός και ήρθατε εδώ πέρα -προσωπικά εσείς- και εισηγηθήκατε νοµοσχέδιο, µε το οποίο δώσατε
σύνταξη στους Έλληνες ανασφάλιστους, που µειώσατε εισφορές σε µηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους –εσείς προσωπικάκαι στους ναυτικούς το επικουρικό και σήµερα θα πρέπει να απολογηθείτε γιατί παίρνετε πίσω αυτόν τον νόµο.
Και να σας πω και κάτι το οποίο αποτελεί πολιτικό διασυρµό
και κοινοβουλευτικό ευτελισµό; Ποτέ οι Βουλευτές της Νέας Δη-
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µοκρατίας ούτε από την προηγούµενη Κυβέρνηση και κανένας
Βουλευτής που συµµετείχε στην Κυβέρνηση δεν έφτασε στη δύσκολη στιγµή να ξεψηφίζει, να ψηφίζει για να πάρει πίσω νόµους.
Αν αυτό δεν λέγεται πολιτικός διασυρµός, τότε τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση,
βάλτε µία τελεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πρέπει να µιλήσετε, κύριε Υπουργέ.
Έχετε την ευθύνη για ό,τι συνέβη στη χώρα και τα πράγµατα δυστυχώς δεν πάνε καλά. Διότι ακόµα κι αν όλες αυτές οι θυσίες
που ξαναβάζετε να κάνει ο ελληνικός λαός µπορούσαν να µπουν
σε ένα πλαίσιο συζήτησης, το ερώτηµα είναι, θα πιάσουν τόπο;
Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, τα µακροοικονοµικά στοιχεία και
της ύφεσης και της ανεργίας, αλλά και όλοι οι δείκτες δείχνουν
ότι πάµε σε αβέβαιο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έχει τον λόγο για
δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν δεν
είχαν µεσολαβήσει οι εκλογές, αυτήν τη συζήτηση θα την κάναµε
το αργότερο στις αρχές Σεπτεµβρίου. Μετά την 14η Αυγούστου,
όπου έληξε το πρώτο ηµιχρόνιο της µεταλλαγής της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, διακόψαµε για µία ή δύο µέρες λόγω
εορτών και µετά διαλύθηκε η Βουλή.
Πέραν της επίλυσης των εσωκοµµατικών προβληµάτων του
ΣΥΡΙΖΑ, στην προεκλογική περίοδο δόθηκε η δυνατότητα στους
εκπροσώπους των δύο συγκυβερνώντων κοµµάτων να συνεχίσουν µε έναν άλλον τρόπο -να συνεχίσουν όµως- τη σταθερή
τους δηµαγωγία, πέντε χρόνια που ήταν στην Αντιπολίτευση και
στην προεκλογική περίοδο του 2015. Τους δόθηκε η ευκαιρία µε
µία αλλαγή στα επιχειρήµατα, στο κέλυφος των επιχειρηµάτων.
Αντί υποσχέσεων για κάπου 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αντί
να γίνουν παροχές, έγιναν τελικώς µέτρα σε βάρος των πολιτών,
εφευρέθηκαν τα ισοδύναµα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε στην επόµενη
µέρα από την 14η Αυγούστου. Αφαιρέστε τις εκλογές. Τώρα ο
ελληνικός λαός πληρώνει την πρώτη δόση από το τίµηµα του πειραµατισµού του κ. Τσίπρα. Είναι η πρώτη δόση. Θα έρθουν πολλές. Αυτή, όµως, είναι η πρώτη δόση. Και αυτός ο
πειραµατισµός, ο τόσο κοστοβόρος για τον πολίτη, δηµιουργεί
και µια πολιτική συνέπεια. Σας εκθέτει.
Χάριν αστεϊσµού θα πω κάτι. Μην µε παρεξηγήσετε. Δεν θέλω
να προσβάλλω, αλλά η θεωρία και η λογική και η πρόταση των
ισοδυνάµων είναι το παιχνίδι του παπατζή. Εδώ ισοδύναµα, εκεί
ισοδύναµα, πού είναι τα ισοδύναµα; Σε όλα τα µέτρα τα οποία
προβλέπει το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο Τσίπρα θα προβλεπόταν
και ένα ισοδύναµο. «Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα». Ήταν
προσφιλής σας φράση. Πού είναι τα πρώτα ισοδύναµα στη θέση
των µέτρων που το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο Τσίπρα προέβλεψε; Πουθενά. Θα είναι στα επόµενα σχεδίου νόµου; Θα το
δούµε. Πάντως, σε αυτό δεν υπάρχουν.
Και πέραν αυτού, δηµιουργείται και µια ανακολουθία. Δεν
ξέρω τα επιχειρήµατα στα οποία απήντησε ο κύριος Υπουργός
Οικονοµικών σε άλλον συνάδελφο της Αντιπολίτευσης, αλλά
εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, όταν λέµε
ότι άλλα είπε εδώ ο Πρωθυπουργός και άλλα λέει το προσχέδιο
του προϋπολογισµού και άλλα λέει και το παρόν σχέδιο νόµου
από αυτά που ο Πρωθυπουργός έλεγε, έχουµε δίκιο.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι έχουµε δίκιο. Γιατί χρησιµοποιούµε, όχι νοήµατα και έννοιες, αλλά αριθµούς. Ας πούµε
πρώτα από όλα αυτό που είχε πει και ο κ. Βενιζέλος πριν από
λίγες µέρες στην οµιλία του για τις προγραµµατικές δηλώσεις.
Κατά το προσχέδιό σας -θα έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουµεστη σελίδα σαράντα εννιά κάνατε βασικές παραδοχές, οι οποίες
ήταν η πεµπτουσία της δικής µας πολιτικής και της δικής µας δηµοσιονοµικής θεώρησης και των αποτελεσµάτων τους.
Μιλάγαµε για το τέλος του 2014, που µας βρίσκει µε ένα θετικό
πρόσηµο στην ανάπτυξη. Μικρό λέγαµε, αλλά η ανάκαµψη της
χώρας, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, µε τη θεωρία των
σκαλοπατιών θα γίνει. Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Το ανακα-
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λύψατε.
Αυτήν τη θεωρία των σκαλοπατιών, του βήµατος προς βήµα,
την καταγγείλατε, µας διασύρατε και υποσχεθήκατε τρελά πράγµατα, τα οποία δεν είστε σε θέση να ικανοποιήσετε.
Η ανάπτυξη για το 2015 στο 0,8%. Εµείς το λέγαµε. Το προσχέδιο το παραδέχεται, γιατί λέει την αλήθεια επ’ αυτού. Για το
2015 η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν
2,5% ανάπτυξη. Οι υπόλοιποι οργανισµοί προέβλεπαν κάτι ανάµεσα στο 2%, στο 2,5% και στο 3%. Άλλος οργανισµός προέβλεπε 2,9% και άλλος 3%.
Τι προβλέπεται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά το πείραµα
Τσίπρα για το 2015; Προβλέπεται ύφεση 2,3%. Για το 2016 προβλέπεται ύφεση 2,4%. Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, τη
δηµόσια κατανάλωση, την ανεργία κι ό,τι είχε θετικό πρόσηµο µε
τη θεωρία των βηµάτων κι όχι µε καταπληκτικά αποτελέσµατα –
δεν υπάρχουν αυτά- τώρα στις προβλέψεις του προσχεδίου µετατρέπονται σε αρνητικά δεδοµένα. Τα θέµατα αποκτούν
αρνητικό πρόσηµο.
Κι έρχεστε τώρα να υποσχεθείτε ότι κάποια στιγµή το κόστος
που δηµιουργήσατε, οι πολιτικές σας θα το διορθώσουν. Δεν
είναι έτσι. Δηµιουργήσατε κόστος και χρειάζεται πολύ γενναία
αυτοκριτική. Αυτήν την πολύ γενναία αυτοκριτική πρέπει να την
κάνετε. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρξουν καθαρά λόγια,
καθαρές λύσεις, καθαρές πολιτικές για να δούµε τι µπορούµε
από αυτά που λέτε να τα πιστέψουµε και τι µπορούµε από αυτά
που προτείνετε στη Βουλή να στηρίξουµε.
Εµείς επειδή δεν είµαστε εσείς, ό,τι θετικό υπάρχει εδώ θα το
ψηφίσουµε. Χθες είχαµε µία σύγκρουση χωρίς λόγο. Εσείς την
προκαλέσατε. Επί δύο µέρες, κύριε Υπουργέ, προσπαθούσαµε
να βγάλουµε συµπεράσµατα για το άρθρο 3. Δεν είναι δικό σας.
Ήταν ο κ. Αλεξιάδης εδώ. Βγήκαν πράγµατα και βελτιώσαµε
πράγµατα. Είπαµε ότι θα δούµε αύριο το βράδυ, αν κάποια από
αυτά θα τα στηρίξουµε στη συζήτηση επί των άρθρων.
Έχουµε θετική διάθεση, αλλά δεν µπορείτε να µας κοροϊδεύετε. Ούτε µπορείτε να µένετε εδώ µε ένα λόγο άνετο χωρίς
αυτοκριτική και χωρίς να δείχνετε στο Σώµα ότι έχετε συνείδηση
των πολύ µεγάλων λαθών που κάνατε και των δεινών που συσσωρεύσατε για τον ελληνικό λαό.
Ερχόµαστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στα όσα συγκροτούν
την αρχή αυτού του σχεδίου νόµου, που ρυθµίζει θέµατα πολλών
Υπουργείων. Πώς να βγάλεις αρχή από αυτό; Δύσκολα βγάζεις
αρχή. Μένεις σε ορισµένα βασικά. Τα είπε ο εισηγητής µας, ο κ.
Κουτσούκος. Τα περισσότερα θα τα επαναλάβω κι εγώ µε τα δικά
µου επιχειρήµατα στην ίδια πολιτική κατεύθυνση του Γιάννη Κουτσούκου αύριο.
Θέλω όµως να µείνω σε ζητήµατα αρχής, όπως µπορεί να προκύψουν θέµατα αρχής µε τη δυσκολία που έχει το εγχείρηµα.
Έχετε µία πολιτική επτά µηνών να κάνετε πράγµατα χωρίς να συζητάτε.
Κύριε Φίλη, έλεγα όταν παρέδιδα φάκελο µε φάκελο -αδιάψευστος µάρτυράς µου το βίντεο των δηµοσιογράφων που κάλυψαν
την τελετή παράδοσης και παραλαβής- στους επόµενους συναδέλφους σας για να µπορούν ορισµένα θέµατα να τα τρέξουν
γρήγορα: «Κοιτάξτε, αν προχωρήσει θετικά η διαπραγµάτευση
και κλείσετε το πρόγραµµα, µάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
ανοικτή για δέκα χιλιάδες προσλήψεις µονίµων εκπαιδευτικών
µέσω ΑΣΕΠ».
Μου λέει ο κ. Κουράκης: «Ποια τρόικα; Εµείς δεν τα δεχόµαστε
αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε για εµάς». Ιδού το αποτέλεσµα
σήµερα. Όχι µόνο αυτό δεν έχει προχωρήσει αλλά ούτε αναπληρωτές δεν έχετε πάρει.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν άρχισε το σχολικό
έτος δεν είχαµε καλύψει όλα τα κενά προφανώς. Αλλά δέκα χιλιάδες αναπληρωτές τούς είχαµε πάρει. Εσείς φέτος δεν έχετε
πάρει κανένα. Ούτε έναν! Με αυτήν τη λογική, λοιπόν, παραδώσαµε όλη η Κυβέρνηση και περιµέναµε κάτι να κάνετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είχαν
βιβλία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ, κυρία µου! Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, κατ’ αρχάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιµέναµε κάτι να κάνετε. Ψηφίζατε πράγµατα, αφού γίνατε
Κυβέρνηση. Σας λέγαµε – ο κ. Βενιζέλος τα έχει πει αυτά και η κ.
Χριστοφιλοπούλου, τη θυµάµαι- ότι ψηφίζουµε, αλλά δεν ξεψηφίζουµε. Και είναι αρχή αυτού του σχεδίου, κρυµµένη στο άρθρο
21, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που συνήθως ορίζει διατάξεις
που καταργούνται. Εκεί βάλατε και διατάξεις που αναιρούν αυτά
τα οποία είχατε ψηφίσει. Και τώρα, µας καλείτε να τα ξεψηφίσουµε. Ένα «ΟΧΙ» µεγάλο όµως, µε κεφαλαία µεγάλα γράµµατα.
Με ευθύνη σας κοροϊδεύατε. Σας λέγαµε «συµβουλευτείτε τους
δανειστές της χώρας σε όσα µπορούν να θεωρηθούν µονοµερείς
ενέργειες» και κάνατε τους έξυπνους. Για να δούµε τώρα πόσοι
από τους Βουλευτές που ήταν στην προηγούµενη Βουλή θα
έχουν µία συναίσθηση ντροπής, που πήραν την ευθύνη να σηκώσουν το χέρι τους, να βγουν στα κανάλια και να µιλούν µε δύναµη
για αυτά που πίστευαν και τώρα τα παίρνουν πίσω!
Εµείς όταν σας το λέγαµε, µας λέγατε εκπροσώπους των δανειστών. Εµείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το είχαµε πληρώσει δις αυτό και είπαµε ότι αυτήν την ντροπή δεν θα την
ξαναπάθουµε. Την έπαθε ο ελληνικός λαός στο πρόσωπό σας,
γιατί πέντε χρόνια βρίζατε και δεν ακούγατε. Τοίχους στ’ αυτιά
σας είχατε. Εµείς εδώ δεν θα σας βοηθήσουµε. Θα σηκώσετε
µόνοι σας τον σταυρό αυτού του µαρτυρίου απέναντι στους Βουλευτές σας και στον ελληνικό λαό, γιατί ευθύνεστε εκατό τοις
εκατό. Μας κοροϊδεύατε, µας συκοφαντούσατε και δεν ακούγατε. Αυτό αφορά και το άρθρο 5, αυτό αφορά και το άρθρο 21
και ό,τι άλλο εδώ στο άρθρο 1 ξεψηφίζει. Δικά σας.
Πάµε τώρα σε ένα άλλο θέµα που είναι θέµα αρχής, θα το
έλεγα αύριο, γιατί, κύριοι Βουλευτές, εχθές ζήσαµε κάτι που
θέλω να σας το µεταφέρω. Δεν θα έχω άλλο χρόνο να πω για τα
άλλα θέµατα που έχω στο µυαλό µου, θα τα πω αύριο, αλλά αυτό
θέλω να το πω σήµερα.
Φέρατε µία διάταξη για τα φάρµακα. Δεν υπάρχει πολιτικός
στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης που να έχει συκοφαντηθεί
από ορισµένους φαρµακοβιοµήχανους και τα όργανά τους στον
Τύπο, όσο εγώ. Η οικογένειά µου έχει καταβάλει βαρύ τίµηµα
προσβολών, προπηλακισµών, ορισµένες φορές ξυλοδαρµών,
ένας εκ των οποίων αφορά τον νυν Βουλευτή, τον κ. Κωνσταντόπουλο, που έµεινε τρεις µήνες στο «Γεννηµατά» από ροπαλιά
που πήγαινε για µένα.
Καταφέραµε µία φαρµακευτική δαπάνη που η Νέα Δηµοκρατία
την είχε αποθεώσει µέσα σε πέντε χρόνια, να την κατεβάζουµε
κάθε χρόνο και κάτι δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι έργο και είµαστε
υπερήφανοι. Δεν ψηφίσατε, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
µία τέτοια µείωση τιµών. Φέρνετε τώρα µειώσεις τιµών.
Λέγαµε ότι υπάρχει ένα όριο στη µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης, τα 2 δισεκατοµµύρια. Πού το βρίσκαµε αυτό το όριο
εµείς; Εγώ είµαι δικηγόρος, δεν είµαι ούτε οικονοµολόγος ούτε
επιχειρηµατίας. Δικηγόρος και καθηγητής των νοµικών: αυτή
είναι η επαγγελµατική µου απασχόληση. Πού το έµαθα εγώ για
να το λέω; Το έβλεπα από το Βέλγιο, το έβλεπα από την Ολλανδία, έβλεπα χώρες µε ίδιο πληθυσµό µε εµάς τι ακριβώς κατανάλωση είχαν.
Λέγαµε ότι κάτω από τα 2 δισεκατοµµύρια αρχίζει το φάρµακο
που θα καταναλωθεί να είναι «σουπερµαντολίνη», για όποιον θυµάται την ελληνική ταινία. Αρχίζει να υπάρχει πρόβληµα και στη
βιοµηχανία και στους ασφαλισµένους, στους πάντες, στην ελληνική οικονοµία µόνο ζηµία. Βλέπαµε και συµφωνούσαµε και µε
τους δανειστές της χώρας που είχαµε αυτήν τη συζήτηση.
Πράγµατι, µε αγώνες, µε θυσίες, µε συµβολή άλλων Υπουργών, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, φτάσαµε να είµαστε στο όριο
των 2 δισεκατοµµυρίων. Είστε τώρα εκεί εσείς.
Φέρνετε µια ρύθµιση εδώ η οποία λέει: Τα πρωτότυπα φάρµακα καλώς, τα πρωτότυπα που έπαψαν να είναι, γιατί τέλειωσε
η δεκαετία τους θα είναι στο 50% της τιµής των πρωτοτύπων, τα
λεγόµενα off- patent και τα γενόσηµα θα είναι στο 32,5% της
τιµής των πρωτοτύπων. Αυτό για όποιον ξέρει, σηµαίνει θάνατο
µιας ολόκληρης βιοµηχανίας χωρίς, όπως είπε ο κ. Σαλµάς
εχθές, να ευνοούνται οι ασφαλισµένοι, γιατί ειδικά τα φτηνά φάρµακα θα αποσυρθούν και στη θέση τους αντί για γενόσηµα θα
έχουµε πρωτότυπα. Αυτό θα αυξήσει τη δαπάνη του ιδιώτη που
βγαίνει από το τσεπάκι του. Το άκουσε αυτό ο κ. Ξανθός.
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Να πω κάτι εδώ. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είµαι κριτής
κανενός. Αυτός ο Υπουργός µού έχει κάνει καλή εντύπωση γιατί
έχει το σπάνιο για µας τους πολιτικούς προτέρηµα της σεµνότητας -νοµίζω. Ήρθε εδώ εχθές, πολύ σεµνά το βράδυ και είπε µια
τροπολογία. Έχουν δίκιο, λέει, τα επιχειρήµατα αυτά και θα κάνουµε τροπολογία. Κατάλαβα από τον τρόπο που την έλεγε ότι
το θέµα στα τεχνικά του, όχι πολιτικά, δεν το πολυείχε. Είπε ο
άνθρωπος την τροπολογία.
Μετά µε απλή αριθµητική καταλάβαµε ότι τι λέει; Λέει 65% της
τιµής, όχι των πρωτοτύπων, αλλά των off- patent, των πρώην
πρωτοτύπων. Με άλλα λόγια πάλι 32,5%. Και πήρα τον λόγο στο
τέλος της συνεδρίασης να πω, το είπε και ο κ. Κουτσούκος,
µήπως ο άνθρωπος έκανε κάποιο λάθος. Έφερε να διορθώσει
κάτι µε φράση που ήταν άλλη, αλλά το αποτέλεσµα το ρυθµιστικό ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο άνθρωπος δεν κοροϊδεύει, προφανώς δεν κοροϊδεύει, αλλά µήπως τα µπέρδεψε και οι συνεργάτες
του, του έδωσαν µια ρύθµιση που του φαινόταν άλλη, αλλά είναι
η ίδια;
Αν αυτό συµβεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η καταστροφή
είναι δεδοµένη. Λέω ξανά ότι δεν αφορά τη βιοµηχανία µόνο,
αφορά και τον ασφαλισµένο, ο οποίος θα χρειαστεί να πληρώσει
ακριβότερα φάρµακα, διότι τα φθηνά φάρµακα θα αποσυρθούν,
θα προτιµήσουν οι εταιρείες τις εξαγωγές και θα αντικατασταθούν από τα πολύ ακριβότερα πρωτότυπα.
Ως αρχή –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ
για την ανοχή- από αυτό το παράδειγµα προκύπτει µία, καθολική:
Είστε πολύ τσαπατσούληδες. Εχθές και προχθές εδώ βλέπαµε
έναν Υπουργό να λέµε κάτι και να µας δείχνει άλλον και να λέει
«αυτός ξέρει», να παίρνει τον λόγο αυτός µετά και να λέει «δεν
είµαι έτοιµος», να είναι ο τρίτος Υπουργός εδώ, ο συναρµόδιος,
και να λέει «εγώ το θέµα δεν το ξέρω», ο τέταρτος να ανεβαίνει
στο Βήµα και να είναι βουβός. Όλα αυτά για πέντε-έξι διατάξεις.
Με συγχωρείτε, πάρα πολύ, κύριε Μαντά. Είσαστε εδώ δύο
ηµέρες ανελλιπώς. Πόσους Υπουργούς ακούσατε να µας λένε
ότι αυτό είναι υπό διαπραγµάτευση και υπό εξέλιξη; Έχουµε ένα
σχέδιο νόµου ζωντανό µέχρι αύριο το βράδυ; Αυτό είναι ή δεν
ξέρετε τι κάνετε και διορθώνετε κάθε ώρα λάθη, τα οποία προκύπτουν;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι να κάνουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λοβέρδο,
βάλτε µία τελεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελείωσα.
Το παράδειγµα που χρησιµοποιώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τα φάρµακα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών, χρησιµοποιώντας δέκα αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, σας λέει ότι υπάρχει όριο στη διακριτική ευχέρεια της τιµολόγησης του κράτους, το όριο που δίνει
η σχέση κόστους-παραγωγής και πώλησης. Αν παρασκευάζεις
ακριβότερα από αυτό που σε βάζουν να πουλάς, γιατί να την κάνεις την επιχείρηση; Τι είσαι; Ανόητος;
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσετε µέχρι σήµερα το βράδυ που
συζητάµε επί της αρχής και ακόµα οι διανοητικές πολιτικές εκδροµές είναι ελεύθερες -γιατί αύριο πάµε κατ’ άρθρον- ποιες
είναι οι διατάξεις που καλείτε τη Βουλή να ψηφίσει για να ξέρουµε κι εµείς τι θα κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα εφτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Κασιδιάρης για δώδεκα λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχει πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον, είναι
πραγµατικά αστείο, θα έλεγα, να βλέπουµε να ξιφουλκούν σε
αυτά τα έδρανα εκπρόσωποι των παλαιών µνηµονιακών κοµµάτων –ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία- µε το νέο µνηµονιακό ΣΥΡΙΖΑ και
µε τους νεοµνηµονιακούς ΑΝΕΛ. Έχει εξίσου ενδιαφέρον να βλέπουµε πως εκκενώνονται τα έδρανα της Βουλής όταν µιλάνε οι
εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής. Αυτό πραγµατικά µας χαροποιεί
ιδιαίτερα, διότι τις αλήθειες που λένε οι εκπρόσωποι της Χρυσής
Αυγής δεν τις σηκώνει το υπάρχον πολιτικό σύστηµα.
Εις ό,τι αφορά, λοιπόν, τις δήθεν αυτές διαµάχες για τα µέτρα
αυτά, τα οποία ψηφίζει σήµερα η Βουλή, δεν υπάρχει λόγος να
γίνονται. Δεν είναι θέµα τσαπατσουλιάς, που είπε ο προλαλήσας.
Ούτως ή άλλως, τα µέτρα αυτά, τα πολυνοµοσχέδια, οι εφαρµοστικοί νόµοι έρχονται όλοι απ’ έξω. Είναι ήδη γραµµένοι απ’ έξω.
Παλαιότερα έρχονταν µε e-mail, µε τα περίφηµα e-mail Χαρδούβελη, που µας έλεγαν κ.λπ.. Τώρα παίρνουν κατ ευθείαν τηλέφωνο και τα υπαγορεύουν.
Έλεγαν κάποτε οι εκπρόσωποι της νυν Κυβερνήσεως όταν
ήταν αντιπολίτευση ότι είναι δοσίλογοι οι νεοδηµοκράτες και οι
πασοκτζήδες και άλλους όρους, οι οποίοι ήταν σωστοί όροι.
Μόνο που σήµερα οι δοσίλογοι και οι υπηρέτες και οι υπάλληλοι
της γερµανικής οικονοµικής ολιγαρχίας, που δυστυχώς διοικεί
την Ελλάδα, είναι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι
αυτοί που εξαπάτησαν τον Έλληνα πολίτη. Είναι αυτοί που πήραν
το υπερήφανο «όχι» των Ελλήνων και το πέταξαν στον κάλαθο
των πολιτικών αχρήστων.
Σήµερα φέρνουν νοµοσχέδια, τα οποία δεν χρειάζεται καν να
τα συζητάει η Βουλή, διότι πολύ απλά τα νοµοσχέδια αυτά δεν
µπορούν να εφαρµοστούν. Όταν λέτε, δηλαδή, ότι θα εισπράξετε
φόρο από ανείσπρακτα ενοίκια, θα σας πω µε πολύ απλά λόγια
κα σε γλώσσα λαϊκή ότι δεν πρόκειται να πάρετε φράγκο. Όταν
λέτε ότι θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ από το πρώτο ευρώ, ακόµα και οι
τουριστικές επιχειρήσεις και η µικρή ιδιοκτησία, ποιος νοµίζετε
ότι θα έχει τα λεφτά αυτά για να σας τα πληρώσει;
Όµως, βέβαια, θα δούµε και ποινικοποίηση, βαριά ποινικοποίηση, κατά των πολιτών εκείνων, οι οποίοι δεν φοροδιαφεύγουν,
αλλά δεν µπορούν να επιβιώσουν και δεν θα έχουν να πληρώσουν το δηµόσιο για όλα αυτά τα χρήµατα, τα οποία εντέλει θα
συγκεντρώνετε.
Αν υπήρχε καλός σκοπός θα λέγαµε κι εµείς ναι. Αν υπήρχε
καλός σκοπός σε όλα αυτά τα µέτρα και υπήρχε µία προοπτική
αναπτύξεως της χώρας, θα λέγαµε ναι. Όµως, εδώ τι κάνετε;
Παίρνετε τα λεφτά αυτά για να σιτίζετε το ίδιο πολιτικό σύστηµα,
που δεν έχει αλλάξει από το 1974 µέχρι σήµερα.
Γιατί; Μιλάτε µόνο για φοροεισπρακτικά µέτρα υπαγορευµένα
από ξένα κέντρα εξουσίας. Δεν είδαµε, όµως, να λέτε λέξη για
τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς τα κόµµατα, που είναι 50
εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Τα πληρώνει δηλαδή ο πολίτης
στον ΕΝΦΙΑ, ο µικροϊδιοκτήτης από το πρώτο ευρώ, για να τα
παίρνουν µετά τα κόµµατα όλα αυτά τα χρήµατα.
Παρακολούθησα µε ενδιαφέρον, τώρα στο διαδίκτυο, τα πορίσµατα της Επιτροπής των, δήθεν, Σοφών, οι οποίοι µιλούν ξεκάθαρα πλέον και ανοικτά για βουλγαροποίηση της ελληνικής
κοινωνίας. Αυτό είναι το πρώτο βήµα. Στη συνέχεια θα δούµε την
κινεζοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί απώτατος σκοπός
αυτών των εθνοκτόνων µνηµονίων, τα οποία επέβαλαν το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία και τα φέρνει σήµερα και τα συνεχίζει σε
χειρότερη µορφή ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρώτα από όλα ο Έλληνας να
φύγει από τη χώρα του, να εποικήσουν τη χώρα αλλοδαποί λαθροµετανάστες από το Πακιστάν και από τον Τρίτο Κόσµο και
στη συνέχεια, βεβαίως, όταν τα πάντα θα έχουν διαλυθεί µέσα
στην Ελλάδα, ο πλούτος της Ελλάδος να δεσµευθεί από τους ξένους τοκογλύφους, διότι η Ελλάδα είναι µία πλούσια χώρα.
Αυτήν την αλήθεια δεν τολµάει να την πει κανείς µέσα στη
Βουλή. Είµαστε µία χώρα που διαθέτει πλουτοπαραγωγικές
πηγές ανεξάντλητες, τις οποίες δεν έχουµε εκµεταλλευθεί
ακόµα, ούτε κατ’ ελάχιστον. Ο λόγος που δεν µας επιτρέπουν οι
ξένες δυνάµεις να τις εκµεταλλευθούµε είναι ακριβώς διότι θέλουν να τα πάρουν όλα αυτοί.
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Και όταν είδαµε τον Πρωθυπουργό σας να πηγαίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες, να παριστάνει τον ακόλουθο της Γιάννας Αγγελοπούλου και να γελοιοποιείται στο Ίδρυµα Κλίντον, το ζήτηµα
που προκύπτει µετά από όλα αυτά, από όλες αυτές τις αστείες,
τις άθλιες εικόνες είναι τι θα γίνει µε τον ελληνικό ορυκτό
πλούτο, τον οποίο οι Αµερικανοί µας έχουν απαγορεύσει να εκµεταλλευόµαστε.
Και θα ανοίξω εδώ µία παρένθεση, γιατί όλα, τα πάντα στην
πολιτική, τα πάντα εις ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην πατρίδα µας
είναι ζητήµατα γεωστρατηγικών ισορροπιών. Εφόσον οι Ηνωµένες Πολιτείες, τις οποίες προσκύνησε ο ΣΥΡΙΖΑ -που άλλοτε
έκανε τον αντιαµερικανό, άλλοτε κατέβαινε ο Τσίπρας σε διαδηλώσεις κατά των Ηνωµένων Πολιτειών και κατά του Κλίντον και
σήµερα έχει προσκυνήσει και παίρνει γραµµή από την κυβέρνηση
των Ηνωµένων Πολιτειών- δεν µας επιτρέπουν να εκµεταλλευθούµε τον πλούτο της Ελλάδος και δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντα της Ελλάδος, τότε –ναι!- η χώρα πρέπει άµεσα να κάνει
γεωπολιτική στροφή.
Οι σηµερινές εξελίξεις στο µέτωπο της Συρίας, στο µέτωπο
της Ανατολικής Μεσόγειου αναδεικνύουν µια νέα µεγάλη δύναµη
στην περιοχή µας, η οποία είναι η Ρωσία και προς τη Ρωσία πρέπει οπωσδήποτε να στραφεί η Ελλάς όχι µόνο στους τοµείς της
ενέργειας και των υδρογονανθράκων, αλλά και στους τοµείς της
εθνικής µας άµυνας και ασφάλειας, αλλά και σε τοµείς εµπορικούς.
Για να ξαναέρθω στο πολυνοµοσχέδιο, σε αυτό το κατάπτυστο
νοµοσχέδιο-έκτρωµα, το οποίο θα ψηφίσει αύριο η Βουλή µε ενισχυµένη πλειοψηφία –δυστυχώς!- ένα από τα µέτρα τα οποία
φέρνετε προς ψήφιση µας θυµίζει πολύ εκείνο το περιβόητο fund
των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µέσα στο οποίο θα δεσµεύεται ο
εθνικός πλούτος της Ελλάδος.
Τώρα, αυτήν τη φορά µιλάτε για δέσµευση όλων των ταµειακών διαθεσίµων του δηµοσίου. Μιλάµε για έναν ενιαίο λογαριασµό θησαυροφυλακίου, ο οποίος θα ελέγχεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος, βέβαια, δεν ελέγχεται από κανέναν. Δεν
έχει πρόβληµα να έχει ξεχάσει κανένα εκατοµµύριο αδήλωτο!
Όλες αυτές οι παρανοµίες παραµένουν ατιµώρητες, όπως παρέµεναν ατιµώρητες επί κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας, έτσι
γίνεται και σήµερα µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναφερθώ στο
ζήτηµα αυτό εκτενώς λίγο αργότερα.
Εις ό,τι αφορά, λοιπόν, το συγκεκριµένο ζήτηµα των ταµειακών
διαθεσίµων του δηµοσίου, τα οποία δεσµεύονται σε ενιαίο λογαριασµό ελεγχόµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, αυτό γίνεται
µε έναν και συγκεκριµένο σκοπό, όπως όταν αρπάξατε τα λεφτά
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να πληρώνετε εις το διηνεκές το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τους διεθνείς τοκογλύφους, τα παράνοµα τοκοχρεολύσια που πληρώνει
η Ελλάδα, διότι είναι παράνοµα τα τοκοχρεολύσια αυτά.
Και δεν τολµήσατε να πείτε λέξη για λογιστικό έλεγχο στο δηµόσιο χρέος, δεν τολµήσατε να πείτε λέξη για το κατοχικό δάνειο
που οφείλει η Γερµανία στην Ελλάδα. Δεν τολµάει ο Πρωθυπουργός σας, όταν συνοµιλεί, όταν συναντιέται µε τη Μέρκελ να πει
για αυτά τα µείζονα ζητήµατα για τον ελληνισµό. Λέξη δεν λέει
για το κατοχικό δάνειο, λέξη για το παράνοµο χρέος της χώρας!
Ξεπουλήσατε τα ζητήµατα αυτά! Ξεπουλήσατε στην κυριολεξία
την πατρίδα µας και τον Ελληνισµό!
Όσον αφορά άλλα τώρα θέµατα, τα οποία θα αναλύσουµε και
αύριο, όταν µιλήσουµε και συγκεκριµένα επί των άρθρων που θα
περάσουν µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο, καταργείται ο συµψηφισµός των χρεών προς το ΤΕΒΕ για πάνω από 20.000 ευρώ των
πολιτών, των ελευθέρων επαγγελµατιών, που είναι έτοιµοι να
βγουν στη σύνταξη.
Εδώ κυριολεκτικά –επειδή ήµουν ελεύθερος επαγγελµατίας
για αρκετά χρόνια- έχουµε ένα σχέδιο «εκτελέσεως» των ελευθέρων επαγγελµατιών, όσων δηλαδή πραγµατικά δουλεύουν
στην Ελλάδα, διότι ένα µεγάλο µέρος του δηµοσίου δεν δουλεύει. Αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που «εκτελούνται» είναι
αυτοί που το παλεύουν καθηµερινά στον ιδιωτικό τοµέα. Τους
έχετε τσακίσει.
Εδώ µετρήστε και πείτε µας –θα το θέσω και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτό το θέµα προς τους αρµοδίους Υπουργούς-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πόσες χιλιάδες Ελλήνων πολιτών που έχουν φτάσει ένα βήµα
πριν από τη σύνταξη δεν θα πάρουν σύνταξη εξαιτίας αυτού του
νοµοθετήµατος.
Στόχος σας, βεβαίως, µε όλα αυτά τα νοµοθετήµατα είναι να
πεθαίνει ο κόσµος νωρίς για να µην πληρώνουν συντάξεις στα
δηµόσια ταµεία οι φορείς αυτοί, οι οποίοι είναι φαλιρισµένοι,
είναι υπό διάλυση, είναι υπό κατάρρευση. Τους λόγους θα τους
εξηγήσουµε άλλη φορά.
Άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι το ζήτηµα της ξενοκρατίας.
Πώς αναδεικνύεται; Απαλλάσσονται από ανταποδοτικά τέλη
στους δήµους όσοι εκµεταλλεύονται το λιµάνι του Πειραιά, για
παράδειγµα, το αεροδρόµιο των Σπάτων, για παράδειγµα. Δεν
θα δίνουν φράγκο για ανταποδοτικά τέλη στους δήµους.
Ποιοι είναι, όµως, αυτοί που εκµεταλλεύονται το δηµόσιο
πλούτο της χώρας, γιατί περί του δηµοσίου πλούτου πρόκειται
όταν µιλάµε για το αεροδρόµιο στα Σπάτα όπου η «HOCHTIEF»
δεν πληρώνει απολύτως τίποτα, δεν πληρώνει ούτε ΦΠΑ. Είναι
κράτος εν κράτει εκεί πέρα οι Γερµανοί, όπως κράτος εν κράτει
θα είναι σε πολύ σύντοµο χρόνο οι Κινέζοι στο λιµάνι του Πειραιά, που δεν θα δίνουν φράγκο στους δήµους. Και ποιος θα τα
πληρώσει για να µην φαλιρίσουν οι δήµοι, αφού τα ταµειακά διαθέσιµα τα έχει πάρει ήδη η Κυβέρνηση για να πληρώσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Ο Έλληνας πολίτης θα κληθεί πάλι να
πληρώσει.
Γι’ αυτό σας λέµε ότι όλα αυτά τα µέτρα που λαµβάνετε είναι
αντεθνικά, είναι αντιλαϊκά και έχουν πολύ συγκεκριµένο στόχο,
όπως προείπα, να αδειάσει η Ελλάδα από Έλληνες. Αυτός είναι
ο σκοπός και βλέπουµε να εξελίσσεται αυτό το ζήτηµα.
Μίλησε χθες ο εκπρόσωπος της φαρµακοβιοµηχανίας. Εγώ θα
γενικεύσω. Δεν θα µιλήσω µόνο για τη φαρµακοβιοµηχανία. Στόχος όλων των µεταπολιτευτικών κυβερνήσεων ήταν το οριστικό
ξερίζωµα της ελληνικής βιοµηχανίας, η οριστική καταστροφή της
ελληνικής βιοµηχανίας. Ήταν ένα σχέδιο οργανωµένο. Τα λέγαµε
και πριν δέκα, δεκαπέντε χρόνια εµείς στη Χρυσή Αυγή και τότε
µας λέγατε συνωµοσιολόγους, φασίστες, χουντικούς. Επαληθευόµαστε, όµως, απόλυτα. Εκπρόσωποι των βιοµηχάνων σήµερα µας επαληθεύουν απόλυτα.
Το ζήτηµα όσον αφορά τα φάρµακα ποιο είναι; Να µην παράγονται φθηνά και καλά φάρµακα στην Ελλάδα -γιατί έχει τέτοιες
δυνατότητες η Ελλάδα, να παράγει φθηνά και καλά φάρµακα σε
σχετικά φθηνές τιµές-, να µην υπάρχουν αντίγραφα και γενόσηµα που θα παράγονται σε ελληνικά εργοστάσια από Έλληνες
εργαζοµένους και θα έχουν τα κέρδη αυτά όχι µόνο οι ελληνικές
επιχειρήσεις, αλλά και ο πολίτης, ο εργαζόµενος, αυτός που θα
βρει εργασία, το κράτος από τη φορολόγηση στη συνέχεια. Δεν
χτυπάτε τον ιδιοκτήτη της βιοµηχανίας. Χτυπάτε τον πολίτη. Χτυπάτε τον άνεργο. Χτυπάτε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της
χώρας, το οποίο µειώνεται.
Και εν συνεχεία, όπως έχει ειπωθεί δεκάδες φορές και σε
αυτήν την Αίθουσα, πίσω από όλη αυτήν την ιστορία είναι ένα µεγάλο τραστ ευρωπαϊκών συµφερόντων και οι µεγάλοι φαρµακευτικοί οίκοι του εξωτερικού, ιδίως δε της Γερµανίας που συνεχίζει
να πατάει πόδι σε όλες τις αναθέσεις του ελληνικού δηµοσίου.
Ακόµα και η αµαρτωλή «SIEMENS» και πάλι φιγουράρει «πρώτη
µούρη» στις αναθέσεις του ελληνικού δηµοσίου και στους διαγωνισµούς, η αµαρτωλή «SIEMENS» για την οποία κάνατε φασαρία εδώ µέσα όταν ήσασταν αντιπολίτευση και προχώρησε αυτός
ο κατάπτυστος εξωδικαστικός συµβιβασµός από τη Νέα Δηµοκρατία. Τα ίδια και τα ίδια συνεχίζουν να ισχύουν γιατί όλο το
αµαρτωλό πολιτικό σύστηµα από το αµαρτωλό ’89, από την τότε
συγκυβέρνηση, την τότε οικουµενική κυβέρνηση, του ΚΚΕ µε τη
Νέα Δηµοκρατία, από τότε τροφοδοτείται και χρηµατοδοτείται
από τη «SIEMENS» και από τους ξένους οίκους του µεγάλου κεφαλαίου. Στόχος όπως είπαµε είναι οι Έλληνες να γίνουν µειοψηφία µέσα στη χώρα µας. Συνεχίζονται οι µεταναστευτικές ροές
ασταµάτητα, αδιαλείπτως.
Εσείς µιλάτε για ανθρωπισµό αλλά δεν ανοίγετε τα µάτια σας
να δείτε ότι σήµερα στη Λέσβο είχαµε πάλι τέσσερις νεκρούς,
µία γυναίκα, δύο παιδάκια και ένα βρέφος. Και γιατί είχαµε νεκρούς; Από ατύχηµα. Βυθίστηκε δουλεµπορικό µετά από σύγκρουση µε σκάφος του Λιµενικού.
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Όλες αυτές οι ροές που επιτρέψατε να υπάρχουν εκεί οδηγούν, στο να έχουµε νεκρούς ανθρώπους και τα λαµόγια, βεβαίως, αυτοί που το παίζουν πρόσφυγες και είναι στην ουσία
τζιχαντιστές, ισλαµιστές, φανατικοί και εγκληµατίες, δεν πνίγονται. Αυτοί γλιτώνουν. Με όλη αυτήν τη δηµιουργία µεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα -η Τουρκία δεν
είναι εµπόλεµη ζώνη, δεν τίθεται, λοιπόν, θέµα προσφύγων που
έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα- θρηνούµε καθηµερινά
νεκρούς.
Κλείνω µε το µείζον ζήτηµα των ηµερών, µε ένα ζήτηµα ηθικής
τάξεως. Τι να πούµε, όµως, στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ για
ηθική τάξη, όταν εδώ και τρία εικοσιτετράωρα βοά το πανελλήνιο
για Υπουργό σας ο οποίος «ξέχασε» να δηλώσει ένα ολόκληρο
εκατοµµύριο ευρώ, οι ίδιοι οι Υπουργοί που υπογράφουν την
αφαίµαξη των πολιτών έχουν τέτοιες ουρές σε τράπεζες του
εξωτερικού, στη «BLACK ROCK», στην «JP MORGAN», παίζουν
κάπου παιχνίδι µε οµόλογα µε παρατραπεζικά προϊόντα, έχουν
εκατοµµύρια τα οποία είναι αδήλωτα και δεν γίνεται απολύτως
τίποτα; Υπάρχει κάλυψη απόλυτη από την Κυβέρνηση των
Υπουργών αυτών.
Σήµερα, µε έγγραφό µας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, το
οποίο κοινοποιήσαµε και στον Πρόεδρο της Επιτροπής «πόθεν
έσχες», ζητάµε επιτέλους να πέσει άπλετο φως σε αυτήν την
υπόθεση και να αποκτήσουµε εµείς ως Βουλευτές πρόσβαση σε
αυτά τα κρίσιµα στοιχεία.
Και τι κάνει η Βουλή, η Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ; Αποκλείει την Αντιπολίτευση, αποκλείει τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής από
την Επιτροπή «πόθεν έσχες» και θα συνεδριάζουν πίσω από κλειστές πόρτες µόνο εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας! Μιλάµε για απόλυτη συγκάλυψη εγκληµάτων.
Οι Υπουργοί αυτοί που έκρυψαν, που δεν δήλωσαν εκατοµµύρια και φοροδιαφεύγουν, πρέπει να πάνε σε ποινικό δικαστήριο
και όχι να τους καλύπτει η Κυβέρνηση. Όµως, αυτό θα γίνει όταν
επιτέλους επέλθει πολιτική κάθαρση στην Ελλάδα, κάτι που µόνο
µια εθνική κυβέρνηση, µε πυρήνα τη Χρυσή Αυγή, µπορεί να
κάνει πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Καρράς
για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες τοποθετήθηκα ως ειδικός
αγορητής επί του πολυνοµοσχεδίου. Επισηµάναµε µια σειρά ζητηµάτων, τα οποία κατά την κρίση µας θα µπορούσαν να βελτιώσουν αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο ούτως ή άλλως θεωρούµε
δεδοµένο ότι θα ψηφιστεί από την Κυβέρνηση που αποτελείται
από τα δυο κόµµατα.
Όµως, µέχρι σήµερα δεν ακούσαµε τις επιθυµητές βελτιώσεις
και κατόπιν αυτού είµαστε υποχρεωµένοι να δηλώσουµε, µετά
τη χθεσινή επιφύλαξη, ότι το καταψηφίζουµε επί της αρχής, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος, θέλω να πω τα εξής. Δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου,
γιατί αποτελεί µια συρραφή διατάξεων επί παντός σχεδόν επιστητού. Αναφέρεται σε συνταξιοδοτικές διατάξεις, στις οποίες
έχουµε βέβαια κάθετη άρνηση και αντίθεση, για τον λόγο ότι
πλήττουν τα χαµηλότερα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας,
επειδή όχι µόνο µειώνουν τα κατώτατα όρια συντάξεων αλλά επιπλέον αυξάνουν απότοµα –αλµατωδώς θα λέγαµε- τα ηλικιακά
όρια και αρχίζει πλέον να γίνεται, σε σχέση µε τη βιωσιµότητα
και το µέσο όρο ζωής των Ελλήνων, επικίνδυνο, αν όχι πολλές
φορές αδύνατο, ο εργαζόµενος µετά από σαράντα, σαράντα
πέντε χρόνια εργασιακού επαγγελµατικού βίου να καταλήξει να
πάρει µια σύνταξη, έστω αυτήν την πενιχρά.
Δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το σηµείο άλλο. Έχει αναλυθεί,
έχει τοποθετηθεί όλη η Βουλή και πιστεύουµε ότι ακόµα και η
Συµπολίτευση εσωτερικά δεν ανέχεται να ψηφίσει αυτήν τη διάταξη, δεν θέλει να την αποδεχθεί, έστω και αν κατ’ ανάγκην στο
τέλος θα γίνει νόµος του κράτους.
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Για τα φορολογικά δεν θέλω να µιλήσω, γιατί µίλησαν ήδη πολλοί συνάδελφοι. Θέλω να σταθώ, όµως, σε δυο ζητήµατα που
απασχόλησαν χθες και τη συζήτηση των επιτροπών αλλά πιστεύω ότι θα απασχολήσουν και σήµερα και πολύ περισσότερο
αύριο τη συζήτησή µας.
Ποινικές διατάξεις της φοροδιαφυγής. Δεν έχουµε κατανοήσει
γιατί επαναλαµβάνονται ποινικές διατάξεις που ισχύουν ήδη από
το 1997. Το έθεσα και στον κ. Αλεξιάδη χθες κατά την αγόρευσή
µου. Δεν έλαβα απάντηση. Αυτές οι ποινικές διατάξεις επαναλαµβάνουν ό,τι ίσχυε αλλά έχουν πλέον στις τροποποιήσεις τους
µια προσβολή, αν θέλετε, ατοµικών δικαιωµάτων ή τουλάχιστον
παραβιάζουν την αρχή της ισότητας.
Φέρνω ένα πολύ πρόχειρο παράδειγµα. Στη δεύτερη υποτροπή επί φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται η µετατροπή. Ζήτησα
και χθες, κύριοι συνάδελφοι, να διευκρινιστεί –δεν έχει διευκρινιστεί µέχρι σήµερα- αν η µετατροπή αυτή αφορά και πληµµεληµατικές πράξεις, για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης
µέχρι πέντε έτη, οπότε τα ποινικά δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα -συντρεχουσών των ειδικοτέρων περιπτώσεων- να τις µετατρέπουν ή θα οδηγηθούµε σε νοµοθεσία των αρχών της
δεκαετίας του 1990, η οποία απαγόρευσε τη µετατροπή ορισµένων ποινικών αδικηµάτων και σε έξι µήνες –όταν πλέον τα δικαστήρια είχαν σηκώσει τα χέρια, γιατί τελικά αθώωναν τους
εγκληµατίες, δεν είχαν καν τη διάθεση ή δεν ήθελαν να τους οδηγήσουν στη φυλακή- οι διατάξεις αυτές αποσύρθηκαν. Ψηφίστηκαν νέες και δόθηκε το δικαίωµα της µετατροπής. Αυτό, λοιπόν,
κατά την άποψή µας πρέπει να απαντηθεί.
Επιπλέον, έχει τεθεί ένα µείζον θέµα σε σχέση µε το άρθρο 67
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο αναφέρεται
στους αυτουργούς και συνεργούς των εγκληµάτων φοροδιαφυγής. Είναι η διεύρυνση του αξιοποίνου, η διεύρυνση της εννοίας
της συµµετοχής, η διεύρυνση της εννοίας των αυτουργών -φυσικών, αµέσων και εµµέσων- τόσο µεγάλη, που οδηγεί τελικά σε
ποινικοποίηση, σε συλλογική ευθύνη, σε αντικειµενική ποινική ευθύνη. Δεν το δέχεται το άρθρο 7 του Συντάγµατός µας.
Παρ’ όλα αυτά, βλέπουµε αυτήν τη στιγµή ότι αυτή η διάταξη,
η οποία έχει την επίφαση της προσβολής, της συγκεντρώσεως,
της µειώσεως της φοροδιαφυγής, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
Διότι, εφόσον ποινικοποιούνται τα πάντα, δεν µπορεί και δεν είναι
ικανή να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του δηµοσίου υπό την
απειλή ποινικών κυρώσεων αλλά αντίθετα θα οδηγήσει σε µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Διότι ο καθένας θα φοβάται πλέον να έχει µια οικονοµική δραστηριότητα τουλάχιστον
εµφανή, οπότε η φοροδιαφυγή πλέον θα ξεφύγει, θα φουντώσει
και δεν θα µπορούµε πια να έχουµε κανέναν έλεγχο. Ουδείς θα
επιδιώκει –ο µικροµεσαίος, ο µικροεπαγγελµατίας- να έχει µια
εµφανή οικονοµική δραστηριότητα, διότι θα φοβάται, έστω και
για µια τυπική παράβαση, µην οδηγηθεί αυτός και ο περίγυρός
του κατηγορούµενοι και εντέλει στη φυλακή, αν παραµείνει η διάταξη περί υποτροπής.
Τίθεται ένα ερώτηµα, κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό. Ο
σκοπός αυτού του νόµου στο γενικό περίγραµµά του είναι αναπτυξιακός; Νοµίζουµε πως όχι. Διότι η ανάπτυξη της οικονοµίας
δεν επέρχεται µε απειλή κυρώσεων. Έχει κάποια θετικά σηµεία,
σε σχέση βέβαια µε τα πρόστιµα της φοροδιαφυγής αλλά αυτά
είναι διοικητικές παράµετροι, για τις οποίες έχουµε τις επιφυλάξεις µας, διότι φοβούµεθα ότι οδηγεί πλέον σε νέα αυθαιρεσία
των φορολογικών αρχών.
Δίνω ένα παράδειγµα. Λέει ο νόµος ότι όποιος έχει εκπρόθεσµη ή εκκρεµή φορολογική υπόθεση µπορεί να πάει σε ενενήντα
ηµέρες από την ψήφιση του νόµου και να ζητήσει να υπαχθεί σε
µια ευεργετική διάταξη που του δίνει δικαίωµα δραστικής µειώσεως του προστίµου και εντός δύο ηµερών από την υποβολή
της αιτήσεως-δηλώσεώς του να καταβάλει το ποσόν, στο οποίο
ανέρχεται το πρόστιµο.
Ερώτηση που έκανα κι εχθές. Πού είναι η έκθεση ελέγχου που
θα δώσει τη βεβαιότητα της φορολογικής εγγραφής; Δεν το λέει
ο νόµος. Δεν µας λέει πουθενά πως θα λειτουργήσει.
Οπότε θα πηγαίνει ο πολίτης, δηλαδή δίκην αµνού επί σφαγή,
και θα λέει «εγώ έκανα αυτήν την παράβαση, βάλτε µου το πρόστιµο να το πληρώσω σε δύο ηµέρες» ή η διάταξη αυτή οδηγεί,
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λόγω ατεχνίας, αν θέλετε, στο να δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει,
να παίρνει µια φορολογική αµνηστία και να συνεχίσουµε να γυρίζουµε τη µηχανή της φοροδιαφυγής;
Χρήζουν απαντήσεως, κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα ζητήµατα,
για τα οποία ακόµη, τουλάχιστον εγώ, όπως τα έθεσα, δεν έχω
ακούσει µια λέξη.
Σχολίασα προηγουµένως ότι το πολυνοµοσχέδιο αυτό δεν έχει
µια ενιαία αρχή και µια φιλοσοφία, ούτως ώστε να µπορεί και η
παράταξή µας, το κόµµα µας, να τοποθετηθεί συγκεκριµένα.
Έχει επόµενες διατάξεις για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της
χώρας. Τεχνικά ζητήµατα και λεπτοµερειακά ζητήµατα.
Οφείλουµε να πούµε ότι δεν κατανοούµε γιατί έρχεται αµέσως
η τροποποίηση του ν. 4270/2014, που ψηφίστηκε από την προηγούµενη Βουλή, να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Επίσης, υπάρχει ένα πρόβληµα, το οποίο επίσης έθεσα εχθές,
ότι µε την αλλαγή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του ν.
4174 µέσα σε δύο χρόνια, όταν ακόµη δεν έχουµε εισπράξει τα
συµπεράσµατα της εφαρµογής της προηγούµενης φορολογικής
διαδικασίας, τροποποιείται και µάλιστα σε σηµαντικά στοιχεία
του, τα οποία οπωσδήποτε θα αναστείλουν κάθε δραστηριότητα
των φορολογικών αρχών. Για ποιον λόγο; Απαιτούν µια σειρά εγκυκλίων.
Γνωρίζουµε όλοι καλύτερα στην Αίθουσα αυτή τι σηµαίνει
ΠΟΛ, µια βιοµηχανία πολυγραφηµένων εγγράφων από τη Γενική
Γραµµατεία Εσόδων, από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που η µία αναιρεί, ανακαλεί και αντιδιαστέλλεται προς την άλλη.
Δεν ήταν, πιστεύουµε, ο χρόνος αυτός να τροποποιηθούν οι
δύο αυτοί βασικοί νόµοι: ο νόµος φορολογικής διαδικασίας, ο ν.
4174, όπως και ο ν. 4270, που καθιερώνει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Και θέλω να θυµίσω εδώ ότι ο ν.4270 δεν ήρθε από µόνος
του. Δεν είναι εφεύρηµα της Ελλάδος. Ήρθε σε εφαρµογή κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας.
Σπεύδουµε, λοιπόν, να τον τροποποιήσουµε σήµερα χωρίς
όµως να γνωρίζουµε ή αν µας το λέει κάποιος, αν ο προηγούµενος νόµος ήταν σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, οπότε
σήµερα θεωρούµε ότι θα έλθει σε συµµόρφωση η ελληνική νοµοθεσία ή οι νεότερες νοµοθεσίες, όπως έρχονται σήµερα οι διατάξεις του νόµου αυτού, τροποποιούν και θα βρεθούν σε
αναντιστοιχία προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία αργότερα. Είναι
ζητήµατα τα οποία, βεβαίως, η Βουλή σε πρώτη φάση, σε πρώτο
στάδιο δεν µπορεί να τα επιλύσει αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να
τα δηλώσουµε, να καταγραφούν, γιατί φοβούµεθα ότι θα είναι
αιτία αναστατώσεως τα θέµατα αυτά έστω και αν εµφανίζονται
ότι είναι προς τακτοποίηση εκκρεµοτήτων.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα ακόµη ειδικότερο θέµα, αν και είναι επί των άρθρων. Το ειδικότερο θέµα το
οποίο τίθεται και µε απασχολεί είναι σε σχέση µε τις διατάξεις
του µεταφορικού έργου. Αναλαµβάνει το δηµόσιο και διαγράφει
χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ µεταξύ τους. Γιατί αυτό; Τι συµβαίνει;
Λέµε ότι το σιδηροδροµικό δίκτυο, οι εταιρείες αυτές, είναι
υποχρέωση της χώρας κάποια στιγµή να ιδιωτικοποιηθούν. Έχει
σταθµιστεί, έχει υπολογιστεί το κόστος το οποίο αναλαµβάνει το
κράτος αυτήν τη στιγµή µε τη διαγραφή ενός χρέους -αν δεν
κάνω λάθος και όπου κάνω λάθος, παρακαλώ να µε διορθώνετε365 εκατοµµυρίων; Έχει υπολογιστεί ότι αυτό θα αυξήσει το τίµηµα της τυχόν πωλήσεως, ούτως ώστε να πούµε ότι διαγράφουµε το χρέος των εταιρειών αυτών και αφού έχει αποφασιστεί
η ιδιωτικοποίησή τους, θα προσθέσει ένα µπόνους περισσότερο,
ένα ποσό περισσότερο στο τίµηµα και θα είναι επ’ ωφελεία του
ελληνικού δηµοσίου; Δεν το ξέρουµε αυτό.
Μήπως υποκρύπτεται ότι ελευθερώνουµε από τα βάρη και θα
οδηγήσουµε σε µια ιδιωτικοποίηση µάνι-µάνι, ούτως ώστε να
πούµε ότι ιδιωτικοποιείται το µεταφορικό έργο, το τρένο, το σιδηροδροµικό δίκτυο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση, όχι µόνο
θα έχουµε επιβαρύνει το δηµόσιο, όχι µόνο θα έχουµε διαγράψει
τα χρέη, αλλά θα έχουµε και χαµηλότερο τίµηµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προβληµατισµοί που πρέπει να απαντηθούν αυτοί, διότι
βλέπω ότι δίδεται εµµέσως πλην σαφώς υπό την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας µεταφοράς στο σιδηροδροµικό δίκτυο ένα
µπόνους 50 εκατοµµυρίων αυτήν τη στιγµή, το οποίο αναλύεται
σε 50 επί 5 χρόνια, δηλαδή 250 εκατοµµύρια. Αυτό, λοιπόν, το
µπόνους στην τυχόν ιδιωτικοποίηση θα υπολογιστεί, θα µετακυλιστεί στον νέο αποκτώντα, στον νέο κύριο; Θα πρέπει, δηλαδή,
να τον πριµοδοτήσει µε αυτήν την έννοια το κράτος;
Μήπως, λοιπόν, είναι πρόωρη η διάταξη αυτή και πρέπει να
σταθούµε λίγο περισσότερο, γιατί αφού ακόµα δεν τίθεται θέµα
ιδιωτικοποίησης -τουλάχιστον δεν έχω εγώ εικόνα ότι είναι µια
άµεση προτεραιότητα της Κυβέρνησης- να σταθούµε σε αυτά;
Τελειώνω, λέγοντας τούτο µόνο. Είµαι δικηγόρος και είµαι
ελεύθερος επαγγελµατίας. Είµαστε σαράντα χιλιάδες δικηγόροι
ενεργοί στην Ελλάδα και είναι άλλοι τόσοι, ίσως πενήντα χιλιάδες
γιατροί, είναι άλλες τόσες χιλιάδες µηχανικοί. Δόθηκε από τον κ.
Στρατούλη, στρεβλά έστω, αντίθετα προς τα µνηµόνια, αντίθετα
προς τις αρχές τις οποίες όφειλε να ακολουθήσει, η δυνατότητα,
ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους µας, να µειωθούν για δύο
χρόνια προσωρινώς οι ασφαλιστικές εισφορές.
Βλέπουµε σήµερα, λοιπόν, ότι έρχεται µέσω της καταργήσεως
προηγουµένων διατάξεων στο τελευταίο άρθρο και καταργείται
αυτή η διάταξη, που έδινε το δικαίωµα στους νέους συναδέλφους να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές σε χαµηλότερη
κλάση για να ανακουφιστούν. Διαγράφεται, λοιπόν, αυτή η διάταξη.
Ρωτώ, λοιπόν, το εξής: Διαγραφοµένης της διατάξεως, έχουν
υπολογιστεί οι συνέπειες για αυτές τις χιλιάδες ανθρώπων; Μου
έδωσαν από το Τεχνικό Επιµελητήριο ότι αναφέρονται σε οκτώ
χιλιάδες νέους µηχανικούς. Αντίστοιχο αριθµό µου έδωσαν από
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι κάνουν χρήση αυτής της
διατάξεως νέοι συνάδελφοί µου.
Διαγράφουµε, λοιπόν, αυτήν τη διάταξη και λέµε ότι ήταν µονοµερής ενέργεια της προηγούµενης κυβέρνησης, ήταν του κ.
Στρατούλη, ήταν έγκληµα ή δεν ξέρω τι ήταν -πείτε το όπως θέλετε- και καλούµε τους νέους συναδέλφους, που δεν έχουν δουλειά, που µπορώ να πω ότι φυτοζωούν, που πένονται, ακόµα και
µεγαλύτερης ηλικίας. Δεν θέλω να δώσω στοιχεία, γιατί θα ταλαιπωρήσω το Σώµα.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή τους λέµε τα
εξής. Ξέρετε, εκεί που η κλάση σας ήταν για 200 ευρώ το µήνα
και είχατε την κάλυψη της ασφάλειάς σας και θα είχατε και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τώρα σας πάµε στα 400 ευρώ, στα 500
ευρώ. Όµως, πέραν του ότι σας πάµε στα 400 ευρώ, στα 500
ευρώ, σας καλούµε µε την άλλη διάταξη ότι πρέπει να είστε συνεπείς και µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις και αν τυχόν έχετε ρυθµίσει τις υποχρεώσεις σας προς τους…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε. Παράκληση, διότι είναι θέµα που µε «καίει» προσωπικά, αν έχετε την καλοσύνη. Θα είµαι συντοµότατος.
Τους καλούµε, λοιπόν, αυτούς τους νέους συναδέλφους και
τους λέµε «θα πρέπει να πληρώνετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις
σας, θα πρέπει να πληρώνετε τη ρύθµιση»; Όµως, πού είναι η
δουλειά;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Θα τους αποσύρουµε από τον επαγγελµατικό στίβο ή πρέπει να τους δώσουµε
την ευκαιρία, τη δυνατότητα, πληρώνοντας αυτές τις εισφορές
να αναπτυχθούν σιγά-σιγά –ας ελπίσουµε ότι θα αναπτυχθεί η
χώρα- και µετά τα δύο χρόνια της µεταβατικής περιόδου που
είναι η ρύθµιση, να έρθουν και να µπορούν να πληρώσουν τις
υψηλότερες εισφορές και να καλύψουν τα τυχόν ελλείµµατα που
έχουν προκύψει στον ασφαλιστικό φορέα; Υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος γι’ αυτό. Έτσι διατηρούνται θέσεις εργασίας και
δεν µειώνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων.
Έστω, λοιπόν και αν είναι υποχρέωση εκ του τελευταίου µνηµονίου, παρακαλώ την Κυβέρνηση να φέρει ένα ισοδύναµο, να
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αναζητήσει ένα παράλληλο µέτρο, προκειµένου να διατηρήσει
την εργασία σ’ αυτές τις χιλιάδες των νέων επιστηµόνων οι οποίοι
έχουν κοστίσει στην πολιτεία, γιατί η πολιτεία τούς έχει σπουδάσει και η οικογένειά τους τους έχει συντηρήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριοι συνάδελφοι,
να δώσουµε λίγο χώρο σε Βουλευτές.
Τον λόγο έχει η κ. Αυλωνίτου για επτά λεπτά.
Κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να έρθει στο Βήµα η κ. Αυλωνίτου,
θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος
Γάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό από
18 έως 21 Οκτωβρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι σας το φέρνετε από εδώ,
το φέρνετε από εκεί, το γυροφέρνετε δηλαδή µε άλλα λόγια
αλλά µόνο ο κ. Θεοχάρης το είπε τόσο καθαρά αυτό που θέλετε.
Η Αριστερά µόλις δεν πετύχει την πρώτη φορά τα πάντα, πρέπει
να παραιτείται. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να παραιτούµαστε; Γιατί επιµένουµε; Αυτό εύχεστε εσείς και οι χρηµατοδότες σας αλλά
αυτήν τη χάρη δεν πρόκειται να σας την κάνουµε. Και θα τα καταφέρουµε και θα συνεχίσουµε.
Σήµερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε επί
της αρχής το νοµοσχέδιο: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων». Ξέρετε, πρόκειται για τον εφαρµοστικό νόµο της
συµφωνίας που έχει ήδη ψηφίσει η προηγούµενη Βουλή. Έτσι
τουλάχιστον γράφει το πρόγραµµα της Βουλής. Γι’ αυτόν το
νόµο µιλούν οι Υπουργοί και οι κυβερνητικοί Βουλευτές. Γι’ αυτόν
το νόµο µιλά και εκείνο το τµήµα της Αντιπολίτευσης που είχε
καταψηφίσει τη σχετική συµφωνία στην προηγούµενη Βουλή και
που εντελώς φυσιολογικά θα καταψηφίσει σήµερα και τον συνεπαγόµενο εφαρµοστικό νόµο.
Κοιτάξτε, όµως, κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι επικρατεί µία
πολιτική σύγχυση σε εκείνα τα κόµµατα που όσο καιρό διαπραγµατευόµαστε τη σχετική συµφωνία, µας προέτρεπαν να µη διαπραγµατευόµαστε αλλά να υπογράψουµε αµέσως ό,τι θα έβαζαν
µπροστά µας οι πιστωτές, οτιδήποτε. Μετά, βέβαια, όταν φέραµε
τη συµφωνία, την ψήφισαν. Όµως, σήµερα δεν θέλουν να ψηφίσουν την εφαρµογή της συµφωνίας.
Απορώ, όµως, ειλικρινά. Διατελούν σε σύγχυση οι ίδιοι ή προσπαθούν να διασπείρουν τη σύγχυση στο εκλογικό σώµα που
τους καταψήφισε τον προηγούµενο µήνα; Απορώ και διερωτώµαι, ακούγοντας εδώ και στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών
τις αιτιάσεις τους κατά του νοµοσχεδίου, γιατί διαπιστώνω ότι
άλλο νοµοσχέδιο διαβάζω εγώ και επί άλλου νοµοσχεδίου τοποθετούνται οι συνάδελφοι.
Δυσκολεύοµαι, δηλαδή, να καταλάβω πως µπορεί κανείς σε
πρώτη φάση να λέει ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσµου αν
δεν υπάρξει συµφωνία, να αποδέχεται τη συµφωνία ψηφίζοντάς
την, αλλά αµέσως µετά να λέει ότι θα έρθει η καταστροφή του
κόσµου αν εφαρµοστεί η συµφωνία, την οποία ψήφισε. Δηλαδή,
για σας αυτές οι συµφωνίες είναι για πλάκα; Είναι για ψιλοκουβεντούλα στα «παράθυρα» της τηλεόρασης; Δεν θεωρείτε ότι
έχετε κάποια υποχρέωση να κάνετε πράξη αυτό που ψηφίζετε;
Θεωρείτε εθνικό καθήκον την ψήφιση της συµφωνίας όχι όµως
και την εφαρµογή της; Περίµενα φυσικά να έχετε διαφωνίες σε
επιµέρους άρθρα και να φέρετε αντιπροτάσεις. Πώς γίνεται,
όµως, να διαφωνείτε επί της αρχής µε την εφαρµογή όσων ήδη
ψηφίσατε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ ότι έχετε προβλήµατα.
Κάντε, όµως, γρήγορα. Δεν γίνεται η Κυβέρνηση να περιµένει να
λύσετε τα εσωκοµµατικά σας και τα εσώψυχά σας πριν προχωρήσουµε παρακάτω. Ο χρόνος τρέχει και το ζήτηµα της οικονοµικής ανόρθωσης της χώρας δεν θα σας περιµένει.
Επείγει να εφαρµόσουµε αµέσως τα µέτρα που συµφωνήσαµε,
για να προχωρήσουµε γρήγορα φέτος, µέσα στο 2015, στα δύο
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επόµενα κρίσιµα ζητήµατα: στη διαπραγµάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτά τα δύο ζητήµατα είναι τα κοµβικά στην πορεία της
οικονοµίας µας. Θέλουµε να προλάβουµε το καινούργιο νοµικό
πλαίσιο για τις τράπεζες που µπαίνει σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και θα το προλάβουµε, µε ή χωρίς εσάς.
Διαπιστώνουµε όλοι µας, βέβαια, ότι το νοµοσχέδιο περιέχει
δύσκολα, πολύ δύσκολα µέτρα που δεν µας αρέσουν και δεν τα
θέλουµε. Έχει, βλέπετε, µεγάλο κόστος, η διόρθωση της συµφοράς που δηµιούργησαν τις προηγούµενες δεκαετίες στην οικονοµία τα δύο κόµµατα που µας κυβέρνησαν εκ περιτροπής και
την οποία παραλάβαµε στις αρχές του χρόνου.
Τι να κάνουµε, όµως; Πρέπει να πληρώσουµε τα σπασµένα
σας, γιατί αν δεν τα µαζέψουµε εµείς, ποιος θα τα µαζέψει; Αν
δεν τα µαζέψουµε τώρα, πότε θα µαζευτούν; Έτσι, προχωράµε.
Έχουµε στρατηγικό σχέδιο µε κοµβικό σηµείο την ελάφρυνση
του χρέους και δεν θα µας καθυστερήσετε εσείς µε την αµφιθυµία σας.
Ίσως βέβαια και να µην είναι µόνο η πολιτική σας αµηχανία
που σας κάνει σήµερα να αντιπολιτεύεστε τα χθεσινά σας λόγια.
Ίσως να σας ενοχλεί πραγµατικά το νοµοσχέδιο και η αντιµετώπιση φορολογικών θεµάτων, αφού εµείς στοχεύουµε στην πραγµατική αύξηση των δηµοσίων εσόδων, ενώ εσείς προτιµούσατε
πάντα την επίδειξη αυστηρότητας προς τους αδύναµους, µε την
παράλληλη συγκάλυψη των ισχυρών.
Αυτά, όµως, τα επιµέρους θα τα δούµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση αύριο και θα τοποθετηθούµε συγκεκριµένα.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο επί της αρχής, το επίµαχο ζήτηµα
είναι ένα. Θέλετε την εφαρµογή της συµφωνίας που λέγατε και
επιζητούσατε τόσους µήνες ή δεν τη θέλετε; Γιατί νοµίζω ότι τα
«θέλω» και τα «δεν τα θέλω» που µας λέτε σήµερα, δεν ταιριάζουν στη σοβαρότητα αυτού του χώρου όπου βρισκόµαστε ούτε
στη σοβαρότητα του θέµατος που έχουµε µπροστά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταµατήστε τις διαστρεβλώσεις. Έχετε χρόνο µέχρι το βράδυ να αποφασίσετε για την ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου επί της αρχής και µέχρι αύριο
σας δίνεται η δυνατότητα να φέρετε βελτιώσεις επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι Υπουργοί, όχι εµείς.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Οι καιροί ου µενετοί. Καταλάβετέ το!
Εµείς θα προχωρήσουµε µόνο µπροστά, µε στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη οικονοµική ανάκαµψη και κοινωνική ανόρθωση αυτού του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε την κ.
Αυλωνίτου που έδωσε το καλό παράδειγµα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά δεν το κάνω για την κυρία συνάδελφο που µόλις κατήλθε από το Βήµα, δεν απαντώ δηλαδή σε εκείνη. Απαντώ σε
ένα γενικότερο ερώτηµα που τίθεται αυτές τις ηµέρες και από
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τους δηµοσιογράφους, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Αναφέροµαι στο περίφηµο ερώτηµα: «Ψηφίσατε τη συµφωνία τον Αύγουστο, γιατί
δεν ψηφίζετε τώρα»;
Κατ’ αρχάς, ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες ψηφίστηκε και γιατί ψηφίστηκε η συµφωνία τον
Αύγουστο.
Εµείς δεν ψηφίσαµε τίποτε άλλο εκτός από το να κρατήσουµε
τη χώρα στο ευρώ, να εµποδίσουµε την άτακτη χρεοκοπία, να
πάρουµε τα 85 δισ. Διότι τώρα δεν θα ήµασταν εδώ να συζητούµε για περικοπές συντάξεων, τις οποίες φέρατε τελικά, αλλά
για καµµία σύνταξη.
Όµως, θα σας πω και κάτι άλλο που ίσως να σας φανεί παράξενο. Δεν ψηφίσαµε µαζί ούτε τον Αύγουστο, κύριοι συνάδελφοι.
Ούτε µαζί ψηφίσαµε ούτε υπέρ της συµφωνίας σας ψηφίσαµε.
Εναντίον σας ψηφίσαµε πάλι, γιατί καταλάβαµε ότι το πηγαίνατε
φιρί-φιρί για έξοδο από το ευρώ. Δεν υπήρχε άλλη εξήγηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, κυρία Βούλτεψη…
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σου αρέσει, Χρήστο αλλά έτσι είναι!
Προσέξτε! Είχατε φέρει µια συµφωνία στις 20 Φεβρουαρίου,
την οποία κρύβατε από τον κ. Λαφαζάνη και τις άλλες συνιστώσες. Αφού την κρύψατε καλά-καλά και εµείς λέγαµε «ελάτε, γιατί
πλησιάζει ο καιρός και στις 30 Ιουνίου θα µείνει απροστάτευτη η
χώρα», εσείς λέγατε «δεν πειράζει» κ.λπ.. Περάσατε τέσσερις
µήνες κάνοντας τα αντίθετα απ’ όλα όσα έπρεπε να κάνετε για
να υπάρχει συµφωνία για τη χώρα, φτάσατε στο παρά πέντε που
έµεινε η χώρα απροστάτευτη και πήγατε σε ένα δηµοψήφισµα.
Ο κ. Τσίπρας λέει ότι στις 24 Ιουνίου κατάλαβε ότι οι εταίροι δεν
ήθελαν να βλέπουν µπροστά τους τον κ. Βαρουφάκη και τον
έδιωξε µετά το δηµοψήφισµα.
Άρα, είχαµε ακούσει για ένα σχέδιο µε τη συµµετοχή και επικεφαλής τον κ. Γκάλµπρεϊθ, το οποίο ήταν ένα σχέδιο µελέτης –
αλλά όχι µόνο!- για να δούµε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της
εξόδου από το ευρώ. Βλέπαµε ότι κάπου πηγαίνατε, γιατί αλλιώς
δεν έβγαινε το πρόγραµµά σας.
Εµείς, λοιπόν, αυτό που κάναµε ήταν αυτό ακριβώς. Γιατί και
το δηµοψήφισµα, γι’ αυτό το κάνατε. Δεν το κάνατε γι’ αυτά τα
οποία λέει ο κ. Βαρουφάκης. Εσείς δεν µπορούσατε να φανταστείτε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού έθνους
υπάρχει ένα 40% του πληθυσµού, που όλο µαζί ξέρει τι θέλει!
Αυτό δεν µπορούσατε να το φανταστείτε! Αν ήταν µεγαλύτερο
το νούµερο, θα το είχατε κάνει, θα είχατε βγει. Όλη σας η συµπεριφορά αυτό δείχνει. Όλο τον Ιούλιο κάτι λέγατε. Πηγαίνατε
και ερχόσασταν. Φτάσατε στον Αύγουστο. Φτιάξατε µια συµφωνία στις 12 Ιουλίου, την οποία φέρατε οριστικοποιηµένη στις 12
Αυγούστου και στις 14 Αυγούστου, παραµονές Δεκαπενταύγουστου, είπατε «Αµάν, βοηθήστε!». Ωραία! Δεν βοηθήσαµε εσάς.
Τη χώρα βοηθήσαµε, γιατί µε όλα αυτά που κάνατε φτάσαµε
εδώ.
Και επιτέλους, κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω και κάτι άλλο.
Λέτε ότι ο λαός πήγε στις εκλογές, στις κάλπες, γνωρίζοντας τη
συµφωνία. Αφού ο λαός γνώριζε τη συµφωνία, προφανώς συµφωνεί µαζί σας, αφού σας ψήφισε. Γιατί να σας πάρουµε εµείς
τα «µπράβο» και να ψηφίσουµε; Ο λαός που συµφωνεί µαζί σας,
θα σας δώσει και το «µπράβο». Γιατί χρειάζεται, δηλαδή, τη δική
µας έγκριση;
Δεν είπατε προεκλογικά στον λαό ότι µόνο εσείς µπορείτε να
διαπραγµατευθείτε, ότι εσείς αφήνετε τα ανοιχτά ζητήµατα, ότι
εσείς θα έχετε το παράλληλο πρόγραµµα και ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι ικανοί να διαπραγµατευθούν για λογαριασµό του;
Αυτό είπατε στον λαό! Τι φέρατε τώρα; Τη γνωστή συµφωνία την οποία θα φέρνατε έτσι κι αλλιώς- λέγοντας ότι πρώτα την
ψηφίζουµε και µετά θα την αλλάξουµε.
Πέρυσι τέτοιο καιρό χαλούσατε τον κόσµο µε τις αποφάσεις
του Eurogroup οι οποίες οδηγούσαν στην έξοδο της χώρας από
την κρίση, από τα µνηµόνια και στις αγορές. Και τι λέγατε τότε;
Σηκώσατε τον κόσµο! Θα πρέπει να δείτε τι έλεγε πέρυσι ο κ.
Τσακαλώτος, τη δήλωσή του µετά το Eurogroup της 6ης Νοεµβρίου, για την πιστοληπτική γραµµή και τι είπε προχθές, όταν κυνήγησε την κ. Λαγκάρντ µέχρι τη Λίµα του Περού για να την
πείσει να γυρίσει πίσω.
Τότε, λοιπόν, έκανε δήλωση ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος –και θα
καταθέσω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά για να το δείτε- και
έλεγε ότι «θέλουν µνηµόνιο, θέλουν αξιολόγηση…». Τώρα λέει
ότι είναι πολύ καλή η αξιολόγηση και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς πώς θα πάµε για το χρέος;
Και έλεγε επίσης τότε ότι αποφασίζεται «η παραµονή του ΔΝΤ
στο «πίσω κάθισµα»». Αυτά τα έλεγε πέρυσι.
Φέτος λέει. «Είχαµε µια πολύ εποικοδοµητική συνάντηση µε
την κυρία Λαγκάρντ που έγινε σε θετικό κλίµα και συµµερίζεται
την προσπάθειά µας να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πρώτη αξιολόγηση -την οποία ορκιζόσασταν ότι δεν θα κάνατε ποτέ, έτσι;-,
ώστε να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -που
όταν την κάναµε εµείς, χαρίζαµε λεφτά στους τραπεζίτες, αλλά
τώρα είναι πολύ καλό πράγµα, είναι για τη λαϊκή αποταµίευση!και να γίνει η ουσιαστική συζήτηση για το χρέος.».
Αυτές είναι δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου µε διαφορά λιγότερο
από ένα χρόνο.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα πράγµατα είναι απλά. Ένα τελευταίο θα σας πω. H προπαγάνδα τελευταία λέει -και το λένε τα κείµενα των αποφάσεων
των κοµµατικών σας οργάνων και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας- ότι επιβεβαιώθηκε σε αυτές τις εκλογές, πως η ψήφος είναι ταξική. Εντάξει αλλά ποιας τάξης; Ποια τάξη εκπροσωπείτε; Την εργατική,
τους αγρότες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ναι, ναι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με τόσα λεφτά στις τράπεζες, που τα ξεχνάτε κιόλας; Εκτός εάν πάτε σε άλλη δουλειά, ότι έχετε τη νοµενκλατούρα που έχει τα λεφτά και ψωνίζει από τα καλά
καταστήµατα και –δήθεν- εκπροσωπείτε τον λαό που προσπαθεί
να βγάλει τη νόρµα του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ναι, αυτόν εκπροσωπούµε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, όχι. Θα µας πείτε. Πράγµατι είναι ταξική η ψήφος, αλλά για ποια τάξη µιλάµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν το είχατε καταλάβει;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ρωτήστε ποιοι σας ψήφισαν και γιατί σας
ψήφισαν, αν κάποιοι είχαν πάρα πολλά και ήθελαν να γλυτώσουν
ΕΝΦΙΑ κ.λπ.. Ρωτήστε και θα δείτε ποια τάξη είναι αυτοί που σας
ψήφισαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Να ρωτήσουµε τη δική σας τάξη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα, λοιπόν, θα ψάξετε λίγο µέσα σας να δείτε –αφού είναι
ταξική η ψήφος- σε ποια τάξη ανήκετε εσείς, όταν οι Υπουργοί
σας έχουν εκατοµµύρια, όταν επενδύουν σε ξένα funds, όταν
συµβαίνουν όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν και όταν υπάρχει και
οικογενειακό παρελθόν πολλών, προερχοµένων από πάρα πολύ
καλές οικογένειες, µε πάρα πολλά χρήµατα και πάρα πολύ µεγάλη περιουσία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …(Δεν
ακούστηκε)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φέρτε τους λογαριασµούς σας, κυρία
Φωτίου, να τους ανταλλάξουµε µε τους δικούς µου και µετά θα
µιλάτε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ελάτε, να
τους αλλάξουµε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν θέλετε να τους αλλάξετε τους λογαριασµούς! Γιατί ο δικός µου είναι µηδέν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Βούλτεψη,
ανακοινώνουµε σχολείο, έχουµε φιλοξενούµενους.
Παρακαλώ, κυρίες, έχουµε φιλοξενούµενους. Σεβαστείτε
τους!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Καλά, κύριε Πρόεδρε, αλλά Κοινοβούλιο
είναι, ζωντανή συζήτηση είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι τα παιδιά, µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί τους, από το Γυµνάσιο
Παραλίας Καλαµάτας.
Η Καλαµάτα σήµερα έχει την τιµητική της!
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παπαχριστόπουλος, για δώδεκα λεπτά ανελαστικώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Περάσαµε τους Βουλευτές, κύριε
Πρόεδρε;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως θέλετε να µεσολαβήσουν κι άλλοι συνάδελφοι; Δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ξεκινήστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοι, πιστεύω ότι στα εσωτερικά οποιουδήποτε κόµµατος πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και διακριτικοί.
Ωστόσο εδώ θέλω να πω κάτι και το λέω µε πολλή ειλικρίνεια.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι ο τέταρτος θεσµικός παράγοντας. Πολλοί χαιρέκακα, όχι εγώ, λένε ότι αυτό που συµβαίνει
στη Νέα Δηµοκρατία αυτήν τη στιγµή, είναι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ,
για αυτούς που κυβερνάνε. Δεν συµµερίζοµαι αυτήν την άποψη.
Πίστευα και πιστεύω ότι όσο πιο πολύ αξιόπιστη είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τόσο πιο πολύ αναγκάζεται η ίδια η Κυβέρνηση να καλυτερεύει. Εύχοµαι πραγµατικά στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση –και θεωρώ απαραίτητο να κάνω αυτό το σχόλιονα βρει τον δρόµο της. Και δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Επειδή πραγµατικά η υπερβολή, η κινδυνολογία, η διαστρέβλωση έχει γίνει δεύτερη έξη σε πάρα πολλούς συναδέλφους
εδώ µέσα, θέλω να ξαναθυµίσω πολύ απλά ότι έγιναν τρεις εκλογικές αναµετρήσεις. Μία βαρετή επιχειρηµατολογία, µονότονη
θα έλεγα, που δεν απέδωσε τίποτα, ο κόσµος την πέταξε στα
σκουπίδια, δεν την άκουσε καθόλου, τρεις φορές. Και θα ξαναπώ
για πολλοστή φορά ότι οι διαδικασίες αυτές δεν έγιναν µε απόλυτα δηµοκρατικό τρόπο, χωρίς να θέλω να επανέλθω σ’ αυτό.
Έχουµε σαράντα οκτώ προαπαιτούµενα και κοµβικό σηµείο
είναι, αφού µεσολαβήσει η πρώτη αξιολόγηση και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να πάµε στο µεγαλύτερο, κατά τη γνώµη
µου, θέµα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, που αφορά αυτήν τη
χώρα, το δηµόσιο χρέος. Όλες οι φωνές σε όλον τον πλανήτη,
αυτήν τη στιγµή συνηγορούν στο ότι υπάρχει ένα θετικό κλίµα
για πρώτη φορά για να ρυθµιστεί επιτέλους αυτό το δηµόσιο
χρέος. Δεν θέλω να αναφερθώ στο πόσο θετικά έχουν δει σχεδόν
όλοι οι Ευρωπαίοι, ακόµα και οι Γερµανοί, τη ρύθµισή του ή στο
πως η Κριστίν Λαγκάρντ, ίσως όχι φανερά αλλά πιστεύω µε αρκετή έµφαση, προτείνει για πρώτη φορά τα τριάντα χρόνια να γίνουν πενήντα, τα ρυθµιζόµενα επιτόκια να γίνουν σταθερά
χαµηλότερα και η περίοδος χάριτος να επιµηκυνθεί. Όσοι ξέρουν
από αυτά, υπολογίζουν ότι είναι γύρω στα 100 δισεκατοµµύρια
«κούρεµα» µε άλλον τρόπο.
Θέλω να θυµίσω, επίσης, ότι η ύφεση υπολογιζόταν γύρω στο
2,8%. Θα είναι 1,3% για το 2016.
Θέλω ακόµα να θυµίσω ότι γνωστός τραπεζίτης, διευθύνων
σύµβουλος σε µία από τις τέσσερις τράπεζες –που δεν έχει καµµία σχέση φαντάζοµαι ούτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες- λέει ότι το 2016, το λιγότερο που θα
επιστρέψουν στις τράπεζες είναι 20 µε 26 δισεκατοµµύρια.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι το πλαστικό χρήµα απέφερε 2 δισεκατοµµύρια κέρδη αυτήν τη στιγµή που µιλάµε.
Τα λέω αυτά χωρίς να θριαµβολογώ, για όνοµα του Θεού, διότι
η κατάσταση της χώρας είναι φοβερή.
Και θέλω εδώ να θυµίσω το εξής, γιατί για εµάς -για όσους
πραγµατικά θέλω να πιστεύω ότι βλέπουν την καρδιά του προβλήµατος- πολλά από αυτά που γίνονται και που είναι πολύ δυσάρεστα για τον Έλληνα πολίτη, δεν είναι τίποτα µπροστά στο
ασφαλιστικό.
Θέλω εδώ να θυµίσω, συνάδελφοι, ότι κάποτε τα αποθέµατα
των ταµείων πήγαιναν άτοκα στις τράπεζες. Στη συνέχεια θυµάµαι
ένα εύρωστο ταµείο, το ΝΑΤ, που έγινε βορά σε κοµµατικές ιδιοτέλειες και σχεδόν διαλύθηκε. Θέλω να θυµίσω µετά τα δοµηµένα
οµόλογα. Θέλω να θυµίσω µετά το περίφηµο PSI. Ναι, πρέπει να
είµαστε ειλικρινείς. Είναι υδρογονοβόµβα εν δυνάµει και πράγµατι
σε δύο ή τρία χρόνια θα είναι άλυτο πρόβληµα. Το λέω αυτό, γιατί
η ειλικρίνεια δεν έβλαψε ποτέ. Δεν µπορώ να κοροϊδεύω κανέναν.
Πράγµατι, έχουν δίκιο οι πολίτες να διαµαρτύρονται, τους κόβουµε το 2%, το 3%, το 5%, κοιτάµε να τα µπαλώσουµε.
Θέλω να θυµίσω ένα γεγονός. Όταν ο Γιαννίτσης –και δεν έχω
κανέναν δισταγµό όσον αφορά το αν και πού ανήκε- µαζί µε τον
Σπράο πήγαν κάτι να κάνουν στο ασφαλιστικό, διαδήλωσαν τότε
εκατό χιλιάδες πολίτες και πιθανόν κάποιοι –εγώ δεν ήµουν- να
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είναι και µέσα σε αυτήν τη Βουλή. Ας πούµε ότι τότε δεν το καταλάβαµε. Σήµερα όµως είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να λυθεί
και θα λυθεί, µε µία διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, καλούνται
αυτήν τη στιγµή να πληρώσουν τον λογαριασµό για κάτι που δεν
ξόδεψαν, απλά έµειναν τελευταίοι. Διαχειρίζονται αυτήν τη φοβερή λεηλασία των ταµείων.
Θέλω ακόµα να θυµίσω την επίµονη θέση ενός παλιού οικονοµικού συντάκτη –το ξαναείπα στην οµιλία µου στις επιτροπέςτου Νίκου Νικολάου, που έγραφε επί χρόνια στο «ΒΗΜΑ» και
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ούρλιαζε και έλεγε: «ποινικοποιήστε, επιτέλους, τη φοροδιαφυγή, είναι γάγγραινα». Τώρα γίνεται. Έλεγε
επίσης. «Πλαστικοποιήστε το χρήµα, µόνο έτσι θα χτυπήσετε τη
φοροδιαφυγή και πάνω από όλα ό,τι δεν δηλώνεται να κατάσχεται». Είναι θετικά σηµεία στα προαπαιτούµενα που έχει να αντιµετωπίσει αυτή η Κυβέρνηση.
Θέλω τελειώνοντας, συνάδελφοι -και φαντάζοµαι ότι δεν θα
χρειαστώ άλλο χρόνο, κύριε Πρόεδρε- να πω το εξής: Κάποιοι σ’
αυτήν τη Βουλή βλέπουµε το ποτήρι µισογεµάτο, κάποιοι το βλέπουν µισοάδειο. Θέλω να πιστεύω ότι οι πρώτοι είναι αυτοί που
θα πείσουν και τους πολίτες. Γιατί αυτήν τη στιγµή έχει κόστος
η Κυβέρνηση, είναι αυτή που πληρώνει τον λογαριασµό µιας διαχρονικής κακής διαχείρισης -για να µη χρησιµοποιήσω άλλες λέξεις.
Θέλω να κάνω άλλο ένα τελευταίο σχόλιο. Είδα Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης να ωρύονται, να έχουν βγει στην κυριολεξία
εκτός εαυτού, γιατί ακούστηκε ότι δύο Υπουργοί κάτι έχουν
κάνει.
Είµαι ένας από εκείνους -και θέλω να το πιστεύετε αυτό- και
πιστεύω ότι είναι και πάρα πολλοί Βουλευτές σε αυτήν την πτέρυγα της Συµπολίτευσης, που δεν δεχόµαστε σε ζητήµατα ηθικής τάξης µύγα στο σπαθί µας. Το λέω και το εννοώ όπως το λέει
και το εννοεί η πλειοψηφία αυτών των Βουλευτών, που δεν κάναµε χρήση ούτε προνοµίων ούτε τίποτε άλλου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ωστόσο, πρέπει να έχουµε την υποµονή να διαλευκανθεί το
ζήτηµα και δίνω λόγο ότι θα είµαι ο πρώτος εγώ, αν δεν υπάρχουν πειστικές εξηγήσεις, που δεν είµαι διατεθειµένος να ρίξω
νερό στο κρασί µου.
Μου έκανε, όµως, εντύπωση που ακούω Βουλευτές που έβλεπαν τα δισεκατοµµύρια να φεύγουν στην Ελβετία, από µίζες,
υπερτιµολογήσεις, «από», «από», «από» επιλεκτική ευαισθησία
και τους είδα χθες να κινδυνεύουν να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο γι’ αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μαζί τους θα είµαι, µε µία
διαφορά. Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ρέκορντµαν διαχείρισης του χρόνου ο κ. Παπαχριστόπουλος.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ.
Θανάσης Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και τώρα, λοιπόν, έρχεται η ώρα της
πράξης και αλήθειας. Τα φώτα τα προεκλογικά έσβησαν, οι εκλογές τελείωσαν και πλέον βρισκόµαστε σε µια πραγµατικότητα. Η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προχωρά στην εφαρµογή του βάρβαρου τρίτου µνηµονίου, που προστίθεται στα άλλα δύο, κλιµακώνοντας την αντιλαϊκή επίθεση και έχοντας αέρα στα πανιά της τη
συµφωνία Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-Ποταµιού και Ένωσης
Κεντρώων, απ’ όσα ακούµε -που δεν ήταν τότε για να ψηφίσειπου ενώ όλοι τους ψήφισαν αυτά τα µέτρα, ψήφισαν το τρίτο
µνηµόνιο, τώρα παριστάνουν τον Πόντιο Πιλάτο και βγαίνουν στα
κεραµίδια.
Αλήθεια, σας ρωτάω. Τι πιστεύατε όλοι σας; Λέω για τους συνεταίρους τους µνηµονιακούς, τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι περιµένατε, δηλαδή; Ότι µε αυτήν τη συµφωνία θα βελτιωθεί το βιοτικό
επίπεδο του ελληνικού λαού; Ότι θα έρθουν αυξήσεις σε µισθούς, σε συντάξεις; Δεν τα ξέρατε; Τι παριστάνετε; Απλώς, για
άλλη µια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, να µην πω «σας έβγαλαν
απ’ τον τάφο» -τον πολιτικό εννοώ πάντα- γιατί θα είναι µακάβρια
έκφραση, σας δίνουν το δικαίωµα σήµερα να δηµαγωγείτε για
ποιο πράγµα; Για µια στρατηγική µε την οποία συµφωνείτε απόλυτα.
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Ο κ. Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Λέει ότι αυτά που φέρνουµε
σήµερα, είναι αυτά που έχουµε συµφωνήσει. Σωστά. Οι υπόλοιποι γιατί φωνάζετε; Αν έχετε επιµέρους τροποποιήσεις, καθίστε
όλοι µαζί, φτιάξτε µια κοινή επιτροπή κι ελάτε εδώ, για να τα παρουσιάσετε και είµαστε βέβαιοι ότι θα τα βρείτε.
Επίσης, σωστά ο κ. Τσακαλώτος έθεσε το ερώτηµα: «Ας τα
αφήσουµε αυτά», αυτό εννοούσε «αυτά µπορεί να τα βρούµε,
αφού τα έχουµε συµφωνήσει κι ας συζητήσουµε για το αναπτυξιακό µοντέλο, για τον αναπτυξιακό δρόµο», απευθυνόµενος στη
Νέα Δηµοκρατία και στα υπόλοιπα κόµµατα που συµφωνούν µε
αυτό το τρίτο µνηµόνιο, γενικά µε αυτήν την κατεύθυνση. Σωστά
έθεσε το ερώτηµα και σωστά σας στριµώχνει τους υπόλοιπους.
Γιατί το ερώτηµα είναι: Ποιος είναι ο δρόµος ανάπτυξης που
ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Ο σοσιαλιστικός, κύριε
Σκουρλέτη, κύριε Αλεξιάδη, κυρία Φωτίου, ή ο τρίτος δρόµος;
Διότι ιστορικά ο τρίτος δρόµος, όπως έλεγε κι ο Κοτζιάς τότε,
αποδείχτηκε ότι οδηγεί στον πιο βάρβαρο ακόµα καπιταλισµό.
Άρα, εδώ ταυτίζεσθε. Γι’ αυτό φωνάζουν οι υπόλοιποι τώρα. Τους
έχετε πάρει το πρόγραµµα, έχετε πάει και πιο µπροστά σε µερικά
πράγµατα και διαµαρτύρονται τώρα και λένε «όχι, εµείς µπορούµε να τον εφαρµόσουµε καλύτερα».
Κι εδώ κάνουν λάθος. Κι εδώ κάνουν λάθος που φωνάζουν ότι
µπορούν να τον εφαρµόσουν καλύτερα. Γιατί ό,τι δεν µπόρεσαν
αυτοί να κάνουν και να τα περάσουν γρήγορα, το κάνει σήµερα
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ονοµάζεται µάλιστα και µε αριστερό πρόσηµο. Αυτό κάνετε κι αυτό ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί.
Όταν στην Ιταλία υπήρξε η κυβέρνηση Πρόντι µε τα δύο κοµµουνιστικά κόµµατα, τότε άρχισαν να ξηλώνονται οι εργατικές κατακτήσεις και µάλιστα µε δηµοψήφισµα. Έβαλαν τους εργάτες να
κόψουν τα χέρια τους, δηλαδή. Αυτό έκαναν στην πραγµατικότητα. Επιβεβαιώνεται και η ρήση του Ανιέλι, απ’ ό,τι ξέρετε, του
Προέδρου της FIAT: «Όπου δεν µπορεί η Δεξιά, έρχεται η Αριστερά». Γιατί Αριστερός κι όλα αυτά, δεν συµβιβάζονται. Μάλιστα, έρχεστε και νοµίζετε -προς το παρόν, έτσι είναι- ότι θα την
περάσετε µε λιγότερες αντιστάσεις. Διότι είναι γνωστό ότι αν
αυτήν τη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση και προσπαθούσαν να τα περάσουν αυτά τα µέτρα, δεν
θα ήταν η ίδια κατάσταση στο λαϊκό κίνηµα. Τώρα, προς το
παρόν, προσφέρετε µεγάλη υπηρεσία. Έχετε, όµως, αυταπάτες.
Ξέρετε θα σκάσει το καπάκι και θα πάθετε ό,τι έπαθε και το
ΠΑΣΟΚ µε τα µέτρα που έφερε.
Σε µια κρίση ειλικρίνειας ο κ. Παπαδόπουλος, είπε στη Νέα Δηµοκρατία: «Τι διαφορετικό θα κάνατε εσείς;». Τίποτα. Αυτά που
κάνετε και εσείς, θα έκαναν κι αυτοί. Φθάνει το ερώτηµα. Τέτοια
κριτική τους κάνατε και µάλιστα κλίνετε σε όλους τους τόνους
«θα τιµήσουµε την υπογραφή µας». Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Γιατί εξετάσεις έχετε δώσει, τις έχετε περάσει µάλλον µε
άριστα -µπορεί και µε τόνο- και στην ίδια στρατηγική θα κινηθείτε. Γι’ αυτό και εµείς λέµε ότι δεν είναι αποσπασµατικό αυτό
το νοµοσχέδιο, γιατί εδώ συµβαίνει ακριβώς αυτό που συµβαίνει
πολλά χρόνια.
Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ έφερνε κάποια νοµοσχέδια, λέγατε ότι είναι αποσπασµατικά, αναποτελεσµατικά κ.λπ.. Εµείς λέγαµε ότι είναι ενταγµένα σε µια ενιαία
στρατηγική. Τώρα άλλαξε το παραµύθι. Αυτό που λέγατε εσείς
το λέει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ουσιαστικά καυγαδίζουν -πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν, τα έχουµε ξαναπεί αυτά- ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής αυτού του
συστήµατος.
Τι διαφορετική στρατηγική, λοιπόν, έχετε; Πουθενά. Τι λέει η
στρατηγική για την ανάπτυξη του καπιταλισµού, ιδιαίτερα µετά
την κρίση ή κατά την κρίση; Μείωση τιµής εργατικής δύναµης.
Την µειώνεται, ναι ή όχι; Τη µειώνετε, παντού. Αυξάνετε µισθούς;
Όχι. Αυξάνετε συντάξεις; Όχι. Το αντίθετο. Τα µειώνετε όλο και
περισσότερο.
Εργασιακές σχέσεις ζούγκλας. Αλλάζετε τίποτα στο τοπίο των
εργασιακών σχέσεων, που είναι σύγχρονη δουλεία, σκλαβιά, γαλέρα; Όχι. Τα διατηρείτε στο ακέραιο και µάλιστα, δεσµεύεστε
να εφαρµόσετε τις καλύτερες, βέλτιστες πρακτικές που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα και την άλλη φορά πως είναι 40% η
απασχόληση, ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην Ολλανδία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοινωνικές δαπάνες; Μείωση. Τις µειώνετε; Τις µειώνετε. Να
µην τα επαναλάβω.
Απελευθέρωση αγορών. Τις απελευθερώνετε; Έρχεται τώρα
και η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Ενίσχυση µονοπωλιακών οµίλων. Θα φέρετε αναπτυξιακό
νόµο. Εδώ είµαστε και θα το δούµε.
Δεν λέτε τίποτα διαφορετικό από ό,τι λένε οι προηγούµενοι.
Γενικευµένες ιδιωτικοποιήσεις και θα αναφέρω µετά ορισµένα
παραδείγµατα.
Ερώτηµα λοιπόν. Τι διαφορετικό έχετε; Πέρα από καταγωγή
ιδεών ενός κόµµατος και όλα τα υπόλοιπα. Λέτε, λοιπόν. Έχουµε
διαφορά, διότι η δική µας πολιτική έχει κοινωνικό πρόσηµο. Μάλιστα -έφυγε ο κ. Αλεξιάδης- ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι έχετε και ταξικό πρόσηµο. Εµείς συµφωνούµε ότι έχετε ταξικό πρόσηµο.
Υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Έχουµε άδικο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είµαστε υπερβολικοί; Για να βάλουµε
τα παραδείγµατα του νοµοσχεδίου. ΕΝΦΙΑ. Είχατε πει ότι θα τον
καταργήσετε. Αυτό πλέον δεν το συζητάει κανείς. Τι κάνετε τώρα
µε τον ΕΝΦΙΑ; Βάζετε στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και βγάζετε
έξω τους τεράστιους ξενοδοχειακούς οµίλους. «Τα ατοµικά ξενοδοχεία» λέτε. Ατοµικές επιχειρήσεις που είναι ενοικιαζόµενα,
άντε να είναι και λίγο παραπάνω. Τι πρόσηµο είναι αυτό; Αριστερό; Δεξιό; Κοινωνικό; Ποιον εξυπηρετεί αντικειµενικά; Όταν
απαλλάσσεις τους γίγαντες που ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία της τουριστικής αγοράς από τον ΕΝΦΙΑ, ποιους εξυπηρετείς; Τσακίζεις τους µικρότερους και θα τους στείλεις
σιγά-σιγά να τους πάρουν όλα κι αυτά τα ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Εξαιρείτε τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ από τον ΕΝΦΙΑ. Για ποιο
λόγο; Για να ανακουφίσετε το δηµόσιο; Όχι, βέβαια. Για να τα
πάρουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι αύριο και να µην πληρώνουν
ΕΝΦΙΑ. Αυτό τι κοινωνικό πρόσηµο είναι; Είναι της πλουτοκρατίας -να χρησιµοποιήσω τέτοια έκφραση- ή είναι της εργατικής
τάξης; Αυτούς δεν βοηθάτε; Να τα πάρουν και να µην πληρώνουν
αργότερα; Να, λοιπόν, το κοινωνικό πρόσηµο στην φορολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εδώ στο ΤΑΙΠΕΔ δεν πληρώνουν. Όχι αν
τα πάρουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καλά, καλά εδώ είµαστε και θα τα
δούµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό κι εγώ το καταλαβαίνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή, λοιπόν, το λέτε αυτό, θα περάσω ένα. Απαλλάσσετε από τα ανταποδοτικά τέλη επιχειρήσεις
σε λιµάνια, αεροδρόµια, διαγράφετε χρέη δεκάδων και εκατοντάδων εκατοµµυρίων που είχαν δηµιουργηθεί; Τι πρόσηµο είναι
αυτό; Οι δήµοι τι θα κάνουν; Αντί να τους βάλουν περισσότερα
και µεγαλύτερα, γιατί έχουν τεράστια κέρδη, εσείς τους απαλλάσσετε και θα υποχρεωθούν να γδάρουν τον κοσµάκη, για να
καλύψουν κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες που έχουν. Με κορυφαίο της «HOCHTIEF».
Επειδή κάποιος από τη Χρυσή Αυγή είπε για τη «SIEMENS» και
στάθηκε στο ’89-’90, θέλουµε να θυµίσουµε ότι η «SIEMENS»
είναι στην Ελλάδα πριν από το 1920, διότι η «SIEMENS» στην Ελλάδα ήταν βασικός χρηµατοδότης του ιδεολογικού σας αρχηγού, του Χίτλερ δηλαδή, µαζί µε άλλες µεγάλες επιχειρήσεις
όπως «KRUPP THIESSEN» κ.λπ..
Συνεχίζω. Για να δούµε, λοιπόν, το κοινωνικό πρόσηµο το αριστερό. Μειώνετε τα πρόστιµα για παραβάσεις εκατοµµυρίων, δεκάδων εκατοµµυρίων για πλαστά, εικονικά τιµολόγια από 75%
έως 95% και µάλιστα µε µια κυνική οµολογία -ήταν τεχνοκρατική
αλλά έχει πολιτική ουσία- του κυρίου Υπουργού, του κ. Τσακαλώτου που λέει ότι «κοιτάµε πως θα πάρουµε περισσότερα» αυτό είπε ουσιαστικά –«γιατί άµα τους βάλουµε περισσότερα,
ανεξάρτητα από το τι έχουµε κάνει, δεν παίρνουµε, αν τους βάλουµε λιγότερα, θα κοροϊδέψουν, άρα να βρούµε µέσο όρο». Αντικειµενικά, λοιπόν, ποιον βοηθάτε; Τους εργαζόµενους ή τους
µεγαλοεπιχειρηµατίες;
Την ίδια στιγµή που κάνετε αυτό, έχουµε κατάσχεση αποδοχών στο µισό από τους συνταξιούχους πάνω από 1.000 ευρώ για
χρέη µερικών εκατοντάδων ευρώ. Σ’ αυτόν που χρωστάει
τριάντα, πενήντα, εκατό, τριακόσια, του τα κατάσχετε και στους
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άλλους κάνετε ευνοϊκή ρύθµιση. Kαι έρχεστε και φέρνετε τώρα
–όχι «από το παράθυρο», «από την πόρτα»- ότι όποιος κάνει συµπληρωµατική δήλωση όταν έχει αρχίσει ο έλεγχος, του επιτρέπετε να κάνει συµπληρωµατική δήλωση για να τη γλιτώσει, αντί
να τον «τσεκουρώσετε».
Τι κοινωνικό και ταξικό πρόσηµο έχουν αυτές οι αλλαγές; Πείτε
µας. Έχουν καθαρά ταξικό πρόσηµο, στήριξη των συµφερόντων
του κεφαλαίου και χτύπηµα όσων ακόµα αντέχουν ή µπορούν και
επιβιώνουν. Έτσι είναι, γιατί ο στόχος προφανώς, ο συνολικός,
ο στρατηγικός –και δεν είναι θέµα αν το αποφασίζετε εσείς, είναι
νόµος του συστήµατος- είναι τα µικροµεσαία στρώµατα κ.λπ., να
µειώνονται για να µπορέσει να ανοίξει το έδαφος και να µπουν
οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Ασφαλιστικό: Εδώ κι αν έχει κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικό πρόσηµο. Το πρώτο κοινωνικό πρόσηµο –«στο θεό σας» δηλαδή. Καταργούνται οι συντάξεις ανασφάλιστων υπέργηρων.
Μα, καλά, αυτό σας µάρανε; «Και θα δούµε», λέει ο κ. Κατρούγκαλος, λέει συνέχεια «θα δούµε», αλλά θα τα δούµε στο µέλλον.
Καλά, αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα; Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς θα ζήσουν; Υπέργηροι ανασφάλιστοι. Πώς θα ζήσουν την άλλη µέρα αυτοί που δεν έχουν τίποτα; Το καταργείτε
και αυτό.
Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αυτό κι αν είναι
ταξικό πρόσηµο. Αντί ο εργαζόµενος σήµερα µε την τεχνολογία,
την επιστήµη, την παραγωγικότητα της εργασίας, τον πλούτο
που παράγεται, να δουλεύει λιγότερο, τον πάτε στα εξήντα επτά,
στα εβδοµήντα λένε άλλοι και στον τάφο θα καταλήξει στο τέλος,
να µην παίρνει καµµία σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτον. Σταδιακή µείωση των πρόωρων συντάξεων, αύξηση
των «πέναλτι». Τα επικουρικά τα τελειώνετε µε την έλλειψη χρηµατοδότησης. Ποια είναι η στόχευση; Για µας είναι καθαρή η
στόχευση. Η στόχευση είναι στην καλύτερη περίπτωση µια ζητιανιά, ένα ελάχιστο σαν σύνταξη και ιδιωτική ασφάλιση. Αυτός
είναι ο στόχος, αµερικάνικο µοντέλο. Όταν κόβετε τις εργοδοτικές εισφορές, κόβετε την κρατική που είναι λεφτά των εργαζοµένων από τη φορολογία, τι θα κάνει ο άλλος; Θα πληρώνει, θα
πάει σε µία ιδιωτική ασφάλιση –όποιος µπορεί, βέβαια- για να
µπορέσει, αν έχει και όταν θα έχει και αν δεν φουντάρουν ορισµένες ασφαλιστικές εταιρείες, να πάει να κάνει µία ιδιωτική
ασφάλιση.
Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το ασφαλιστικό εδώ, τα ταµεία καταστράφηκαν. Πώς θα τα φτιάξουµε; Αλήθεια, ποιος θα
πληρώσει γι’ αυτό; Ποιος θα πληρώσει για περίπου εβδοµήντα
δισεκατοµµύρια που έφαγαν από το ΙΚΑ; Ποιος τα έφαγε αυτά;
Ο Μποδοσάκης, ο Τσάτσος, όλη η µεγάλη πλουτοκρατία, παλιά
και σύγχρονη, οι οποίοι έπαιρναν άτοκα τα λεφτά του ΙΚΑ µέχρι
το 1980 από το 1950. Άτοκα όλα αυτά τα χρόνια και τους χάριζαν
αβέρτα στη συνέχεια. Αυτοί δεν πλήρωναν εισφορές και πάρα
πολλά άλλα και µετά άρχισε η επόµενη λεηλασία των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας. Χρηµατιστήριο, «κούρεµα»
κ.λπ..
Αλήθεια, γι’ αυτά ποιος θα πληρώσει; Γιατί ο εργάτης θα πρέπει να πληρώσει µε 400 και 500 ευρώ, ενώ έφαγε τη ζωή του και
έχυσε τον ιδρώτα και το αίµα του και αυτοί οι πλουτοκράτες δεν
πληρώνουν τίποτα; Γιατί µε αυτούς δεν κάνετε τίποτα; Επειδή
δεν ζουν; Δεν υπάρχουν εταιρείες και επιχειρήσεις σήµερα;
Για να δούµε, λοιπόν, µιας και µίλησε κάποιος για το ΝΑΤ, και
µάλιστα λέει ότι έγινε βορά των κοµµατικών συµφερόντων το
ΝΑΤ.
Θα σας πω. Εκατό εκατοµµύρια χρωστάνε οι εφοπλιστές σήµερα! Μα, τόσο πτωχοί είναι; Ο πρώτος εµπορικός στόλος στον
κόσµο και χρωστάει 100 εκατοµµύρια. Πόσες φορές έγιναν διαγραφές χρεών στο ΝΑΤ στο παρελθόν, στους εφοπλιστές;
Έλεος δηλαδή!
Το 2014 ή το 2013, πλήρωσαν 130 εκατοµµύρια και πάνω φορολογία µόνο τα ελληνικά πληρώµατα που κάνουν δήλωση στην
Ελλάδα και οι εφοπλιστές πλήρωσαν 75 µε 80 εκατοµµύρια. Πώς
το ακούτε αυτό, αλήθεια; Και πώς το ανέχεται και ο κόσµος;
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Με ποιο αντάλλαγµα άραγε; Με ποιο; Ότι απασχολούν εργαζόµενους; Μα, οι πρώτοι ήταν που έφεραν ξένους εργαζοµένους
µε 300 και 400 ευρώ και έδιωξαν τα ελληνικά πληρώµατα και οι
ναυτεργάτες έφτασαν τις δεκαέξι χιλιάδες από τους εκατό χιλιάδες που ήταν. Με ποιο; Με το ναυτιλιακό συνάλλαγµα; Αφού
µπαίνει και βγαίνει συνέχεια. Με ποιο αντίκρισµα; Και εδώ δεν
ακούγεται κανένας να βγάζει «κιχ» γι’ αυτό το θέµα των πενήντα
επτά φοροαπαλλαγών. Εδώ, λοιπόν, η πολιτική σας έχει κοινωνικό πρόσηµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παφίλη, είστε
καλός οµιλητής, αλλά µην το ξεχειλώνετε. Τιθασεύστε τον οίστρο
σας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα τελειώσω. Δώδεκα και έξι µας κάνουν δεκαοκτώ λεπτά. Είπα ότι θα πάρω πρωτολογία και δευτερολογία µαζί. Δεν ξαναµιλάω, το είπα από την αρχή. Για σήµερα
εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Α, για σήµερα; Ισχύει
µέχρι τις δώδεκα το βράδυ η δέσµευση;
Συνεχίστε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούσατε, λοιπόν, κανέναν απ’ όλους
εδώ που κόπτονται και λένε για την πλουτοκρατία από εκεί πάνω
µέχρι εδώ πέρα να µιλήσει για αυτά; Κουβέντα! Ιερή προστασία
για συγκεκριµένους λόγους, διαφορετικούς ο καθένας.
Έχουµε και το πόρισµα των σοφών σήµερα. Θα κάνω παράφραση σε ένα ανέκδοτο που οι περισσότεροι θα το ξέρουν. Λέει
ότι οι επτά σοφοί της αρχαίας Ελλάδας ήταν πέντε, εκ των
οποίων οι δύο ο Θαλής και ο Μιλήσιος.
Η παράφραση είναι ότι οι επτά σοφοί του ασφαλιστικού είναι
πέντε εκ των οποίων δύο είναι το κεφάλαιο και τα µονοπώλια.
Αυτό είναι το πόρισµα. Έρχεται κουτί ακριβώς για καταστροφή
της κοινωνικής ασφάλισης και δροµολόγηση –όχι άµεσα αλλά
σταδιακά- της ιδιωτικής ασφάλισης.
Άλλη µία πλευρά είναι ο ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τι κάνετε στο νοµοσχέδιο; Χαρίζετε τα χρέη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα φορτώνετε
στον ΟΣΕ, δηλαδή θα τα αναλάβει το δηµόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό, δηλαδή στους εργαζόµενους. Ποιόν εξυπηρετεί; Τι
πρόσηµο είναι αυτό; Τι κοινωνικό πρόσηµο; Δεν είναι κοινωνικό
πρόσηµο υπέρ της πλουτοκρατίας, υπέρ αυτών των µεγάλων
εταιρειών που θα αγοράσουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σήµερα; Ναι ή όχι;
Και ξέρετε κάτι; Αυτά που κάνετε είναι φωτοαντίγραφο -και µάλιστα επικυρωµένο µε σφραγίδα και υπογραφή- της πολιτικής
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Τι έγινε µε τις ιδιωτικοποιήσεις τα προηγούµενα χρόνια; Λέγαµε µε δυο λέξεις. Κοινωνικοποίηση των χρεών, ιδιωτικοποίηση των κερδών. Αυτό
ακριβώς κάνετε και σήµερα. Παλιά αυτό γινόταν.
Όταν τα ρίχνανε έξω οι επιχειρηµατίες, τα αναλάµβανε το κράτος, τα ξεχρέωνε και τους τα ξαναέδινε σε µισή τιµή και µάλιστα
επιδοτούσε από πάνω, σε σηµείο που ένα εργοστάσιο «ΠειραϊκήΠατραϊκή» -επί Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτό αλλά και το ΠΑΣΟΚ
τα ίδια έκανε- να έχει 1,2 δισεκατοµµύριο δραχµές στοκ προϊόντων και πουλήθηκε 300 εκατοµµύρια. Ακριβώς τα ίδια κάνετε και
εσείς. Φορτώνετε στο λαό όλα αυτά και τα δίνετε στον επενδυτή.
Και το ερώτηµα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι. Τι διαφορετικό,
λοιπόν, κάνετε εσείς –µε επιχειρήµατα µιλάω- απ’ όλους τους
υπόλοιπους; Λεκτικά; Πάρα πολλά πράγµατα. Ισοδύναµα; Ποια
ισοδύναµα; Ήρθε το νοµοσχέδιο. Αν τα ισοδύναµα είναι αυτά
που αναφέρατε εσείς, ευχαριστούµε πολύ. Τα ίδια έλεγε η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ: «Θα κάνουµε εκείνο, θα κάνουµε το
άλλο, ανάπτυξη, αγροτική οικονοµία, πρωτογενής τοµέας κ.λπ.»,
τα οποία αποδείχθηκαν, όπως θα αποδειχθούν και τα δικά σας.
Οι άλλοι σάς κάνουν κριτική –θα το πω έτσι- για να τα εφαρµόσετε πιο γρήγορα και πιο σκληρά, ανεξάρτητα από το τι λένε εδώ
µέσα. Μοναδική αντιπολίτευση από την πλευρά των λαϊκών συµφερόντων και άλλο δρόµο ανάπτυξης είναι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, που θα τιµήσει την υπογραφή του, ανεξάρτητα
αν το ποσοστό που πήρε είναι µικρό ή µεγάλο και τις προσδοκίες
που έχει ο ελληνικός λαός, οργανώνοντας την πάλη του λαού κόντρα σε αυτήν την πολιτική, προσπαθώντας να βοηθήσει στη συγκρότηση µιας µεγάλης λαϊκής συµµαχίας που θα σταµατήσει
αυτήν την πολιτική τη δική σας, που θα την ανατρέψει και που θα
βάλει στην πορεία τον στόχο να πάρει ο λαός την εξουσία στα
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χέρια του.
Αυτή είναι η πραγµατική σύγκρουση. Η δικιά σας σύγκρουση,
που λέτε ότι συγκρούεστε µε τους δανειστές, θα το ξαναπώ είναι
σαν τον Ζήκο στον καυγά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πήρατε και λίγο από
την αυριανή.
Ο κ. Λαγός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον προλαλήσαντα να µας λέει για
τους λαϊκούς αγώνες του ΚΚΕ και για τον αγώνα που έχει κάνει.
Ένα κόµµα που δεν δέχεται να γίνει έλεγχος στα κοµµατικά του
ταµεία, δεν έχει κανένα δικαίωµα να µιλάει για το τι άλλο µπορεί
να έχει κλαπεί, που σίγουρα έχει κλαπεί, µέσα από τον ελληνικό
λαό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ούτε οι φονιάδες ούτε οι εγκληµατίες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όταν οι σύντροφοι του ΚΚΕ δεχθούν να
γίνει έλεγχος στα κοµµατικά τους ταµεία, τότε θα µπορούν να
συζητάνε. Από τη στιγµή που δεν δέχονται, για µένα προσωπικά
είναι ένοχοι οικονοµικών εγκληµάτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγκληµατία!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα γίνει έλεγχος στα ταµεία, θα ελεγχθεί
που έχει δώσει στην offshore εταιρεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Συντρόφια, που έχετε δώσει τον τηλεοπτικό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, ρε εγκληµατία! Τολµάς και µιλάς; Άντε ρε! Κάτσε καλά, ρε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δολοφόνε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Όξω, κοµµούνι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγκληµατία!
(Θόρυβος-έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κατ’ αρχήν, φύγε από εδώ πέρα. Κατ’
αρχήν, φύγε από εδώ κάτω που µου έρχεσαι εδώ πέρα! Έτσι;
Σύντροφε, φύγε από εδώ τώρα, σου λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡOΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καραθανασόπουλε,…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τον Φρούραρχο. Φωνάξτε το Φρούραρχο!
(Έντονες φωνασκίες στην Αίθουσα)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δολοφόνος!
(Έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εργατοπατέρες!
(Έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όταν, λοιπόν, οι σύντροφοι του ΚΚΕ, όταν
τα συντρόφια του ΚΚΕ, µας πουν σε ποια offshore εταιρεία έχουν
πουλήσει τον τηλεοπτικό και τον ραδιοφωνικό σταθµό τον οποίον
είχαν και για τον οποίον δεν τολµούσαν ποτέ να µας πουν, τότε
να ξαναµιλήσουν.
(Έντονοι λεκτικοί διαξιφισµοί µεταξύ των Βουλευτών του ΚΚΕ
και της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δώσε µου τα στοιχεία που τον πούλησες.
Στη Β’ Πειραιά 9,5% η Χρυσή Αυγή, συντρόφια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κλείστε το µικρόφωνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Συντρόφια, δεν πήγατε καλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κλείστε το µικρόφωνο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Την offshore εταιρεία να µας πείτε, σύντροφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακούτε, κύριε Λαγέ;
Ακούτε τι σας λέω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σοβαρά µιλάτε; Μας έβριζαν δεκαεπτά
άτοµα. Τους ακούσατε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τον Φρούραρχο τον φωνάξατε, κύριε Βαρεµένε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχω τη δικαιοδοσία να το κάνω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Εµένα και τη
Χρυσή Αυγή δεν µας φόβισαν διώξεις, κυνηγητά, µασκοφόροι,
κουκουλοφόροι που µας πήγαιναν µέσα. Δεν θα µας φοβίσουν
τα τσιράκια του συστήµατος ούτε εσείς που είστε εκεί πάνω και
προσπαθείτε να µας κόψετε την οµιλία! Είµαστε, λοιπόν, πολύ
δυνατοί για να αντέξουµε…
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
(Έντονος θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΚΚΕ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Φύγετε! Όλοι να φεύγετε. Όταν µιλάει η
Χρυσή Αυγή, όλοι να φεύγετε. Να φύγετε όλοι!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Το εκατοµµύριο να φέρετε του Σταθάκη!
Λαµόγια, κλέφτες!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μαζέψτε τους λίγο εδώ! Να σέβονται το
χώρο όπου µιλούν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Η Χρυσή Αυγή είναι η µοναδική που έχει
ελεγχθεί.
(Έντονες φωνασκίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Διακόπτουµε τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, συνεχίζεται
η διακοπείσα συνεδρίαση.
Ο κ. Λαγός καλείται στο Βήµα για πέντε λεπτά.
Παρακαλώ να περιοριστείτε στο θέµα που συζητούµε και σε
καµµία περίπτωση να µην αποµακρυνθείτε από το Βήµα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Να αναπνέω µπορώ, κύριε Πρόεδρε;
Λοιπόν, συνεχίζεται η προηγούµενη οµιλία, η οποία διακόπηκε.
Είναι δηµοκρατικές οι διαδικασίες. Να τις σεβαστούµε, διότι είναι
ο ναός της δηµοκρατίας εδώ και φυσικά πρέπει να σεβόµαστε
αυτά που συµβαίνουν!
Λοιπόν, ας συνεχίσουµε µετά από όλο αυτό που έγινε, γιατί
δεν αντέχονται εδώ πέρα µέσα να συζητιόνται και να λέγονται
κάποιες αλήθειες. Κάποιους τους ενοχλεί πάρα πολύ. Εµείς το
έχουµε πει, ή θα είναι εδώ πέρα και θα πονάνε πάρα πολύ και θα
στενοχωριούνται ή θα φεύγουν από την Αίθουσα επειδή δεν θα
αντέχουν. Ένα από τα δύο θα γίνεται όταν µιλάει η Χρυσή Αυγή.
Ακούσαµε, λοιπόν και συζητάµε όλο αυτό το διάστηµα για όλο
αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο έχει έρθει. Ακούσαµε να υπάρχουν
του κόσµου οι αντιδράσεις –δήθεν- από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης τα οποία πλέον δεν το ψηφίζουν αλλά τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης ήταν που στις 14 Αυγούστου στήριζαν οµόφωνα
την κίνηση αυτής της Κυβέρνησης.
Όλοι µαζί, λοιπόν, ψήφισαν και τα τρία µνηµόνια και το τρίτο
το επαχθέστερο που υπάρχει αυτήν τη στιγµή εις βάρος της πατρίδας µας, άρα κανείς δεν έχει δικαίωµα να µιλάει για αυτά,
πλην της Χρυσής Αυγής, της οποίας η στάση, από το 2012 που
εισήλθε στην ελληνική Βουλή αλλά και πολύ πιο πριν, είναι δεδοµένη, είναι συγκεκριµένη και πάντα λέει ότι η Ελλάδα πρέπει
να είναι ένα ελεύθερο, ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Ακούω µε περιέργεια, θα µπορούσα να πω, το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας να φωνάζει και να διαµαρτύρεται και να εναντιώνεται δήθεν στην ψήφιση αυτή του νοµοσχεδίου, όµως θα ήθελα
πραγµατικά να σας πω κάτι. Αν οι εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές αυτήν τη στιγµή που ψηφίζουν το νοµοσχέδιο γίνουν εκατόν
πενήντα και για κάποιον λόγο πέντε δεν το ψηφίσουν, να κάνετε
το σταυρό σας να µη συµβεί αυτό, γιατί τότε εσείς οι ίδιοι θα τρέχετε να ψηφίσετε και να δώσετε τις άλλες πέντε ψήφους που
χρειάζεται για να περάσει το νέο αυτό νοµοσχέδιο. Προσέξτε,
λοιπόν, να µην τους αλλάξετε γνώµη.
Επίσης, θα ήθελα να πω -και το τονίζω αυτό- ότι ζούµε σε µια
εποχή εικονικής δηµοκρατίας. Φυσικά, δεν υπάρχει καµµία δηµοκρατία. Είδαµε προηγουµένως τι συνέβη µέσα σε αυτήν εδώ
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την Αίθουσα, έχουµε δει κατά καιρούς τι έχει συµβαίνει εις βάρος
της Χρυσής Αυγής.
Να σας πω ότι βλέπουµε µια συγκυβέρνηση ενός κόµµατος το
οποίο έχει πάρει γύρω στο 35% στις εκλογές -επί τοις ουσίας δεν
είναι 35% λόγω της αποχής αλλά γύρω στο 18%- µε ένα άλλο
κόµµα το οποίο έχει λάβει 3,5% να έχει µπει στη συγκυβέρνηση
και να έχει µέχρι και Υπουργεία και να αποφασίζει και να κάνουν
ό,τι θέλουν, εν αντιθέσει µε το τρίτο κόµµα της ελληνικής Βουλής
αυτήν τη στιγµή, την Χρυσή Αυγή, το οποίο δεν έχει σε δηµοκρατικό πάντα πλαίσιο το δικαίωµα να εκλέξει καν Αντιπρόεδρο στην
ελληνική Βουλή, µια θέση που την δικαιούται, µια θέση που δεν
την ζητάει αλλά της ανήκει ουσιαστικά και που κανείς από το δηµοκρατικό σας αυτό τόξο δεν δέχεται να λάβει, µη σεβόµενοι
όλοι εσείς οι Βουλευτές το ότι είµαστε τρίτη κοινοβουλευτική δύναµη είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Γιατί η δηµοκρατία την οποία
ευαγγελίζεστε πάνω σε αυτό στηρίζεται, ότι ακόµα και αν υπάρχει µια µειοψηφία την οποία εσείς δεν την δέχεστε, όµως πρέπει
να συµφωνήσετε µε αυτά τα οποία λέει. Δεν είδα, όµως, κανέναν
εδώ πέρα από τους υπόλοιπους Βουλευτές όλων των υπολοίπων
κοµµάτων να το δέχεστε αυτό το πράγµα. Άρα, συµµετέχετε σε
κάτι τελείως αντισυνταγµατικό το οποίο συµβαίνει µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Φανταστείτε, λοιπόν, τι άλλο συµβαίνει
έξω από εδώ πέρα.
Η Κυβέρνηση αυτό το διάστηµα έβαλε capital controls, ελέγχει
τα χρήµατα τα οποία κινούνται, ελέγχει τα πάντα. Αυτό φυσικά
δεν γίνεται για το καλό του Έλληνα πολίτη ούτε για να καταπολεµήσουµε τη φοροδιαφυγή. Αυτό γίνεται γιατί -το ξέρουµε όλοι
µαζί- είστε σαν Αριστεροί, που ευαγγελίζεστε ότι είστε, το µεγαλύτερο και το µακρύ χέρι του συστήµατος, εξυπηρετείτε τα µεγάλα συµφέροντα, τα αφεντικά τα οποία είναι ίδια για όλους σας
–για όλους σας είναι τα ίδια- και τα οποία σας δίνουν τις εντολές.
Η παγκοσµιοποίηση και η νέα τάξη πραγµάτων είναι προ των
πυλών, το πλαστικό χρήµα πρέπει να υπάρξει για να το ελέγχετε,
για να µας ελέγχετε όλους εµάς ανά πάσα ώρα και στιγµή τι κάνουµε, που κινούµαστε και µε ποιον τρόπο λειτουργούµε.
Αυτό είναι το µήνυµα που θέλετε να περάσετε, αυτός ο άµεσος
έλεγχος είναι που θέλετε να περάσετε και αυτό είναι που δεν δέχεστε και δεν µπορείτε να συγχωρήσετε στη Χρυσή Αυγή. Δεν
µπορείτε να συγχωρήσετε ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες υπερήφανοι, που δεν δέχονται όλα αυτά και που είναι διατεθειµένοι
για την ιδεολογία τους να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών
τους.
Να κλείσω λέγοντας σε αυτήν την επεισοδιακή οµιλία σήµερα
ότι έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο τη συνεχή αλλαγή πλεύσης
πάνω σε πολιτικά ζητήµατα, το σήµερα να λέµε άλλα και µεθαύριο άλλα, το να ψηφίζουµε στις 14 Αυγούστου «ναι» και στις 15
Οκτωβρίου να ψηφίζουµε «όχι» µε επιχειρήµατα, όλα αυτά τα
πράγµατα, αυτόν τον εξευτελισµό που θα υποστείτε για άλλη µια
φορά να το ονοµάζετε πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική η δική σας.
Είναι η πολιτική του σήµερα λέµε ανατολή, αύριο λέµε δύση.
Είναι η πολιτική του σήµερα λέµε µέρα και αύριο λέµε νύχτα.
Αυτές οι κωλοτούµπες, λοιπόν, τις οποίες έχετε µάθει να κάνετε
όλοι, είναι η λεγόµενη «πολιτική» που έχετε µάθει.
Εµείς, λοιπόν, ως Χρυσή Αυγή, θα σας χαρίσουµε την πολιτική
αυτή και θα µιλήσουµε ανθρώπινα και ελληνικά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής χειροκροτούν ζωηρά
και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης
έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τοποθετηθώ επί του νοµοσχεδίου, επειδή µας βλέπει και ο ελληνικός λαός, θα ήθελα να πω ότι η δηµοκρατία σε αυτήν τη χώρα
είναι µεγαλόψυχη και δίνει και τον λόγο, ακόµα και σ’ αυτούς που
την υπονοµεύουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Για το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το παρόν
νοµοσχέδιο είναι ένα µέρος από τα προαπαιτούµενα του τρίτου
µνηµονίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Είναι πασιφανές,
όµως, ότι βρίθει σηµείων που καταπονούν εκ νέου και οδηγούν
τις ήδη χειµαζόµενες κοινωνικές οµάδες σε οικονοµικό αδιέξοδο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, µε τη συµφωνία του Αυγούστου, δεχθήκατε µεταξύ άλλων τρεις βασικές
παραδοχές. Ογδόντα ένα δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµες οφειλές φυσικών και νοµικών προσώπων προς το δηµόσιο, κατάρτιση
και τήρηση ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και µάλιστα µε αυτόµατους µηχανισµούς εξισορρόπησης και την κεκαλυµµένη
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, δηλαδή στην ουσία φοροδοτική
ικανότητα των Ελλήνων, λειτουργία του ελληνικού κράτους µε
τους δικούς του πόρους και το ασφαλιστικό.
Ας τα πάρουµε, όµως, ένα–ένα. Και ο πιο µέτριος πλέον οικονοµικός αναλυτής µακροοικονοµίας γνωρίζει από δεκαετίες
τώρα, πως όταν η καµπύλη φτάσει στο κρίσιµο µέγεθος σηµείου
όγκου φορολογικών βαρών λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα
των αναµενοµένων εσόδων στα κρατικά ταµεία. Δεν χρειάζεται
δηλαδή να ανακαλύψετε ξανά την Αµερική. Απλώς να εφαρµόσετε την πολυετή συσσωρευµένη γνώση, εκτός κι αν ο κ. Αλεξιάδης που είναι εδώ, επιθυµεί να καταγράψει νέες ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το δηµόσιο άνω των 100 δισεκατοµµυρίων. Απορώ,
ειλικρινά απορώ.
Μιλάτε και µιλούσατε για σκληρή διαπραγµάτευση. Τι πρέπει
να δουν ακόµα οι πιστωτές µας και η πολιτική ηγεσία ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, για να καταλάβουν πως η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έφτασε πλέον στο ναδίρ; Μήπως λέω µήπως,
µπερδεύετε τα 40 δισεκατοµµύρια αναλήψεων από τις τράπεζες,
µήπως πιστεύετε πως αυτά τα χρήµατα κατανέµονται ισοµερώς
στα εκατοµµύρια των Ελλήνων που ζουν στο όριο και κάτω της
φτώχειας;
Από τη µία πλευρά, µιλάτε για ανθρωπιστική κρίση και από την
άλλη αυξάνετε τους έµµεσους φόρους. Δηλαδή, αυξάνετε οριζοντίως τους πλέον ταξικούς και άδικους φόρους, δηµιουργώντας µάλιστα, λόγω της προχειρότητας σχεδιασµού, αυτό το
αλαλούµ στις νησιωτικές περιοχές, στην ιδιωτική εκπαίδευση,
στην υγεία, τα τρόφιµα. Άσε δε τον φόρο ακινήτων, τον υπό κατάργηση -κατά τα άλλα- φόρο ακινήτων, το προπύργιο των προεκλογικών σας εκστρατειών, µαζί µε τις εκατό δόσεις, δυστυχώς,
που έχουν πάει λέγοντας όλα αυτά.
Χαιρετίσαµε το άνοιγµα των κριτηρίων για τις ρυθµίσεις των
εκατό δόσεων και σε πέντε µήνες τώρα τα παίρνετε πίσω, οδηγώντας ένα εκατοµµύριο πολίτες σε εκτροχιασµό οποιουδήποτε
οικονοµικού προγραµµατισµού και φυσικά οι έχοντες να τύχουν
διαφορετικής µεταχείρισης. Επιβάλλετε και πάλι οριζόντια
µέτρα, διαλύοντας, όπως ανέφερα και πριν, τους οικογενειακούς
προγραµµατισµούς. Και λοιπόν; Ουκ αν λάβοις παρά του µη
έχοντος.
Προχωρώ στη δεύτερη παραδοχή των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και της ρήτρας ισοδυνάµων. Από το 2010, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σε οµιλίες µου σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,
µιλούσα για τους σοβαρούς κινδύνους ενδεχόµενης µεταστροφής του εθνικού µοντέλου οικονοµίας σε οικονοµία εντάσεως εργασίας. Μιλούσα για τους κινδύνους φτωχοποίησης των µεσαίων
και χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων.
Και µη φανταστείτε πως θέλω να τα χρεώσω όλα αυτά στην
οκτάµηνη ολιγωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Όχι, εµείς
δεν έχουµε σκοπό να ασκήσουµε στείρα αντιπολίτευση για το θεαθήναι αλλά µελετώντας το παρόν πολυνοµοσχέδιο και γνωρίζοντας αυτά που έπονται στην περιβόητη συµφωνία που
υπογράψατε, όχι µόνο δεν βλέπω τη γιατρειά αλλά βλέπω επιδείνωση στο µέσο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.
Και πώς να µην συµβεί αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αφού όλοι γνωρίζουµε πως ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός
είναι το αποτέλεσµα της ισορροπίας µεταξύ των εσόδων και των
εξόδων; Όταν δεν έχεις πολιτική βούληση να µειώσεις τα έξοδα
του γενικού κράτους και επιτίθεσαι στη δυναµική των εσόδων µε
φοροκαταιγίδα, πώς είναι δυνατόν να προσδοκάς βελτίωση του
αποτελέσµατος;
Επικαλείστε τη φιλολαϊκή πολιτική, την αναδιανοµή του εισοδήµατος, δηλαδή το σκέλος των εξόδων, όπου υποκρύπτονται
άνθρωποι, κοινωνικές δοµές, οργανισµοί κοινής ωφελείας κ.λπ..
Στο σκέλος των εσόδων τι υποκρύπτονται, ζώα για άρµεγµα;
Η µέγιστη φιλολαϊκή πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Συµπολίτευσης, είναι να πατάξετε την ανεργία. Αυτή είναι η
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µέγιστη αποστολή όσων κόπτονται περί φιλολαϊκών πολιτικών και
όχι να προστατεύετε µε κρατικίστικες ιδεοληψίες το µεγάλο
ασθενή. Και φυσικά, πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης και τα προγράµµατα καταπολέµησης της
ακραίας φτώχειας.
Επαναλαµβάνω, όµως, πως όλοι αυτοί οι συµπολίτες µας ζητούν δουλειές. Επ’ αυτού, τι ακριβώς έχετε κάνει; Πού είναι το
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης; Πού είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας; Πού είναι το µικρό και ευέλικτο φορολογικό νοµοσχέδιο; Πού είναι οι παρεµβάσεις στη δηµόσια διοίκηση; Μακάρι να
υπήρχε µαγική συνταγή για την καταπολέµηση της ανεργίας. Δυστυχώς για εσάς, όµως, θέλετε-δεν θέλετε, µόνο µέσα από την
ενίσχυση της υγειούς επιχειρηµατικότητας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ενός γενναίου Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
µπορεί αυτό να επιτευχθεί.
Τώρα δεν θέλω να πω τίποτε για τη ρήτρα των ισοδυνάµων,
αφού πλέον έχει καταντήσει ανέκδοτο και καλύτερα να σοβαρευτείτε πάνω σ’ αυτό.
Τελειώνω µε το ασφαλιστικό. Εδώ τα πράγµατα είναι πάρα
πολύ σοβαρά. Μιλάµε για βόµβα στα θεµέλια της κοινωνικής συνοχής. Τα µέτρα που επισείουν περαιτέρω µειώσεις στις χαµηλές
συντάξεις που προβλέπονται µέσα στο παρόν νοµοσχέδιο, πρέπει να αποσυρθούν κατ’ εµέ και όχι µόνο µε µονοµερείς ενέργειες αλλά και µε προσφυγή σε όλους εκείνους τους διεθνείς
οργανισµούς, για την άµεση διαφύλαξή τους. Καµµία ρήτρα δεν
µπορεί να οδηγεί τους συµπολίτες µας κάτω από το στοιχειώδες
όριο διαβίωσης, γιατί αυτό ακυρώνεται de facto.
Η µόνη και ικανή λύση του ασφαλιστικού, είναι η πάταξη της
ανεργίας, η πάταξη της µαύρης, αδήλωτης εργασίας, η πάταξη
της εισφοροδιαφυγής, η µείωση της υπογεννητικότητας. Δεν
µπορούµε να δώσουµε λύση στο ασφαλιστικό µε 28% ανεργία.
Μέχρι τότε, αποτελούν µέγιστη προτεραιότητα η προστασία
των οικονοµικά ευπαθών οµάδων, η στήριξη µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού των ασφαλιστικών ταµείων, αυξάνοντας την κατώτατη εγγυηµένη σύνταξη στα επίπεδα της στοιχειώδους διαβίωσης.
Το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, δεν µπορεί πλέον
να σας δώσει λευκή επιταγή για µέτρα και µνηµόνια που εσείς,
µε την πολιτική σας ανικανότητα και τη διαπραγµατευτική σας
ανεπάρκεια, φέρνετε σήµερα στη Βουλή, επειδή επί επτά συνεχόµενους µήνες ήσασταν εκτός πολιτικής πραγµατικότητας. Η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, έχει σταθεί µέχρι σήµερα στο ύψος
των περιστάσεων κι έχει αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί.
Ήρθε η δική σας ώρα τώρα, κύριοι, να κυβερνήσετε. Μόνο που
αυτήν τη φορά, πρέπει να το κάνετε και να κυβερνήσετε. Γιατί
ήδη ο χρόνος που περνάει είναι πολύτιµος και λειτουργεί εις
βάρος του ελληνικού λαού. Επί πέντε χρόνια «φυτεύετε» ανέµους. Πολύ φοβάµαι πως έρχεται η ώρα για να «θερίσετε» θύελλες.
Για όλα όσα προανέφερα, καταψηφίζω επί της αρχής το παρόν
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Τζελέπη.
Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θύµωσαν οι φασίστες, γιατί θίξαµε τα
αφεντικά τους και τον ιδεολογικό τους πατέρα, τον Χίτλερ.
Κυρίες και κύριοι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, απέδειξε
στην αστική τάξη της χώρας µας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
ΝΑΤΟ και διάφορα ξένα funds αλλά και στις ΗΠΑ, ότι µπορούν
καλύτερα.
Νοµοθετείτε και υλοποιείτε µέτρα που δεν τόλµησαν ούτε η
Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δηµιουργείτε νέα πεδία κερδοφορίας για τους µονοπωλιακούς οµίλους, παραχωρώντας σε
αυτούς λιµάνια, αεροδρόµια, ενέργεια, εκτάσεις γης, βουνά και
παραλίες.
Πάνω απ’ όλα, δίνετε αυτό που απαιτεί το κεφάλαιο, την παραπέρα µείωση της φθηνής εργατικής δύναµης µε πολλαπλούς
τρόπους, όπως µε µείωση των µισθών, των συντάξεων, µε µεί-
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ωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία,
την παιδεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση.
Τσακίζετε το λαϊκό εισόδηµα µε την καταιγίδα φόρων και από
την άλλη απαλλάσσετε το κεφάλαιο, στο όνοµα των φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις.
Η λαϊκή οικογένεια, που δεν τα βγάζει πέρα, που η πλειοψηφία
αγκοµαχά, που στερείται βασικών αναγκών, ακόµη και φάρµακα
και τις σπουδές των παιδιών της ιδιαίτερα όταν πρέπει να πάνε
σε άλλη πόλη, απειλείται από πάνω και µε φυλάκιση αν δεν πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, την εισφορά αλληλεγγύης, τον φόρο µισθωτών
υπηρεσιών, το ληστρικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και άλλα.
Το «Δεν πληρώνω τους άδικους φόρους» που λέγατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση, έγινε «πατριωτικό καθήκον η πληρωµή τους»
µε την πρώτη φορά Αριστερά στην κυβέρνηση και µε τη δεύτερη
φορά έγινε απειλή φυλακίσεων.
Οι δείκτες της ανεργίας, της παραπέρα φτωχοποίησης, της
εξαθλίωσης της µεγάλης µερίδας του λαού µας, της µετανάστευσης των νέων, συνεχίζουν να είναι ανοδικοί. Είναι τα απότοκα των
πολιτικών όλων των αστικών κοµµάτων και των κυβερνήσεων,
αποτέλεσµα του καπιταλισµού που σαπίζει.
Απευθυνόµαστε στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους, στη φτωχή αγροτιά, στις γυναίκες, στους νέους και τις
νέες και τους καλούµε να µη συνθηκολογήσουν, όπως τους καλείτε όλοι εσείς µε όλ’ αυτά τα µέτρα που έρχονται να υπηρετήσουν τους µονοπωλιακούς επιχειρηµατικούς οµίλους για όλο και
πιο φθηνή εργατική δύναµη. Καµιά θυσία για την πλουτοκρατία,
καµιά ανοχή στη φοροληστεία, στις µεσαιωνικές εργατικές σχέσεις, στη µερική απασχόληση, στη µερική ζωή.
Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, η φτωχή αγροτιά να
µην ανεχθούν την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι
τώρα στο δρόµο του αγώνα, για να ανατραπούν όσα περιέχονται
σε αυτό το σχέδιο νόµου, όσα υλοποιούνται µε εγκυκλίους και
όσα θα επιχειρηθούν µε το νέο νόµο που ετοιµάζεται. Όλοι πρέπει να συµµετέχουν µαζικά και καθολικά, ανεξάρτητα του τι ψήφισαν, στο συλλαλητήριο αύριο στις 18.30’ το απόγευµα στην
Οµόνοια, καθώς και στις 22 του Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα και
βεβαίως στην απεργία που οργανώνεται από πολλές πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες οργανώσεις στις 12 Νοεµβρίου.
Προκαλείτε, όταν ισχυρίζεστε ότι ο λαός συµφωνεί µε όλ’ αυτά
τα µέτρα, αφού στις εκλογές έδωσε την ψήφο του. Να σας θυµίσουµε ότι ο λαός είχε ψηφίσει άλλα κόµµατα πριν από εσάς αλλά
άλλα τα έθεσε στην Αντιπολίτευση και άλλα πιο χαµηλά. Οι εργαζόµενοι δεν θα µείνουν θεατές ούτε απελπισµένοι και απογοητευµένοι από τις επιλογές τους.
Εµείς τους καλούµε να µην ταυτίσουν την ψήφο τους µε την
πολιτική σας. Οι εργαζόµενοι, ο λαός, είναι βέβαιο ότι αργά ή
γρήγορα -εµείς παλεύουµε αυτό να γίνει γρήγορα- θα επιλέξει
το δικό του µονόδροµο, ο οποίος είναι η οργάνωση παντού, η
συµµετοχή στους λαϊκούς αγώνες ενάντια στον βάρβαρο δρόµο
που υπηρετείτε, δηλαδή, τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης.
Στο πολυνοµοσχέδιο, οι ρυθµίσεις για το ασφαλιστικό αποτελούν συνέχεια όλων των αντιασφαλιστικών νόµων όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου µέχρι τώρα. Οι αντιασφαλιστικοί νόµοι
Σιούφα-Πετραλιά, Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, Βρούτση, έγιναν µε
το επιχείρηµα της άσχηµης κατάστασης των ταµείων και της διασφάλισης της βιωσιµότητας. Όλοι είχαν την ίδια συνταγή, δηλαδή, αύξηση των ορίων ηλικίας, µείωση συντάξεων, κατάργηση
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, κατάργηση των δικαιωµάτων για τις γυναίκες, αρπαγή των αποθεµατικών µε το επιχείρηµα της αξιοποίησης, απαλλαγή των εργοδοτών και του
κράτους από τη συµµετοχή τους. Τώρα, ακριβώς µε τα ίδια επιχειρήµατα της βιωσιµότητας, έχουµε εγκυκλίους, πορίσµατα των
«σοφών», που κάποιοι απ’ αυτούς είναι ντίλερ των ιδιοκτητών της
ιδιωτικής ασφάλισης και υπηρετούν τη διεύρυνση της πελατείας
τους.
Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι όσα εφαρµόστηκαν µε την εγκύκλιο ήταν νόµοι της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Μα ποιος σας εµπόδισε να τους αλλάξετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Οι εργαζόµενοι
καταδίκασαν το ΠΑΣΟΚ, δεν σας έδωσαν την ψήφο τους για να
υλοποιήσετε τους νόµους του ΠΑΣΟΚ.
Εσείς δεν είστε που αρπάξατε από τους συνταξιούχους 422
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εκατοµµύρια ευρώ για το 2015 και 854 εκατοµµύρια ευρώ για το
2016 και για κάθε επόµενο χρόνο, µε το επιχείρηµα της συµµετοχής στον κλάδο υγείας; Εσείς δεν αυξήσατε τα όρια ηλικίας
στα εξήντα επτά χρόνια ή στα εξήντα δύο µε σαράντα χρόνια
δουλειάς; Εσείς δεν διαχωρίσατε τις συντάξεις σε βασική και
αναλογική; Εσείς δεν µειώσατε τις συντάξεις σε όσους δεν αντέχουν µέχρι τα εξήντα επτά κατά τη βασική σύνταξη και άλλα
16% σαν τιµωρία; Εσείς δεν µειώσατε την κατώτερη σύνταξη από
τα 487 ευρώ στα 396 και ακόµα παρακάτω; Μήπως δεν συνεχίζετε τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, που φέτος είναι
κατά 40% µειωµένη από το 2009 και θα είναι παγωµένη ως το
2021;
Μήπως εσείς δεν υλοποιείτε τις ρυθµίσεις του µνηµονίου,
αφού περικόπτετε το προνοιακό µέρος των κατώτερων συντάξεων, που σηµαίνει µείωση έως και 41% για τις συντάξεις του ΙΚΑ
και έως 66% για τις συντάξεις του ΟΓΑ, που από τα 360 ευρώ
πάνε στα 120 ευρώ;
Εσείς δεν συµφωνήσατε σε κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20%
των δικαιούχων, µε µείωση των συντάξεών τους έως 193 ευρώ
το µήνα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι, τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πείτε το, ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τώρα µε το άρθρο για τις καταργούµενες διατάξεις, εσείς δεν καταργείτε τις συντάξεις στους υπερήλικες συνταξιούχους και στους παλιννοστούντες; Δεν
καταργείτε τις ρυθµίσεις για το ΕΤΑΑ, µε αποτέλεσµα οι µηχανικοί, οι δικηγόροι, οι γιατροί που δεν έχουν δουλειά, να χάνουν
ακόµα και το επάγγελµά τους, αφού πρέπει να είναι ασφαλισµένοι;
Ο κατάλογος µε τα αντιλαϊκά σας µέτρα δεν έχει τέλος. Ετοιµάζετε, όµως, το νέο έγκληµα σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Χτυπάτε την καρδιά της κοινωνικής ασφάλισης.
Ανατρέπετε τον καθολικό, υποχρεωτικό και αναδιανεµητικό χαρακτήρα της. Καταργείτε την εγγύηση του κράτους για τις συντάξεις, για την ασφάλεια της λαϊκής οικογένειας. Αφήνετε χωρίς
σύνταξη µεγάλο ποσοστό των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολουµένων, της φτωχής αγροτιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η ανεργία, οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, οι µισθοί πείνας, οδηγούν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων να παίρνουν τα κατώτερα όρια, που µε βάση τις ρυθµίσεις σας θα είναι έως 280
ευρώ και ακόµη να µη µπορούν να συγκεντρώσουν τις τεσσερισήµισι χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης, µένοντας χωρίς σύνταξη.
Με τα όρια ηλικίας των εξήντα επτά ετών που επιβάλλετε τους
λέτε να είναι στη δουλειά ή να ψάχνουν για δουλειά µέχρι να πεθάνουν. Η ρύθµιση για σαράντα χρόνια δουλειάς για πλήρη σύνταξη στα εξήντα δύο µε 26% την ανεργία, µε τη γενικευµένη
ελαστική εργασία, µε την εποχικότητα, είναι πρόκληση για την
πλειοψηφία των εργαζοµένων. Πόσοι µπορούν, άραγε, να έχουν
σαράντα χρόνια δουλειάς και δώδεκα χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης; Τα προγράµµατα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, δεν στέλνουν
νέους και νέες χωρίς ασφάλιση, για να αυξήσει την κερδοφορία
της εργοδοσία;
Καταργείτε τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και σε άλλες
ειδικότητες. Αυξάνετε τα όρια ηλικίας µέχρι τα εξήντα επτά. Αλήθεια, τι λέτε σε όλους αυτούς που δεν αντέχουν να είναι µέχρι
τα εξήντα επτά στους χώρους δουλειάς; Ο δάσκαλος θα διδάσκει στα εξήντα επτά µε τον καθετήρα του;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η κοινωνική ασφάλιση, αποτελεί για τους εργαζόµενους το
πλέγµα προστασίας που συνδυάζει το δικαίωµα στη σύνταξη, το
δικαίωµα στην υγεία και την πρόνοια, την προστασία από τον
επαγγελµατικό κίνδυνο, τα ατυχήµατα, τις επαγγελµατικές ασθένειες, όλα αυτά που τα έχουν χρυσοπληρώσει µε ιδρώτα και
κόπο οι εργαζόµενοι και που σήµερα κατακρεουργούνται.
Η προκριθείσα πρόταση των σοφών για ένα σύστηµα προκα-
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θορισµένων εισφορών µε ατοµικούς λογαριασµούς, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στο 45% µε 55% συνολικά για κύρια και επικουρική σύνταξη από 70% και 20% που είναι σήµερα, η κρατική
εγγύηση µίας προνοιακής εθνικής σύνταξης, η οποία θα µεταβάλλεται υπό προϋποθέσεις, η ενοποίηση των ταµείων µε εξίσωση των συντάξεων και των παροχών προς τα κάτω, αποτελούν
τον πυρήνα της νέας και πιο αντιδραστικής µεταρρύθµισης, η
οποία αφαιρεί από την κοινωνική ασφάλιση τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Από δικαίωµα µετατρέπεται σε εµπόρευµα και από κοινωνική ευθύνη γίνεται ατοµική υπόθεση.
Οι νέες αντιασφαλιστικές προτάσεις πρέπει να µείνουν στα
χαρτιά. Η εργατική τάξη έχει τη δύναµη, µπορεί και θα σας σταµατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Κατσώτη.
Προτού δώσω τον λόγο στον κ. Φωτήλα, θα ήθελα να παρακαλέσω όλες τις πτέρυγες, για αυτοσυγκράτηση και σεβασµό
προς τους οµιλητές και αντίστοιχα τους οµιλητές για σεβασµό
προς τα κόµµατα, γιατί εκπροσωπούν απόψεις και χιλιάδες ανθρώπους συµπολίτες µας σ’ αυτήν τη Βουλή.
Κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο µεγάλος ιστορικός της αρχαιότητας Θουκυδίδης στο µνηµειώδες έργο του για τον πελοποννησιακό πόλεµο, αφιέρωσε ειδικό κεφάλαιο για τις θλιβερές
συνέπειες του εµφυλίου πολέµου, την «Παθολογία» του πολέµου
όπως ονοµάστηκε. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρθηκε στη διαστρέβλωση των όρων που συντελείται σε καιρούς κρίσης.
Η Ελλάδα των τελευταίων πέντε ετών, προσφέρει πάµπολλα
παραδείγµατα της αλλαγής του νοήµατος των όρων µεταξύ των
αντιµαχόµενων κοµµάτων και κυβερνήσεων.
Επί δικής σας κυβέρνησης, όµως, των τελευταίων περίπου
δέκα µηνών και της σηµερινής αναπαλαιωµένης της εκδοχής, οι
λέξεις, όχι µόνο έχουν αλλάξει νόηµα αλλά το έχουν χάσει εντελώς. Πρόκειται µάλιστα για την πλήρη διαστρέβλωση µε απίστευτη υποκρισία και λαϊκισµό και σε αυτό το νοµοσχέδιο. Για
την πρώτη σειρά των προαπαιτούµενων του τρίτου µνηµονίου
αλλά και σ’ αυτά που θα φέρετε σε λίγο καιρό, εξηγώ όσο µπορώ
πιο συνοπτικά τις διαστρεβλώσεις.
Μιλούσατε για τα περήφανα γηρατειά και κάνατε σηµαία την
αύξηση των µισθών και των συντάξεων αλλά εννοούσατε, όπως
φαίνεται, την περαιτέρω µείωση τους. Μέσα σε λίγες µόνο ηµέρες πήρατε πίσω τη χορήγηση συντάξεων στους ανασφάλιστους
χαµηλοσυνταξιούχους και αργότερα ήρθαν και θα ακολουθήσουν νέες οριζόντιες µειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Μιλούσατε για αξιοπρέπεια στους αγρότες, ψηφοθηρώντας
ασύστολα προεκλογικά, τάζοντας και φέρνοντας διατάξεις µόλις
προ λίγων µηνών, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και µείωση
της φορολόγησής τους. Τώρα όχι µόνο τα παίρνετε πίσω αλλά
θα τους φορολογήσετε επιπλέον.
Μιλάτε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τι συµβαίνει στην
πράξη; Πέρα από µερικές σωστές ρυθµίσεις µε το άρθρο 13, χαρίζετε πρόστιµα και προσαυξήσεις και ανταποδοτικά τέλη από
µεγάλες εταιρείες προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ αµνηστεύετε τις offshore εταιρείες για µέχρι 100.000 φόρο.
Για το ηθικό πλεονέκτηµα που µας λέγατε επί χρόνια, οι αποκαλύψεις για την παράλειψη δήλωσης στοιχείων του πόθεν έσχες
από Υπουργό σας, είναι ενδεικτική του τρόπου µε τον οποίον
στην πραγµατικότητα πολιτεύεστε.
Χύνετε κροκοδείλια δάκρυα, όταν µιλάτε για την αντιµετώπιση
της νεανικής ανεργίας και της φυγής νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό. Στην πράξη καταργείτε τη δυνατότητα που µόλις πριν
από λίγους µήνες δόθηκε σε νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, σε νέους δηλαδή δικηγόρους, γιατρούς και µηχανικούς να υπαχθούν σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία, πληρώνοντας µειωµένες ασφαλιστικές
εισφορές, ενέργεια που βάσει και των στοιχείων που έχουµε και
έχετε υπ’ όψιν σας, βελτίωσε σηµαντικά την εισπραξιµότητα των
οφειλών και την απασχόληση γενικότερα.
Είναι τυχαίο ότι η χώρα µας κατατάσσεται πια στην πρώτη
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θέση των άνεργων πτυχιούχων ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ µε
ποσοστό 20%; Για την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, προεκλογικά
έταζε ο κ. Καµµένος στους πολίτες ότι δεν θα επιβληθεί και πως
έχουν βρεθεί τα ανώδυνα ισοδύναµα. Σήµερα αποδεικνύεται ότι
και στα µικρά θα υπάρξει κατάργηση του µειωµένου συντελεστή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι µόνο στα µικρά, σε όλα.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ακριβώς. Σε όλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σε όλο το Αιγαίο.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ανάλογα συµβαίνουν και στην ιδιωτική εκπαίδευση µε την αύξηση του ΦΠΑ στο 23%. Όσον αφορά τα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς, αφού σπαταλήσατε
εκατοµµύρια για δωρεάν µετακινήσεις στην περίοδο πριν το δηµοψήφισµα, ώστε να καλοπιάσετε τους πολίτες, τώρα φέρνετε
νέες αυξήσεις, περίπου 8%, µε επιπλέον χρέωση όπως φαίνεται
και για τις κάρτες απεριορίστων διαδροµών.
Αλήθεια, πόσο κόστισαν στους Έλληνες πολίτες οι τζάµπα µετακινήσεις αξιοπρέπειας, θα µας πει ο κ. Σπίρτζης; Και βέβαια
στο ζήτηµα των ιδιωτικοποιήσεων, συνοψίζεται η απόλυτη διαστρέβλωση στα όρια της παράνοιας. Ψηφίζετε ιδιωτικοποιήσεις.
Υπουργοί σας εύχονται να µην προχωρήσουν. Βουλευτές σας
ακόµη και χθες συµµετείχαν σε διαδηλώσεις εναντίον τους. Κανένα σχέδιο, καµµία σοβαρότητα.
Έχω µπροστά µου –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής- το δελτίο Τύπου του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, µεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που χθες µόλις εξέδωσε δελτίο
Τύπου στο οποίο απευθύνεται στους επενδυτές, σχεδόν ως persona non grata. Η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας δε, επίσης
µέλος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνει κάλεσµα, µέσω Facebook, στον
κερκυραϊκό λαό που ζει από τον τουρισµό, να αντιδράσει στην
επένδυση να µη θιγούν οι συντεχνίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλούσατε, επίσης, για απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από
ΕΝΦΙΑ. Τώρα διευρύνετε τους υπόχρεους στον ΕΝΦΙΑ, χρεώνοντας ακόµη και τα διατηρητέα κτήρια.
Απαλλάσσετε το Άγιο Όρος από απόδοση ΕΝΦΙΑ σε κτήρια
που κατέχει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, άραγε, όχι στο σύνολο της
Εκκλησίας, τώρα που τους εξαιρέσατε και από τα capital controls;
Μιλούσατε για διεύρυνση των εκατό δόσεων και χαρίσατε ουσιαστικά σε µεγαλοοφειλέτες άνω του 1 εκατοµµυρίου χρέη.
Γνωρίζουµε όλοι ποιοι από αυτούς ωφελήθηκαν. Και όση
λάσπη κι αν ρίχνετε στο Ποτάµι, δεν µας ακουµπά. Τώρα φέρνετε
ρυθµίσεις για περιορισµό των δικαιούχων. Μας µιλάτε για δήθεν
ρωγµές στην Ευρώπη, όταν ακριβώς επειδή βλέπουν τα χάλια
σας στην Ελλάδα, το µόνο που δεν θέλουν να ψηφίσουν στην Ευρώπη, είναι κόµµατα σαν τα δικά σας. Δείτε τα αποτελέσµατα
στην Πορτογαλία µε τη νίκη της κεντροδεξιάς.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα είναι σκληρά,
φοροεισπρακτικά και όσο κι να προσπαθείτε να αλλάξετε τις λέξεις και το νόηµά τους, δεν επιδέχονται βελτιώσεων.
Αρνείστε και κάθε πρόταση από το Ποτάµι. Σας είχαµε έγκαιρα
προτείνει τις µεγάλες πολιτικές πλειοψηφίες ως αντίδοτο σε µια
δύσκολη συµφωνία, ώστε από κοινού, µε πολλά κόµµατα και κοστολογηµένα, να προταθούν εναλλακτικά µέτρα, όπως αυτά που
σας πρότεινε ο επικεφαλής µας στις προγραµµατικές δηλώσεις
του κ. Τσίπρα. Αρνείστε να αντιµετωπίσετε το πελατειακό κράτος
και ρίχνετε και εσείς τα βάρη στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Όµως, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. Δεν θα πάτε µακριά
κοροϊδεύοντας τον κόσµο. Μέσα σε πολύ λίγο καιρό θα βιώσετε
την απαξίωση, µε την δυσφορία να εκδηλώνεται ήδη ανάµεσα
στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και τον παραπληρωµατικό σας
σύµµαχο. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης…» -λέει ο λαός- «…τον πρώτο
χρόνο χαίρονται». και ήδη βρισκόµαστε στους εννέα µήνες!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Με αυτό το πλευρό να κοιµάστε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας υπενθυµίζετε ότι η ψήφιση του τρίτου µνηµονίου έγινε
από όλα τα κόµµατα, από εµάς συµπεριλαµβανοµένων. Απαντάµε. Ψηφίσαµε τη συµφωνία το καλοκαίρι υποχρεωτικά, γιατί
το δίληµµα είχε τεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό µετά την
τραγική διαπραγµάτευση που δήθεν έκανε το προηγούµενο
επτάµηνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και παρακαλούσατε να µπείτε στην Συµπολίτευση!
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: «Είτε ψήφιση του µνηµονίου…» -µας είπε ο
κ. Τσίπρας- …είτε έξοδος από την Ευρώπη».
Ας σταµατήσετε επιτέλους να λέτε για το Ποτάµι, ότι προέτρεπε σε συµφωνία µε κάθε τρόπο. Εµείς είπαµε αυτό που παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή
του, ότι δηλαδή εάν γινόταν µια συµφωνία πιο σύντοµα –ναι, από
τον Μάρτιο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- τότε θα είχαµε πετύχει πολλά περισσότερα. Αποφεύγοντας την υπέρµετρη φορολόγηση των πολιτών και τις τράπεζες
θα είχαµε σώσει, χωρίς να χρειαζόµαστε επιπλέον δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλαιοποίησή τους.
Όµως, σε αυτό το κείµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
δεν µπορούµε να συµπράξουµε. Έχετε ακέραια την ευθύνη υλοποίησής του µε τις κάκιστες ρυθµίσεις που συµφωνήσατε. Εµείς
το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστούµε, κύριε Φωτήλα.
Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά το σπουδαίο -εξαιρετικό
θα έλεγα- ταλέντο στην υποκριτική που έχει ο καλός µου συνάδελφος και συµπολίτης µου….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στην αλήθεια έχει. Άλλος είναι ο υποκριτής!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …και παρότι έχασε το ερασιτεχνικό θέατρο ένα σπουδαίο τέτοιο ταλέντο, δεν κατάφερε πιστεύω ο συνάδελφος πραγµατικά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
…να αλλάξει ρόλο, να αλλάξει θέση, γιατί δεν είναι κανένας
και καµµιά Ελληνίδα, που δεν θυµάται ακριβώς πως γεννήθηκε
το Ποτάµι, ποιες είναι οι πηγές του, από που προέρχεται και που
πηγαίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Πες τα! Πες τα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι, λοιπόν, όσο κι αν επιστρατεύσει διάφορα νέα ταλέντα, ξέρετε πολύ καλά ότι πράγµατι είναι εκείνοι που ξεπέρασαν ακόµα και τον ακροδεξιό Άδωνι
Γεωργιάδη σε φιλοµνηµονιακές θέσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσείς που είστε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Μη λες τέτοια. Δεν θα σε
πάρει στη Νέα Δηµοκρατία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
λιγότερο από ένα µήνα πριν ο ελληνικός λαός ψήφισε και µε την
ψήφο του έστειλε ένα ξεκάθαρο µήνυµα στα κόµµατα και κυρίως
στα κόµµατα που επέλεξε να τον εκπροσωπήσουν ως Κυβέρνηση
του τόπου.
Το µήνυµα αυτό -κατά την προσωπική µου άποψη- είναι η
υπερψήφιση των πολιτικών δυνάµεων που του είπαν ότι το νέο
µνηµόνιο θα είναι το τελευταίο και πως θα σηµατοδοτήσει και το
τέλος της κρίσης, ενώ θα φέρει την αναδιάρθρωση του χρέους
αλλά θα συνοδεύεται και από ένα παράλληλο πρόγραµµα και
πολλά ισοδύναµα, που θα αναχαιτίζει τις πιο άσχηµες πλευρές
του µνηµονίου που ασφαλώς περιλαµβάνει πολλά και οδυνηρά
µέτρα.
Επίσης, πιστεύω ότι οι πολίτες ψήφισαν στις εκλογές τις δυνάµεις εκείνες που τους µίλησαν για µια µεγάλη δοµική αλλαγή
στο κράτος και που υποσχέθηκαν να κονταροχτυπηθούν µε τη
σήψη και τη διαφθορά. Και για τούτο, θα συµφωνήσω απόλυτα
µε την υπογράµµιση που έκανε ο Ιάσων ο Φωτήλας. Όντως, δεν
υπάρχει στα ηθικά ζητήµατα Δεξιά και Αριστερά. Και πράγµατι
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θα έπρεπε ευθύς εξαρχής, όταν προέκυψε το ζήτηµα µε τους ξεχασιάρηδες Υπουργούς, να έχει κλείσει αµέσως µε την παραίτησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκαθαρίζω ευθύς αµέσως, λοιπόν, πως σε ό,τι µε αφορά αισθάνοµαι δεσµευµένος από τη λαϊκή
εντολή. Μια εντολή που νοµίζω εκφράζει τόσο τους ψηφοφόρους που προσωπικά επέλεξαν εµένα για ακόµα µια φορά, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ποτάµι, όσο κι εκείνους που στήριξαν
τους λίγους αλλά αρκετούς και ικανούς, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα, προκειµένου ως συνεργαζόµενη δύναµη µε τους
Ανεξάρτητους Έλληνες να είναι στη Βουλή. Και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, αυτήν την ώρα αποτελούν τους κυβερνητικούς εταίρους, όπως προεκλογικά ζητούσε από τον ελληνικό λαό ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας.
Περιµένω, λοιπόν, από τη νέα Κυβέρνηση, να επιδείξει τάχιστα
έντονο µεταρρυθµιστικό πνεύµα και να αποδείξει ότι ξέρει αλλά
και ότι µπορεί να συγκρουστεί µε τη διαφθορά, αλλάζοντας τη
χώρα και αποδίδοντας κοινωνική δικαιοσύνη, σε ένα κράτος στο
οποίο οι πάρα πολλοί αισθάνονται να ασφυκτιούν από το κράτος
και οι πολλοί λίγοι να αποµυζούν το κράτος.
Περιµένω, επίσης, µέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία των προαπαιτούµενων, της αξιολόγησης, της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών, να διαπιστώσω ότι πράγµατι οδεύουµε σε µια σηµαντική αναδιάρθρωση χρέους αλλά και σε µια επαναφορά της κανονικότητας στην οικονοµία και κυρίως στην πραγµατική αγορά.
Γνωρίζω ότι όλα αυτά δεν αποτελούν ένα χαλαρωτικό περίπατο στο πάρκο. Είµαι βέβαιος ότι χρειάζεται όχι µόνο πολιτική
αποφασιστικότητα και πυγµή αλλά και γνώσεις και ικανότητα,
διάθεση σύγκρουσης µε ισχυρά συµφέροντα και πολλά άλλα.
Γνωρίζω, επίσης, ότι οι πόρτες προς την αναδιάρθρωση του
χρέους και την έξοδο από την κρίση, θα ξεκλειδώσουν µέσω της
υλοποίησης της νέας συµφωνίας και των µέτρων και µεταρρυθµίσεων που αυτή περιλαµβάνει.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε µπροστά µας ένα πρώτο πακέτο µέτρων και µεταρρυθµίσεων. Ένα πακέτο, οι γενικές γραµµές του
οποίου αποτελούν µέρος της συµφωνίας και κατά συνέπεια λειτουργούν ως κλειδί για να ανοίξουµε µία από τις πόρτες που
προανέφερα.
Μέσα σε αυτό το πακέτο, όµως, υπάρχουν ειδικότερες ρυθµίσεις, που κατά την άποψή µου όχι µόνο δεν συνιστούν µεταρρύθµιση ή δεν συµβάλλουν στην εµπέδωση αισθήµατος
κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά δεν θα έχουν και κανένα αποτέλεσµα, ενώ θα βαθύνουν και την κρίση και την ύφεση στη χώρα.
Κατά συνέπεια, ως πολιτικός που θέλει να µείνει συνεπής στην
εντολή του λαού και ως Βουλευτής που ανήκει στη λεγόµενη κυβερνητική πλειοψηφία αλλά διατηρεί για τον εαυτό του το δικαίωµα να εκφράζει την αυτόνοµη βούλησή του και τις αρχές του
Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος, θα πω «ναι» επί της αρχής
στο πολυνοµοσχέδιο, διαφωνώντας παράλληλα µε συγκεκριµένα
άρθρα.
Δεν µπορώ να υποστηρίξω µέτρα που σωρεύουν αβάσταχτα
βάρη για τους πολίτες. Γιατί, όπως άλλωστε θα θυµάστε, προεκλογικά υποσχεθήκαµε ένα παράλληλο προς το µνηµόνιο πρόγραµµα και ισοδύναµα προς ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι
έχουν ήδη πληρώσει το βαρύ µάρµαρο της κρίσης και καλούνται
πλέον να πληρώσουν και από αυτά που δεν έχουν.
Πιστεύω ότι κάποια µέτρα που περιλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση οφείλει να τα επανεξετάσει και να τα
επαναδιαπραγµατευτεί, υιοθετώντας αλλαγές που θα προστατεύουν τους αδυνάµους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την προεκλογική κιόλας περίοδο έλεγα –κι αρκετοί ακόµη το έλεγαν- πως είναι η εποχή της
αλήθειας για όλους µας. Τους προηγούµενους µήνες είχαµε την
ευκαιρία να δούµε και να ακούσουµε πολλά και να καταλάβουµε
ακόµη περισσότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν µία περίοδος έντονης ωρίµανσης και συνειδητότητας για
όλο το πολιτικό σύστηµα αλλά και την κοινωνία. Κυρίως, αντιληφθήκαµε ότι το ξεπέρασµα της κρίσης περνάει µέσα από τις µε-
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γάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτό το κράτος, ώστε
να γίνει σύγχρονο και αποτελεσµατικό και ότι πρέπει επιτέλους
να συµφωνήσουµε σε αυτόν τον τόπο για ένα απλό και µακροπρόθεσµο φορολογικό σύστηµα και να στηριχτούµε στις υγιείς
δυνάµεις από τα δεξιά και τα αριστερά.
Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη, µαζί και ελπιδοφόρα, εποχή, ως
ένας εκ των εντολοδόχων του λαού, απλά και ξάστερα θα συµφωνώ µε κάθε ουσιαστική µεταρρύθµιση και θα διαφωνώ µε κάθε
νέα άσκηση κοπτοραπτικής, που απλά µπαλώνει πρόσκαιρα κάποιες τρύπες, για να ανοίγει στη συνέχεια µεγαλύτερες.
Πιστεύω πως κάθε νοµοσχέδιο που θα φέρνει η Κυβέρνηση,
θα πρέπει να είναι δουλεµένο «ψιλοβελονιά», γιατί τίποτα δεν
πρέπει να αφεθεί στην τύχη του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πολιτικό επίπεδο, όσο οι πολίτες θα µε στέλνουν εδώ ως εκπρόσωπο και πληρεξούσιό τους,
θα εκφράζω τα «ναι» και τα «όχι» µου ελεύθερα, µε απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που αυτή η συγκυβέρνηση έχει αναλάβει
αλλά και ο καθένας εξ ηµών έχει απέναντι στους πολίτες που ζητούν µόνο ένα πράγµα: Αλήθεια και δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Νικολόπουλε.
Ο κ. Καλαφάτης έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοθέτηµα που
θέτει προς συζήτηση η Κυβέρνηση, κάνει το πρώτο της βήµα από
την εικονική πραγµατικότητα που εντέχνως και για πολύ καιρό
περιέγραφε, στην πραγµατική πραγµατικότητα που βιώνουµε και
θα βιώνουµε ως Έλληνες πολίτες.
Είναι τα πρώτα δείγµατα γραφής, µιας Κυβέρνησης που δεν
διστάζει να ξεψηφίσει διατάξεις που την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, πριν από λίγους µόνο µήνες, µε ενθουσιασµό
έχει ψηφίσει, που δεν διστάζει να επιβάλει φορολογικά βάρη σε
ήδη υπερφορολογηµένους πολίτες, όπως είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν διστάζει να καταργεί επιδόµατα, ακόµα και των
ανασφάλιστων υπερήλικων συµπολιτών µας.
Έτσι, κύριοι της Κυβέρνησης, περνάτε από το µύθο στην
πραγµατικότητα. Διότι η αλήθεια είναι ότι µέχρι και σήµερα, δεν
έχετε κανένα πρόβληµα άλλα να λέτε, άλλα να σκέφτεστε κι άλλα
να πράττετε, άλλοτε γιατί αυτά που πρέπει να κάνετε για το καλό
της πατρίδας δεν τα πιστεύετε, όπως παραδείγµατος χάριν οι
ιδιωτικοποιήσεις, οι επενδύσεις και οι µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, άλλοτε γιατί όταν σπεύδετε να τα κάνετε, βλέπετε να αντιστέκονται µικροί ή µεγάλοι φίλοι σας, µικρών ή µεγάλων
οργανωµένων συµφερόντων και υποκύπτετε σε αυτές κι άλλοτε
γιατί απλά δεν έχετε την απαιτούµενη διαχειριστική ικανότητα
και δεξιότητα να «τρέξετε» στοιχειωδώς τη χώρα. Και, βέβαια,
αυτό το κάνετε, γιατί άλλοτε υπάρχει ένα εκρηκτικό µείγµα όλων
αυτών που σας ανέφερα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είστε απλά σε διάσταση µε την
πραγµατικότητα και την αλήθεια. Έχετε πάρει οριστικό διαζύγιο
µε τις έννοιες αυτές. Η ρητορική σας βρίσκεται µόνιµα απέναντι
από την πρακτική σας και εσείς ως Κυβέρνηση, βρίσκεστε απέναντι από το συλλογικό καλό των λαϊκών στρωµάτων. Και στις
δύο προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, εµφανιζόσασταν ως
υπερασπιστές των φτωχών και των αδυνάτων και έρχεστε σήµερα να µπετονάρετε την περαιτέρω φτωχοποίησή τους. Και
αυτή είναι µόνο η αρχή.
Ό,τι και να λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια
είναι µία. Με επικεφαλής τον Αρχηγό σας, έχετε υποστεί µία µοναδική µετάλλαξη. Γιατί σε αυτήν τη ζωή, δεν είσαι ό,τι λες, αλλά
είσαι ό,τι κάνεις.
Και αυτά που ξεκινάτε να κάνετε στον ελληνικό λαό µε το να
χτυπάτε αλύπητα τους ήδη χτυπηµένους από την κρίση συµπολίτες µας, φορτώνοντάς τους µε υπέρµετρα φορολογικά και
άλλα βάρη, µιλάνε από µόνα τους. Μέτρα και βάρη, που η µεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας δεν διανοούταν ούτε καν να τα διαπραγµατευτεί. Μέτρα και βάρη, που
δείχνουν το πραγµατικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόσωπο µιας,
όπως λένε και στην πόλη µου, «ντεµέκ» Αριστεράς, µιας δήθεν
Αριστεράς.
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Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράτε αγκαζέ µε ένα
κόµµα, που ιδεολογικά σας χωρίζει χάος και είναι προφανές ότι
η συγκολλητική ουσία αυτής της παράταιρης σχέσης, έχει να
κάνει αποκλειστικά και µόνο µε τη νοµή της εξουσίας. Και αυτό
το αλλόκοτο πάντρεµα εσείς θέλετε να µας το παρουσιάσετε ως
το καινούργιο στην πολιτική. Υποτίθεται ότι έχετε έρθει ως σωτήρες της ελληνικής δοκιµαζόµενης κοινωνίας αλλά η αλήθεια
είναι ότι σε όλα έχετε αποτύχει.
Το κόστος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το 2015 και
το 2016, είναι ασύλληπτο για την ελληνική οικονοµία και φοβερά
επώδυνο για τον Έλληνα πολίτη. Η ελληνική οικονοµία επιστρέφει στην ύφεση το 2015, ενώ προβλέπεται να παραµείνει σε
αυτήν την κατάσταση το 2016. Στην ίδια περίοδο που στην Ευρωζώνη η ανεργία µειώνεται, στην Ελλάδα αυξάνεται. Η δηµόσια
οικονοµία µετά από δύο χρόνια από το 2013 και το 2014 επίτευξης πρωτογενών πλεονασµάτων, επιστρέφει σε πρωτογενές έλλειµµα το 2015. Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης βουλιάζουν
στα ελλείµµατα. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου
προς τον ιδιωτικό τοµέα διογκώνονται. Το ύψος των πρόσθετων
µέτρων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαρκώς αυξάνεται.
Μόνο για την περίοδο 2015-2016, εκτιµάται µε τα σηµερινά δεδοµένα περίπου στα 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε πρόβλεψη
δυστυχώς αυτός ο λογαριασµός να είναι πού µεγαλύτερος. Από
τα δηµοσιονοµικά µέτρα που επιβάλλει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και που µπορούν µέχρι σήµερα να προσδιοριστούν, το
62% είναι πρόσθετοι άµεσοι και έµµεσοι φόροι και το 38% περικοπές στο σκέλος των δαπανών, εκ των οποίων το 75% είναι περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, παροχές
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά επιδόµατα. Και βεβαίως,
τέλος, το δηµόσιο χρέος και πάλι διογκώνεται.
Κύριοι της Κυβέρνησης, λυπάµαι που θα το πω αλλά είστε
απλώς ένα λάθος, ένα λάθος που το πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Ετοιµάζετε µέτρα που οδηγούν σε εξαθλίωση τα λαϊκά στρώµατα, δεν δίνουν καµµία προοπτική στις εκατοντάδες χιλιάδες
των ανέργων, αφαιρούν όσο οξυγόνο απέµεινε στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και πλήττουν καίρια τόσο τον αστικό όσο και τον αγροτικό πληθυσµό,
κύρια µέσα από µία πρωτοφανή φορολογική επιβάρυνση και την
ίδια στιγµή ψηλαφιστά και διστακτικά, προχωράτε σε διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που δεν τις πιστεύετε, που οι
Υπουργοί σας τις αµφισβητούν και που οι ψηφοφόροι σας τις αρνούνται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικότητα που αντανακλάται εν πολλοίς και στο σηµερινό υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο, το οποίο βεβαίως έχει και την αρνητική µας ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Καλαφάτη.
Τον λόγο τώρα θα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
κόµµατος Το Ποτάµι, ο κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η δηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, και ο κοινοβουλευτισµός
πρέπει να αυτοπροστατευθούν. Η βία και ο τραµπουκισµός δεν
έχουν θέση στο ναό της δηµοκρατίας και, κύριοι συνάδελφοι, δεν
νοµιµοποιούµε µια εγκληµατική οργάνωση ανοίγοντας τον όποιο
διάλογο µαζί της.
Τώρα, για τον α λα καρτ κυβερνητικό εταίρο, τον κ. Νικολόπουλο, ο κ. Νικολόπουλος οφείλει να µας αναφέρει τις «θολές
πηγές» του Ποταµιού, άλλως πρόκειται για ένα κοινό συκοφάντη
και χυδαιολόγο, πράγµα γνωστό άλλωστε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Μετά, λοιπόν, να µας πείτε τις θολές µας πηγές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Α, δεν θέλετε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Θέλετε τώρα; Έχετε να µας αναφέρετε τις θολές πηγές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δανέλλη, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω, όχι προσωπικές αναφορές και όχι
διάλογο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Η συκοφαντία και οι ύβρεις ήταν για
συγκεκριµένο πρόσωπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, όχι
διάλογο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Οφείλει, όµως, να κατονοµάσει τις
πηγές µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είµαι πρόθυµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Βεβαίως.
Αµέσως µετά, λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε. Να µάθουµε κι
εµείς. Ίσως ήρθε η ώρα να µάθουµε τις πηγές µας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ακόµη και σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις µήνες
µετά την ανώµαλη προσγείωση του Πρωθυπουργού στην πραγµατικότητά και την υπογραφή της συµφωνίας µε τους εταίρους
που οδήγησε στο µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Κυβέρνηση δυστυχώς εξακολουθεί τη χρεοκοπηµένη τακτική της διπλής γλώσσας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ... (Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ρατσιστής και οµοφοβικός. Αυτός είσαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι διάλογο.
Συνεχίστε, κύριε Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: …αντί επιτέλους να µιλήσει τη
γλώσσα της ειλικρίνειας προς τον ελληνικό λαό και να οικοδοµήσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε την Αντιπολίτευση.
Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Συνεχίζει να διεκδικεί δι’ εαυτόν τη χρήση
διπλής γλώσσας και το δικαίωµα στο να πατάει σε δύο βάρκες,
συµπολιτευόµενος και αντιπολιτευόµενος την Κυβέρνηση του.
Να τι διαβάζουµε στην απόφαση του κορυφαίου οργάνου, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, που συνεδρίασε το προηγούµενο
Σαββατοκύριακο: «Μετά από επτά µήνες σκληρής διαπραγµάτευσης, την οποία αναγνώρισαν, όχι µόνο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αλλά και όλοι οι λαοί της Ευρώπης και παρά το
µεγαλειώδες «όχι» στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου, η Κυβέρνηση βρέθηκε αντιµέτωπη µ’ έναν στυγνό εκβιασµό, ο οποίος την
οδήγησε στην αποδοχή µιας ιδιαίτερα δύσκολης συµφωνίας».
Εξακολουθεί -το ακούσαµε σήµερα επανειληµµένα εδώ µέσαστρεψόδικα και υποκριτικά να ξεφορτώνεται τις ευθύνες της καταστροφικής µη διαπραγµάτευσης, κατηγορώντας το Ποτάµι ως
ηθικό αυτουργό του επώδυνου µνηµονίου.
Εξακολουθείτε να ασχηµονείτε, κύριε Νικολόπουλε. Προφανώς δεν είναι προσωπική.
Προσβλητικό, λοιπόν, για τον ορθό λόγο το επιχείρηµα ότι σας
λέγαµε «φέρτε συµφωνία κι εµείς σας στηρίζουµε», αποσιωπώντας, πρώτον, ότι λέγαµε επίσης «όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα και επωφελέστερα και προς Θεού όχι µετά τη λήξη του
προγράµµατος στήριξης» και, δεύτερον, δεν συµµετείχαµε στη
διαπραγµάτευση ούτε καν ενηµερωνόµασταν για την πορεία της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άρνηση υπεράσπισης της
συµφωνίας που η Κυβέρνησή σας υπέγραψε, εκ µέρους σας
αποτελεί συνταγή βεβαίας αποτυχίας. Η παντελής έλλειψη σχεδιασµού και προετοιµασίας, σάς οδήγησε δυστυχώς σε µέτρα
υφεσιακά, σε οριζόντιες και µάλιστα αναδροµικές φορολογικές
αυξήσεις, αυτό ακριβώς που χρεώνατε στις προηγούµενες κυβερνήσεις δηλαδή.
Ελάχιστα πράγµατα µπόρεσα να ανακαλύψω στο παρόν νοµοσχέδιο, που θα µπορούσα έστω και µε δυσκολία να χαρακτηρίσω
ως αναπτυξιακά µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο, απαριθµώ γιατί. Διαβούλευση εξπρές µόλις δύο ηµερών, απουσία αιτιολογικής έκθεσης
στο OpenGov, κατάφωρη παραβίαση των αρχών καλής νοµοθέτησης, έτσι όπως προβλέπει ο ν. 4048 2012 και αφόρητη προχειρότητα, νοµοθετικές µεταβολές, τροποποιήσεις και καταργήσεις
διατάξεων µε αόριστες παραποµπές σε διατάξεις και νόµους των
οποίων δεν αναφέρεται καν ο τίτλος, µη αποσαφηνισµένη έναρξη
ισχύος για πλήθος επιµέρους διατάξεων που αφορούν κυρίως
τις φορολογικές προβλέψεις του νοµοσχεδίου και το καθιστούν
γρίφο για δυνατούς λύτες, προσθήκη σοβαρότατων άρθρων που
εµφανίστηκαν ως διά µαγείας στο κατατεθέν στη Βουλή νοµοσχέδιο µετά το τέλος της διαβούλευσης -και µιλώ για τα άρθρα
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10, 11, 12- προσθήκη διατάξεων που εισάγονται λάθρα σε νοµοσχέδιο που εισήχθη µε τη διαδικασία του επείγοντος και δεν αφορούν µνηµονιακές υποχρεώσεις.
Εντέλει, είναι ένα νοµικό κείµενο το οποίο πραγµατικά χρήζει
αποκρυπτογράφησης ακόµη και από εξειδικευµένους νοµικούς.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει επιτέλους να αναλάβετε την ευθύνη να προχωρήσετε µε θάρρος τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, µεταρρυθµίσεις που
παραµένουν διαχρονικά µη υλοποιηµένες και µας καθιστούν ουραγούς και φτωχούς συγγενείς προς τα άλλα «κανονικά» κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πείτε την αλήθεια! Περιγράψτε τα πράγµατα όπως είναι και
όχι µε βάση την προηγούµενη αντιµνηµονιακή σας ρητορική και
τις ιδεοληψίες, που δυστυχώς ακόµη ταλανίζουν πολλούς από
εσάς. Η χώρα δεν αντέχει άλλο. Γνωρίζετε καλά, πως οποιαδήποτε νέα περικοπή στα εισοδήµατα και τις συντάξεις, θα µειώσει
εκ νέου την κατανάλωση, την εγχώρια ζήτηση και θα οδηγήσει
σε περαιτέρω αποεπένδυση.
Παίρνετε πίσω µε το άρθρο 21 τις διατάξεις του ν. 4131/2015,
του λεγοµένου νόµου Στρατούλη, µέρος των οποίων και εµείς –
η «τρόικα εσωτερικού»- είχαµε ψηφίσει. Τώρα ουσιαστικά µας
καλείτε να κάνουµε τι; Να τις «ξεψηφίσουµε»; Τι άλλαξε µετά από
µόλις τρεις µήνες; Προφανώς, προσκρούσατε στην πραγµατικότητα και ανακαλύψατε τις επιφυλάξεις που εµείς διατυπώναµε
από τότε, ότι δηλαδή για όλα όσα τότε νοµοθετούσαµε, ενδεχοµένως να µην επαρκούσαν οι πόροι του κράτους και να εκλαµβάνονταν ως µονοµερής ενέργεια.
Μας καλείτε τώρα να ψηφίσουµε την κατάργηση της ελάχιστης σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και των
ΑΜΕΑ ή την κατάργηση της επικουρικής σύνταξης των µη ικανών
προς εργασία λόγω ατυχήµατος ναυτικών. Μας καλείτε να ψηφίσουµε τη µη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης για
το ΕΤΑΑ για τους νέους επιστήµονες, ωθώντας τους σε ακόµη
µαζικότερα κύµατα προς την ανεργία ή την αναπόφευκτη µετανάστευση, παρ’ ότι µάλιστα τα ταµεία ωφελήθηκαν. Μας καλείτε
να ψηφίσουµε την κατάργηση του συµψηφισµού οφειλών-συντάξεων, µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο να µην µπορούν να λάβουν
τη σύνταξή τους χιλιάδες ασφαλισµένων. Είναι διατάξεις που τις
ψηφίσαµε, γιατί τις θεωρούσαµε –και εξακολουθούµε να τις θεωρούµε- δίκαιες.
Και όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες πολιτών που θίγονται –θυµίζω- δεν ανήκουν στους προνοµιούχους. Παραδεχθείτε
το. Ο χειµώνας που έρχεται, θα είναι ιδιαίτερα βαρύς σε λογαριασµούς και άδικες επιβαρύνσεις στους πιο αδύναµους της κοινωνίας. Ξέρετε ότι οι τωρινές σας επιλογές σας καθιστούν άκρως
συντηρητικούς; Τελικά ο κ. Καµµένος και οι ΑΝΕΛ, µάλλον σας
έµαθαν να γράφετε και µε το δεξί!
Ως προς τα φορολογικά τώρα, γενική σας αρχή φαίνεται να
είναι η αυστηροποίηση των κατασταλτικών µέτρων σε βάρος της
ενίσχυσης της πρόληψης και της εισαγωγής ενός ορθολογικού,
δίκαιου και ευρωπαϊκών προδιαγραφών φορολογικού συστήµατος.
Νοµοθετείτε χωρίς λογική, αφού ανοίγετε διάπλατο το παράθυρο στη διαφθορά, κλείνοντας το µάτι σε αυτούς που «λαδώνουν» και «λαδώνονται», επιτρέποντας εκπρόθεσµες δηλώσεις,
τη στιγµή που τρέχει φορολογικός έλεγχος.
Τι έγινε µε τη «µητέρα» όλων των νοµοθετηµάτων της προηγούµενης κοινοβουλευτικής περιόδου, την περίφηµη ρύθµιση
των εκατό δόσεων; Ήταν ένα νοµοσχέδιο που ήρθε ελλιπές και
χρειάστηκαν δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου –θυµίζωπροκειµένου να καταστεί λειτουργικό ή σχεδόν λειτουργικό, από
τη στιγµή που οι οριζόµενες δόσεις σε µεγάλο βαθµό απέτυχαν,
δεδοµένου ότι το 10% των οφειλετών, δηλαδή το 1/6 των ρυθµισµένων οφειλών βρέθηκαν εκτός ρύθµισης µέσα σε διάστηµα
µόλις λίγων µηνών. Και πώς να µη συµβεί αυτό, όταν χάνουν τη
ρύθµιση των εκατό δόσεων όσοι δεν µπορούν να εξοφλήσουν τις
τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις; Πρόκειται για παραλογισµό. Είναι σαφές, πως αυτή η συνθήκη οδηγεί εκτός ρύθµισης την πλειονότητα των ωφελουµένων πολιτών, διότι είναι
αναπόφευκτη η µερική αδυναµία πληρωµής των νέων φορολογικών βαρών.
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Σε ένα περιβάλλον ύφεσης, πώς περιµένετε τα ήδη από το
προηγούµενο φορολογικό έτος µη ανταποκρινόµενα στις υποχρεώσεις τους νοικοκυριά, να ανταποκριθούν στις καινούργιες
πολύ βαριές υποχρεώσεις;
Παράλληλα, δυστυχώς «σφυρίζετε αδιάφορα» σε αυτό που
από τότε ζητούσαµε –και όχι µόνο εµείς- να πληροφορηθούµε,
δηλαδή το πόσοι και το ποιοι ακριβώς µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου ωφελήθηκαν λάθρα από µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δήθεν αφορούσε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης
αλλά κατ’ ουσία τους απάλλασσε από πρόστιµα ακόµη και του
Τελωνειακού Κώδικα, δηλαδή πρόστιµα για λαθρεµπόριο πετρελαίου, καπνών και δεν ξέρω τι άλλο.
ΕΝΦΙΑ. Άλλο ένα µεγάλο κεφάλαιο της αντιπολιτευτικής σας
ρητορικής και των παλινωδιών που η ίδια η πραγµατικότητα σας
καλεί να αντιµετωπίσετε.
Στην αρχή θα τον καταργούσατε. Μετά θα τον ανεχόσασταν
για έναν, περίπου, χρόνο. Τώρα υπό το βάρος της έλλειψης εσόδων, που οφείλεται σε ανικανότητα και σε προφανή κυβερνητική
ανεπάρκεια, ο ΕΝΦΙΑ µονιµοποιείται και αυξάνεται για όλους.
Για όλους; Όχι ακριβώς. Σκανδαλωδώς στο άρθρο 2 παράγραφος 3, τα ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτεια του ελληνικού
κράτους, είναι εµπορικώς εκµεταλλεύσιµα, αποφέρουν έσοδα
αλλά ανήκουν στον Άγιον Όρος, εξαιρούνται.
Γιατί αυτή η προνοµιακή µεταχείριση από την πλευρά σας;
Πώς ταιριάζει αυτή η συναλλαγή που «βγάζει µάτι» µε την υπεράσπιση από την πλευρά σας των διαχρονικών αιτηµάτων της
Αριστεράς για διαχωρισµό κράτους και Εκκλησίας;
Γιατί επιτέλους δεν νοµοθετείτε ένα πλαίσιο µε ξεκάθαρους
όρους, χωρίς σκιές και συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι»;
Γιατί, αφού είστε αναγκασµένοι να κρατήσετε τον ΕΝΦΙΑ ως
φόρο, τον εφαρµόζετε ισοπεδωτικά, αφού δεν τον συνδέετε µε
το εισόδηµα που εξασφαλίζει ένα ακίνητο στον ιδιοκτήτη του;
Γιατί ακόµα καλύτερα δεν τον µεταρρυθµίζετε, προκειµένου
να καταστεί ανταποδοτικός;
Γιατί δεν νοµοθετείτε µε το βλέµµα στραµµένο προς τα έξωθεν
καλά παραδείγµατα, όπως αυτό της Ιρλανδίας, η οποία, όπως
και η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη και διαδεδοµένη
ιδιοκτησία;
Τι έκανε η Ιρλανδία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου παρακαλώ µερικά λεπτά από τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Προχώρησε στη µετάβαση από έναν
γενικό φόρο ακίνητης περιουσίας σε έναν επαναλαµβανόµενο
τοπικό φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος επιβαρύνει όλες τις
κατοικίες και αποδίδεται συνολικά στους δήµους. Αυτό έχει ως
συνέπεια τη χρηµατοδότηση τοπικών υπηρεσιών, υποδοµών,
όπως δηµόσια πάρκα, βιβλιοθήκες, σχεδιασµό και ανάπτυξη
δοµών, πυροσβεστική αλλά και τη συντήρηση και καθαριότητα
δηµοσίων χώρων. Ένα ποσοστό από τον εισπραχθέντα φόρο θα
µπορούσε να κατευθυνθεί σε ένα κεντρικό ταµείο ως µηχανισµός
εξισορρόπησης για τις φτωχότερες περιοχές, όπου τα φορολογικά έσοδα θα είναι χαµηλότερα.
Και βεβαίως, σε ό,τι µας αφορά, δεν γνωρίζω γιατί επελέγη η
επιβάρυνση µε ΕΝΦΙΑ να βαρύνει και τις µικρές µονάδες των
ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων που κατ’ εξοχήν
βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Θεωρώ ότι αυτή η
επιλογή είναι αψυχολόγητη.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα ψηφίσουµε το
παρόν πολυνοµοσχέδιο, όταν στα άρθρα 10 και 13 προβλέπεται
ότι καταργείται η είσπραξη δηµοτικών τελών αναδροµικά από
όλους τους παραχωρησιούχους προς το δηµόσιο.
Εµείς στο Ποτάµι πιστεύουµε ότι οι δήµοι πρέπει να έχουν
οφέλη από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που λαµβάνουν
χώρα εντός ή πέριξ των ορίων τους και αφορούν υποδοµές που
έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δηµόσιο σε ιδιώτες είτε ελληνικών είτε ξένων συµφερόντων.
Δεν ψηφίζουµε ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο ακόµη και τα
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όποια σωστά προβλέπει, όπως η εφαρµογή της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ για το άνοιγµα των επαγγελµάτων ή η εξίσωση των
ορίων συνταξιοδότησης του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα,
χάνονται σε έναν ορυµαγδό προχειρογραµµένων άρθρων και
διατάξεων.
Δεν θα ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να
συντηρήσει τη δήθεν υπερήφανη στάση σας έναντι των εταίρων
αλλά στην πραγµατικότητα επιτίθεται µε αγριότητα στο πορτοφόλι των πολιτών.
Δεν θα ψηφίσουµε ένα πολυνοµοσχέδιο, που µοιάζει να είναι
επίτηδες κακογραµµένο προκειµένου να εξυπηρετήσει την αριστερίστικη ρητορική σας.
Σας προτείνω, παρ’ όλα αυτά, τώρα που είµαστε όλοι µνηµονιακοί, να αποκτήσετε το θάρρος και να προτείνετε στον ελληνικό λαό µε σοβαρότητα και παρρησία ένα ολοκληρωµένο,
σαφές και µε συγκεκριµένες µετρήσιµες στοχεύσεις σχέδιο εξόδου από την κρίση και προοπτικά από τα µνηµόνια. Στην προσπάθεια αυτή να είστε σίγουροι ότι θα µας βρείτε δίπλα σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, λίγες µόνο εβδοµάδες µετά τις εκλογές
της 20ης Σεπτεµβρίου, η ελληνική κοινωνία αντιλαµβάνεται µέρα
µε την ηµέρα όλο και περισσότερο τα µεγάλα ψέµατα, που µε
δόλο ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος τής είπαν, προκειµένου να
υφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών τόσο τον Ιανουάριο
του 2015 όσο και το Σεπτέµβριο που µας πέρασε.
Το πολυνοµοσχέδιο, που σήµερα συζητάµε στην Ολοµέλεια
του Κοινοβουλίου, οδηγεί δυστυχώς την Ελλάδα σε ένα δρόµο
χωρίς επιστροφή. Είναι ένα νοµοσχέδιο βαθιά υφεσιακό, φοροληστρικό. Τιµωρεί τους µικροοφειλέτες που εντάχθηκαν στις
ρυθµίσεις µε το περίφηµο πρόγραµµα των εκατό δόσεων. Φορολογεί εισοδήµατα που δεν υπάρχουν, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε τα ανείσπρακτα ενοίκια που περιµένουµε να δούµε την
απόσυρσή τους.
Αυξάνει φορολογικούς συντελεστές. Μειώνει κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυξάνει τα βάρη από τον ΕΝΦΙΑ, αυτόν που
θα καταργούσατε. Τελικά το µόνο που καταργείτε, είναι τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ, που η προηγούµενη κυβέρνηση είχε κάνει πράξη.
Εξοντώνει ό,τι απέµεινε από τη µεσαία τάξη. Αντιµετωπίζει ως
πάµπλουτους τους µισθωτούς των 30.000 ευρώ ετησίως και ως
ζάµπλουτους, τους συνταξιούχους των 1.000 ευρώ µηνιαίως.
Γδέρνει σε τελική ανάλυση τα όνειρα κάθε νοικοκυριού για καλύτερες ηµέρες. Με λίγα λόγια, σηµατοδοτεί τη διάλυση του κοινωνικού ιστού.
Είναι ένα ισοπεδωτικό νοµοσχέδιο, το οποίο νοµίζω δεν έχει
καµµιά σχέση µε την Αριστερά, όπως τουλάχιστον προεκλογικά
µάς περιγράφατε. Κανονικά η σηµερινή µου οµιλία στη Βουλή,
θα έπρεπε να συνοδεύεται από µια παρουσίαση µε φωτογραφίες
των αριστερών σας ανησυχιών, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνιόµαστε.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ,
ρίξατε την προηγούµενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας του Αντώνη Σαµαρά, επειδή ισχυριζόσασταν ότι το
mail Χαρδούβελη των 980.000.000 προέβλεπε µικρή µείωση στις
επικουρικές συντάξεις. Και τώρα έρχεστε και θα ψηφίσετε πολύ
µεγαλύτερη µείωση στις κύριες συντάξεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Παρ’ όλα αυτά, ζητάτε απαλλαγή
ευθυνών και άφεση αµαρτιών, επειδή δηλώνετε, λέει, στεναχωρηµένοι. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε και την περίφηµη προεκλογική µελαγχολία της Αριστεράς.
Είστε εσείς εκείνοι που, ενώ το 2014, µετά από πέντε χρόνια
συνεχούς ύφεσης, είχαµε πετύχει να µπούµε και πάλι σε τροχιά
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, πετύχατε σήµερα ξανά νέα
βαθιά ύφεση και να µοιράζετε διαρκώς νέους φόρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είστε εσείς εκείνοι που µας οδηγήσατε στα capital controls και
στις κλειστές τράπεζες και στην ύφεση και τώρα σας ακούµε να
υποστηρίζετε ότι το µνηµόνιο πρέπει να εφαρµοστεί γρήγορα και
ψηφίζετε περήφανα –θα το κάνετε αύριο το βράδυ- «ναι» σε όλα.
Είστε εσείς εκείνοι που, ενώ τάξατε στον ελληνικό λαό καλύτερες ηµέρες και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου, το ισοπεδώνετε προς τα κάτω. Είστε εσείς εκείνοι που, ενώ υποσχεθήκατε
ότι θα αλλάξετε την Ευρώπη, το µόνο που αλλάξατε είναι την
προκαταβολή φόρου που την πήγατε στο 100%.
Είστε εσείς εκείνοι που, ενώ είχατε υποσχεθεί ότι θα προστατεύσετε το ΦΠΑ στα νησιά και δεν θα το αυξήσετε, τελικά -παρά
τις µάχες που έδωσε ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος Γιάννης
Βρούτσης- το ανεβάζετε και αυτό εφαρµόζοντας µια άδικη πολιτική σε βάρος των νησιωτών, αγνοώντας τη σχετική συνταγµατική επιταγή.
Είστε εσείς εκείνοι που, ενώ χειροκροτήσατε τον Πρωθυπουργό τη στιγµή που µιλούσε από αυτό το Βήµα πριν από λίγες
µέρες για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2016 -αυτό µας είπε ο κ.
Τσίπρας πριν από λίγες µέρες- εν τούτοις κλείνετε τα µάτια όταν
διαβάζετε στον προϋπολογισµό ότι και το 2016 θα έχουµε
ύφεση. Για να µην θυµηθώ τις περίφηµες εκφράσεις σας περί
γερµανοτσολιάδων, δωσίλογων, Τσολάκογλου, ανάλγητων και
δεν ξέρω ποιες άλλες ή τις πορείες, τις διαδηλώσεις, τις αυθόρµητες συγκεντρώσεις συµπαράστασης, τις συγκεντρώσεις των
αγανακτισµένων εδώ έξω, στην Πλατεία Συντάγµατος.
Το πιο οξύµωρο είναι ότι στελέχη της δικής σας παράταξης
διαµαρτύρονται τις τελευταίες ηµέρες κατά των µέτρων που οι
ίδιοι ψήφισαν ή θα ψηφίσουν σε λίγες ώρες! Η υποκρισία, κυρίες
και κύριοι της συγκυβέρνησης, περισσεύει στον τόπο.
Τελικά αναρωτιέται κάποιος τι διαφορετικό είχε το γαλάζιο
από το ξεθωριασµένο κόκκινο µνηµόνιο. Θα σας απαντήσω εγώ.
Το δεύτερο µνηµόνιο, το γαλαζοπράσινο µνηµόνιο, οδήγησε σε
πρωτογενή πλεονάσµατα δύο συνεχή χρόνια, 2013-2014, οδήγησε σε έξοδο από την ύφεση –ανάπτυξη είχαµε το 2014 κατά
0,8%- µάς έφτασε ένα βήµα πριν από την έξοδο στις αγορές και
οδηγούσε την ελληνική οικονοµία στο δρόµο της ανάκαµψης και
της ανασυγκρότησης.
Αντίθετα το τρίτο µνηµόνιο, µε υπογραφές Τσίπρα-Καµµένου,
µας στοίχισε περίπου 90.000.000.000 ευρώ νέα δανεικά, µας
στοίχισε νέα µέτρα ύψους περίπου 15 δισεκατοµµύρια και κρατά
την Ελλάδα δέσµια του χθες. Αναρωτιέµαι µονάχα τι θα συνέβαινε σε αυτό εδώ το ελληνικό Κοινοβούλιο, εάν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο το είχε καταθέσει µια άλλη κυβέρνηση, όχι τόσο –σε
εισαγωγικά- «προοδευτική» όσο η σηµερινή θέλει να παρουσιάζεται.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό
που κατέθεσε η Κυβέρνηση της Αριστεράς, διαλύει ό,τι απέµεινε
από τη µεσαία τάξη, οδηγώντας στη φτωχοποίηση εκατοµµύρια
Έλληνες συµπολίτες µας. Ο λογαριασµός που έρχεται είναι εξαιρετικά βαρύς για µισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, συνένοχοι στο έγκληµα κατά της
κοινωνίας δεν πρόκειται να γίνουµε. Όπως ξεκαθαρίσαµε και στη
συζήτηση για τις προγραµµατικές θέσεις της Κυβέρνησης, κανένα νοµοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει αβρόχοις ποσίν,
χωρίς κριτική καλοπροαίρετη και εποικοδοµητική.
Θα στηρίξουµε τις µεγάλες αλλαγές που θα φέρουν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, αλλά βεβαίως θα συγκρουστούµε
µε κάθε πολιτική σας που εµποδίζει τον ανταγωνισµό προς όφελος του νοσηρού κρατισµού και κοµµατισµού. Πλέον θα αντιµετωπίζετε µόνοι σας τις ευθύνες σας. Ήρθε η ώρα να κατεβάσετε
την αριστερή σας γροθιά που µέχρι τώρα υψώνατε δήθεν αγωνιστικά.
Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς στην Κυβέρνηση χαµογελάτε και
χαίρεστε µε τις εσωκοµµατικές µας εξελίξεις. Πιστέψτε µε, όµως,
η Νέα Δηµοκρατία από αυτήν τη διαδικασία θα βγει πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ενωµένη. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη για εµάς. Είναι µια δηµοκρατική διαδικασία που κατά
κόρον και επανειληµµένως έχουµε κάνει.
Γιατί εµείς γνωρίζουµε την ευθύνη µας απέναντι στους συµπατριώτες µας και τον τόπο. Ποτέ δεν διχάσαµε τους Έλληνες.
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Αντίθετα, προσπαθούσαµε πάντοτε να τους ενώσουµε. Ποτέ δεν
τους είπαµε ψέµατα. Αντίθετα, τους προειδοποιούσαµε για όσα
θα ακολουθήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαστε σάρκα από τη σάρκα του λαού, όπως είπε και ο κ. Τσίπρας στην οµιλία του στις προγραµµατικές του δηλώσεις τού Ιανουαρίου. Και κανονικά σε αυτήν την ατάκα θα έπρεπε να
κοµπιάσω ή να χύσω και κανένα δάκρυ. Ωστόσο, θα δούµε πόσο
σάρκα από τη σάρκα του λαού είναι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
τώρα µε την εφαρµογή αυτών των µέτρων.
Κλείνοντας και σεβόµενος τον χρόνο που µου έδωσε το Προεδρείο, έχω µονάχα να πω το εξής. Όσο παρατείνεται δραµατικά
η κρίση τόσο αναδεικνύονται οι δικές σας ευθύνες. Οι ώρες είναι
εθνικά και κοινωνικά κρίσιµες και οι πολίτες απαιτούν επιτέλους
να ακουστούν αλήθειες από τα χείλη Υπουργών και Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, που προεκλογικά καπηλεύτηκαν την
ελπίδα.
Περιµένουν να ακούσουν αλήθειες από εκείνους που ενώ ήταν
πρωτεργάτες του κινήµατος «Δεν Πληρώνω», παρασύρθηκαν
από τη λαγνεία της εξουσίας και τώρα υποκλίνονται στον µονόδροµο της απόλυτης εφαρµογής του µνηµονίου.
Είναι, λοιπόν, κατανοητό, καταλήγοντας, ότι η Νέα Δηµοκρατία
καταψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο, διότι πολύ απλά το
θεωρεί άδικο, απάνθρωπο και κοινωνιοκτόνο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κ. Καράογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ την τοποθέτησή µου παίρνοντας αφορµή από την τελευταία
πρόταση της οµιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
του κ. Χουλιαράκη, προχθές στη συνεδρίαση των επιτροπών.
Είπε ο κ. Χουλιαράκης: «Αναρωτιέµαι αν η Νέα Δηµοκρατία
έχει διαρρήξει οριστικά τους δεσµούς της τόσο µε τη λογική όσο
και µε την κληρονοµιά της ίδιας παράταξης του Κωνσταντίνου
Καραµανλή, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του Παναγή Παπαληγούρα».
Κατ’ αρχάς, χαίρω διότι ο κύριος Υπουργός πλέον αναγνωρίζει
τη στρατηγική θέση της Νέας Δηµοκρατίας στο ιδεολογικό και
πολιτικό φάσµα, όπως την εδραίωσε και την εφάρµοσε µε οφέλη
για τη χώρα ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραµανλής και εκλεκτοί υψηλού πολιτικού µεγέθους συνεργάτες του. Κάνει, όµως,
λάθος, υποθέτω από πολιτική σκοπιµότητα και όχι από τυφλή
πρόθεση.
Εµείς όχι µόνο δεν έχουµε διαρρήξει τους δεσµούς αλλά είµαστε και υπερήφανοι γι’ αυτήν την κληρονοµιά. Με κάθε ευκαιρία διατρανώνουµε την πίστη µας στον διαχρονικά δικαιωµένο
ιδεολογικό και πολιτικό πυρήνα µας, αυτόν του ριζοσπαστικού
και του κοινωνικού φιλελευθερισµού και της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, που µας οδηγεί στη διαρκή αναζήτηση αρµονικής ισορροπίας µεταξύ της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, µε στόχο την αποτελεσµατική
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής.
Είµαστε υπερήφανοι γιατί η Νέα Δηµοκρατία τα τελευταία σαράντα ένα χρόνια, πέρα από σκόπιµες υποτιµήσεις του ρόλου
της, έχει την πιο επωφελή για τη χώρα συµµετοχή στη µεταπολιτευτική δηµόσια ζωή συγκριτικά µε τα άλλα πολιτικά κόµµατα.
Και υπογραµµίζω ότι αθροιστικά στις εκλογικές αναµετρήσεις
έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη εµπιστοσύνη των πολιτών.
Χαίροµαι που και ο κύριος Υπουργός αναγνωρίζει αυτήν τη
συµβολή. Ταυτόχρονα, βεβαίως, αντιλαµβάνοµαι και το δικό σας
πολιτικό κενό, γιατί µετά τις όποιες ιδεολογικές περιπλανήσεις
και τη µνηµονιακή µετάλλαξη, έχετε παραδώσει και την όποια
ψυχή της Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αριστερή Κυβέρνηση κατέθεσε ένα ακόµη πολυνοµοσχέδιο στο πλαίσιο υλοποίησης του
τρίτου µνηµονίου. Είναι ένα µνηµόνιο που φέρει τη σφραγίδα
αποκλειστικά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ένα µνηµόνιο έµπνευ-
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σης, ιδιοκτησίας και εκτέλεσης της αριστερής Κυβέρνησης. Άλλωστε, σας θυµίζω ότι επί έξι µήνες θριαµβολογούσε η Κυβέρνηση για την ιδιοκτησία του προγράµµατος.
Είναι ένα πολυνοµοσχέδιο χωρίς προφανώς συνοχή, χωρίς καν
ουσιαστική, συνεκτική αιτιολογική έκθεση, ένα πολυνοµοσχέδιο
χωρίς αναπτυξιακό πρόσηµο και πυξίδα, µε έντονα τα υφεσιακά
χαρακτηριστικά να διατρέχουν διατάξεις του, ένα πολυνοµοσχέδιο που φέρει και προσθέτει αναδροµικά νέους φόρους στην ακίνητη περιουσία, ένα πολυνοµοσχέδιο που τροποποιεί επί το
δυσµενέστερο τις ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
πέραν της αύξησης του επιτοκίου που έχει ήδη υλοποιηθεί, εισάγοντας µάλιστα και τον αυθαίρετο ρόλο της υποκειµενικής κρίσης της διοίκησης για τη µείωση του αριθµού των δόσεων,
υποκειµενική κρίση που µπορεί να τροφοδοτήσει δυνητικά τη συναλλαγή και τη διαφθορά, ένα πολυνοµοσχέδιο που καταργεί
συνταξιοδοτικές διατάξεις ακόµα και νόµων που ψηφίστηκαν το
2015.
Για αυτούς κυρίως τους λόγους η Νέα Δηµοκρατία, όπως ανέφερε και ο εισηγητής της, καταψηφίζει επί της αρχής το πολυνοµοσχέδιο. Θα στηρίξει, όµως, ενδεικτικά εκείνες τις διατάξεις
που αυστηροποιούν ακόµη περισσότερο το πλαίσιο για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, αρκεί βέβαια πραγµατικά να το αυστηροποιούν και επίσης, θα στηρίξει τις διατάξεις που ενισχύουν
ακόµη περισσότερο το πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
πειθαρχίας.
Άλλωστε, όταν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εισήγαγαν τις
σχετικές διατάξεις το 2014 µε το ν. 4270, ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταψήφισε και σήµερα τις εισηγείται.
Επειδή προχθές ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών προέβη και σε ορισµένες αξιολογικές κρίσεις, στρεβλώνοντας την
πραγµατικότητα, θα ήθελα να κάνω µόνο δύο σύντοµες επισηµάνσεις. Πρώτη επισήµανση. Διερωτήθηκε το εξής: «Η Αντιπολίτευση διαφωνεί µε τη συγκέντρωση των λογαριασµών του
δηµοσίου σε ένα λογαριασµό»; Συγγνώµη, αλλά εµάς ρωτάτε;
Σας υπενθυµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία σε συνεργασία µε το
ΠΑΣΟΚ το Σεπτέµβριο και το Δεκέµβριο του 2014 προχώρησε
στο κλείσιµο χιλίων τετρακοσίων λογαριασµών του δηµοσίου
προκειµένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο προγραµµατισµός των ταµειακών ροών. Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά ΦΕΚ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα ΦΕΚ, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε αυτήν τη ρύθµιση.
Άρα, κύριε Υπουργέ, µάλλον δεν παρακολουθήσατε συστηµατικά τις εξελίξεις. Μπερδέψατε τους αποδέκτες του ερωτήµατος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αποδέκτης.
Δεύτερη επισήµανση: Διερωτήθηκε ο κ. Χουλιαράκης το εξής:
«Η Αντιπολίτευση διαφωνεί µε την ενεργοποίηση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου»; Νοµίζω ότι και πάλι τα µπέρδεψε ο κύριος
Υπουργός. Όταν η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκε και
ψήφισε τη σύσταση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου το 2014 µε
το ν. 4270, ο ΣΥΡΙΖΑ διά του εισηγητού του, που είναι ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµικών, έλεγε -και το καταθέτω στα Πρακτικά- τα εξής: «Δηµιουργείται µια ανεξάρτητη αρχή µε
υπερβολικές εξουσίες, χωρίς καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση». Και
το καταψήφισε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάντε, συνεπώς, πρώτα αυτοκριτική για τις πιρουέτες σας, ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ και αφήστε το ρητορικό ερώτηµα προς τη Νέα
Δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι ακόµα. Πριν από δυο ώρες ο Υπουργός Οικονοµικών
υπερασπίστηκε της διάταξης σύµφωνα µε την οποία καταργείται
ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν από ένα
χρόνο, ο Υπουργός Οικονοµικών, ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, σε
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σχετική διάταξη της τότε κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ µε την οποία αυξάνονταν απλώς τα όρια του προληπτικού ελέγχου από δεκαπέντε χιλιάδες σε τριάντα χιλιάδες, δήλωνε τα εξής: «Αν χαθεί σιγά-σιγά ο προληπτικός έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε το Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχει ένα
ρόλο σαν µια ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση. Έχουµε δει σε όλες
τις αγγλοσαξονικές χώρες ότι αυτή η προσέγγιση δεν µπόρεσε
να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα διαφθοράς και σπατάλης».
Αυτά έλεγε ο κύριος Υπουργός στις 24 Ιουνίου 2014. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και καταψηφίζατε και τώρα υπερψηφίζετε την πλήρη κατάργηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απίστευτη, πρωτόγνωρη οβιδιακή µεταµόρφωση!
Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, διαπιστώνω, συνεπώς, ότι επιχειρείτε να θολώσετε τη δηµόσια συζήτηση, για να καλύψετε αυτές τις οβιδιακές µεταµορφώσεις και τη µνηµονιακή µετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν θα το επιτρέψει. Θα καθαρίσει την
ατµόσφαιρα. Επίσης, δεν θα µιµηθεί τις επί πολλά χρόνια πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα επιδοθεί σε πολιτική κερδοσκοπία
πάνω στα προβλήµατα της χώρας και των πολιτών. Δεν θα πει
«όχι σε όλα». Τις ωφέλιµες στρατηγικές για την πορεία της
χώρας θα τις στηρίξει. Τις ωφέλιµες πολιτικές για τα αδύναµα
και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα θα τις στηρίξει. Όλες τις
άλλες στρατηγικές και πολιτικές θα τις απορρίψει. Θα τις καταψηφίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σταϊκούρα.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω από τη σηµερινή παρουσίαση του πορίσµατος της επιτροπής που συγκρότησε ο κ. Κατρούγκαλος. Χωρίς, βεβαίως, να έχουµε εµβαθύνει στην
ανάλυση των προτάσεων, από µία πρώτη ανάγνωση βλέπουµε
ότι η περίφηµη ασφαλιστική µεταρρύθµιση την οποία µας είχε
προαναγγείλει ο κ. Κατρούγκαλος, το «κοινωνικό συµβόλαιο»,
δεν είναι τίποτα άλλο παρά προτάσεις κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης.
Ναι, η κοινωνική ασφάλιση είχε ανάγκη από µεταρρύθµιση. Η
ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2010 δεν προστατεύθηκε, δεν
εφαρµόστηκε και πριν αρχίσει να δίνει αποτελέσµατα, είχαν ξεκινήσει το «κλάδεµά» της. Δυστυχώς, αυτή η τακτική που ακολουθήθηκε από την αρχή του χρόνου και µετά, συσσώρευσε, όσο
και αν είναι λίγο το διάστηµα, πάρα πολύ µεγάλο κόστος για το
ασφαλιστικό σύστηµα.
Έχουµε το εξής τερατώδες από µία Κυβέρνηση, η οποία µας
είχε συνηθίσει ως αντιπολίτευση, ως µικρό αλλά και µεγαλύτερο
κόµµα, να µιλά για τα κοινωνικά δικαιώµατα και, µάλιστα, µε
πέπλο κοινωνικής ευαισθησίας. Μειώνεται η κρατική χρηµατοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταµεία κατά 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτή η επιλογή είναι που δηµιουργεί ένα νέο αδιέξοδο στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Δεν είναι µόνο κάποια δοµικά προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν και αντιµετωπίζονται µε το
ν. 3863/2010. Είναι ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, το οποίο µπαίνει.
Το πρώτο αποτέλεσµα που έρχεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο –
και ήρθε και µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια- είναι η αύξηση της
επιβάρυνσης των ασφαλισµένων, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές. Έγινε 12% για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. Έρχεται τώρα σε µία ευαίσθητη κοινωνική οµάδα, µία επιστηµονική
οµάδα, τους νέους επιστήµονες –λέµε, µάλιστα, ότι τα καλύτερα
µυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και πρέπει να τα κρατήσουµε και
όλοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και πρωτίστως η Κυβέρνησηκαι αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές στους νέους µηχανικούς,
στους νέους γιατρούς, στους νέους δικηγόρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι η επιλογή αυτής της Κυβέρνησης, χωρίς να περιλαµβάνεται στο µνηµόνιο. Να µας πει σε ποιο άρθρο της σύµβασης ή της συµφωνίας περιλαµβάνεται. Κι αν ακόµα περιλαµβάνεται σε κάποια υποσηµείωση, κακώς το υπέγραψε. Είναι
δυνατόν αυτή η αιµορραγία που έχουµε, να αντιµετωπιστεί µε
αύξηση του κόστους ασφάλισης για τους νέους ανθρώπους;
Τι έρχεται, µάλιστα και λέει η Επιτροπή Σοφών; Λέει: «Εσείς,
νέοι άνθρωποι, που θα πληρώνετε από εδώ και πέρα αυξηµένες
ασφαλιστικές εισφορές, όταν θα έρθει η ώρα να πάρετε σύνταξη,
θα δούµε εάν έχετε κάνει καλιµέντο, εάν έχετε κάνει κανένα σπίτι,
εάν έχετε βγάλει κανένα εισόδηµα. Και αν τα έχετε καταφέρει
αυτά στη ζωή σας, δεν θα πάρετε σύνταξη».
Αυτή είναι η άποψη αυτής της Κυβέρνησης που έχει προσχωρήσει πλήρως στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο, που µας µεταφέρει
στην Ευρώπη ως Δούρειο Ίππο της κατεδάφισης του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Αυτήν την επιλογή των συντηρητικών
κύκλων της Ευρώπης να κατεδαφίσουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό
µοντέλο ως δήθεν προαπαιτούµενο για την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, δυστυχώς, αποδέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ
να την εκτελέσει. Ένα σχέδιο το οποίο τα επόµενα χρόνια θα έχει
εφαρµογή, προφανώς, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέµατα και πέρα από µια απλή νοµοθετική ρύθµιση επιµέρους θεµάτων ή προαπαιτούµενων. Η συλλήβδην κατάργηση του ν.
4331, όλων των διατάξεων που η µεγάλη πλειοψηφία της Βουλής
είχε συµφωνήσει, δεν µπορεί να γίνει µε τους εκατόν πενήντα
πέντε σήµερα. Δεν µπορεί πολιτικά να γίνει.
Μια τεράστια πλειοψηφία είχε στηρίξει και στις επιτροπές και
στη Βουλή αυτές τις διατάξεις γιατί ήταν αναγκαίες. Επιτέλους,
βρήκαµε κοινό τόπο για να επανέλθει η προνοιακή σύνταξη για
τους ανασφάλιστους, που αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες,
όλους τους οµογενείς και παλιννοστούντες, όλους οι οποίοι δεν
έχουν εισόδηµα για να ζήσουν και είναι υπερήλικες.
Αυτή η προνοιακή σύνταξη, δυστυχώς, µε µια οριζόντια απόφαση το 2012 δεν ήταν εφικτή για πολλές χιλιάδες συµπολίτες
µας. Με τη διάταξη που ψηφίσαµε τον Ιούνιο αποκαταστάθηκε
αυτή η αδικία. Και έρχεται η Κυβέρνηση να την καταργήσει, ενώ
το µνηµόνιο µιλάει για διεύρυνση της προνοιακής σύνταξης του
ΟΓΑ.
Άρα, γίνεται µια κοροϊδία εδώ προς όλο το Κοινοβούλιο, προς
όλους τους Βουλευτές. Η πρώτη κοροϊδία είναι ότι δήθεν είναι
µέσα στη συµφωνία. Η δεύτερη, βεβαίως, είναι για ποιο λόγο
έγινε. Επειδή άλλες ρυθµίσεις δεν µπορούν να εφαρµοστούν,
επέλεξαν πάλι τους ήδη επιβαρυµένους πολίτες; Μα, πέντε χρόνια ο λαός, οι πολίτες έχουν επιβαρυνθεί. Και ξανά τους βάλαµε
νέα φορτία; Και µάλιστα ποιοι; Αυτοί που έλεγαν ότι θα χτυπήσουν τους ολιγάρχες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πείτε µου µια διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτού
του νοµοσχεδίου που χτυπάει τους ολιγάρχες. Μια! Δεν υπάρχει
καµµιά διάταξη που να είναι ενάντια στους ισχυρούς ή να κάνει
µια ανακατανοµή βαρών ή να παίρνει ένα φόρο επιπλέον από
τους ισχυρούς. Δυστυχώς!
Και έρχεστε εδώ να στηρίξετε τις διατάξεις χωρίς προβληµατισµό. Δεν το πιστεύω. Έχει µπει ο προβληµατισµός. Ίσως να
έχει µπει σε εσωτερικές διαδικασίες. Δεν θέλω να αδικώ ανθρώπους που προφανώς έχουν την ευαισθησία και προβάλλουν αυτά
τα θέµατα σε κάποιες διαδικασίες. Όµως, πρέπει να γίνει και στο
Κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να µένει στα
στεγανά πλαίσια είτε των κοµµάτων είτε των γραφείων, ούτε καν
των αιθουσών που συζητάτε µε την τρόικα, το κουαρτέτο, τους
θεσµούς και οποιουσδήποτε άλλους µακρυχέρηδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να είµαι συνεπής και µε το
χρόνο- δεν µπορούν αυτά τα µέτρα να βγάλουν τη χώρα από το
αδιέξοδο. Δέκα φορές να τα βαπτίσετε ως προαπαιτούµενα, δυστυχώς, έρχονται να επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο την κατάσταση η οποία δηµιουργήθηκε, τη µεγάλη ύφεση και την απο-
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σάθρωση της πραγµατικής οικονοµίας που ήρθε ως αποτέλεσµα
λαθεµένων επιλογών.
Δυστυχώς, από πέρυσι το φθινόπωρο και στο θέµα του τραπεζικού συστήµατος, µε τράπεζες που είχαν περάσει τα σκληρότερα crash tests της Ευρώπης, και σε σχέση µε το θετικό ρυθµό
που είχε επανέλθει και τον χάσαµε και ξαναµπήκαµε στην ύφεση,
αλλά και σε σχέση µε την αισιοδοξία των ίδιων των πολιτών, βρισκόµαστε τρία, τουλάχιστον, χρόνια πίσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίµησε έντεκα. Εγώ λέω τρία χρόνια. Αν είναι δυνατόν!
Αυτή η προσπάθεια δεν µπορεί να γίνει µε νέα υφεσιακά
µέτρα. Δεν µπορεί να γίνει µε νέα φοροεισπρακτικά µέτρα, µε
νέα µέτρα µόνο δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Η δυνατότητα αυτής της χώρας είναι µία: να αξιοποιήσει τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει ως χώρα και κυρίως το ανθρώπινο δυναµικό και να προχωρήσει µπροστά. Αυτό δεν το βλέπουµε ούτε µέσα στη συµφωνία ούτε µέσα στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
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µπορώ να έχω τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, για µια νοµοτεχνική διόρθωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια διόρθωση στο άρθρο 8 του σχεδίου νόµου
που τροποποιεί το άρθρο 71 του ν. 4174/2013. Η διόρθωση είναι
χωρίς καµµιά κανονιστική σηµασία. Είχε αναγραφεί λάθος το
ποσό του παλαιού νόµου, το οποίο µεταβάλλεται µε τον νέο
νόµο. Το αλλάζουµε, λοιπόν, από 100.000 σε 170.000, που είναι
το ορθό.
Θα το καταθέσω αµέσως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση,
η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπει ο κύριος
Υπουργός, µπορώ να κάνω ένα ερώτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παρασκευόπουλε, επιτρέπετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για να ορίσουµε, κύριε Υπουργέ, τη
στάση µας στο άρθρο 8 και επειδή θα είµαστε µάλλον θετικοί,
θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει δική σας συγκροτηµένη ad
hoc επιτροπή για το οικονοµικό ποινικό δίκαιο, για τα λεγόµενα
«οικονοµικά εγκλήµατα»;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχουµε συστήσει
επιτροπή ήδη κατά τη διάρκεια της προηγούµενης κυβέρνησης,
η οποία νοµίζω ότι συνεχίζει να διατηρεί τη σηµασία της, διότι
πέρα από τις µεταβολές που γίνονται εδώ µε το παρόν νοµοθέτηµα, υπάρχουν πολλά ζητήµατα στο οικονοµικό ποινικό δίκαιο
και θέλουµε να τα δούµε προσεχώς συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει
τώρα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας το πολυνοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, µου ήρθε στο µυαλό µια ταινία των Monty
Pythons, όπου κάποιοι αποφασίζουν να ληστέψουν τους πλούσιους και να δώσουν τα χρήµατα στους φτωχούς. Το πρόβληµα
είναι ότι κάθε φορά ξεχνούν ποιους έχουν ληστέψει και πάνε πάλι
να ληστέψουν τους ίδιους πλούσιους και να αποδώσουν τη λεία
στους φτωχούς, µέχρι που κάποια στιγµή οι παλιοί πλούσιοι
έχουν γίνει τόσο φτωχοί που δεν µπορούν πλέον να λάβουν τους
πόρους που θέλουν.
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τις φορολογικές διατάξεις του
παρόντος νοµοσχεδίου, όπου ως «πλούσιοι» βεβαίως -αντικαταστήστε, παρακαλώ!- θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα
µέχρι 20.000, το οποίο θεωρείται πλέον από την Κυβέρνηση ως
πολύ µεγάλο εισόδηµα. Τοποθετείστε επίσης τους χιλιάδες, εκατοντάδες µικροϊδιοκτήτες ακινήτων και βεβαίως µην ξεχάσουµε
τους συνταξιούχους των 1000 ευρώ µηνιαίως.
Ίσως σε κάποιους φαντάζει µακρινή η περίοδος όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποκινούσαν τα κινήµατα του «Δεν Πληρώνω».
Βέβαια, δεν είναι τόσο µακρινές και οι καταγγελίες για τη φορολογική πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης. Και φυσικά, δεν
είναι καθόλου µακριά –έχουν περάσει µόλις δύο µήνες- που λέγατε ότι η νέα συµφωνία είναι καλύτερη από τις προηγούµενες
και ότι τα βάρη για τους πολίτες θα είναι δήθεν µικρότερα. Το
περιεχόµενο του παρόντος νοµοθετήµατος βεβαίως διαψεύδει
τους κυρίους και τις κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποστήριζαν
ότι θα είναι ελαφρύτερο σε σχέση µε τα προηγούµενα.
Άκουσα πάρα πολλές εισηγήσεις από τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης και αναρωτιέµαι πραγµατικά γιατί θα το ψηφίσουν. Για παράδειγµα, κάποιοι το χαρακτήρισαν ως «νεοφιλελεύθερο». Είναι, όµως, πράγµατι έτσι;
Ένα νοµοσχέδιο για να το χαρακτηρίσεις ως δήθεν «νεοφιλελεύθερο» -δεν έχει δηλαδή τον κρατισµό ως κεντρική επιλογή-,
θα φρόντιζε να αφήσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιο χώρο
κινήσεων, θα εµπιστευόταν τη λειτουργία της αγοράς και την επιχειρηµατικότητα.
Προκύπτει, όµως, κάτι τέτοιο από το νοµοσχέδιο; Σαφώς και
όχι. Στην πραγµατικότητα όχι µόνο δεν θίγει το µέγεθος του κράτους, αλλά φροντίζει να το αναπαράγει και να το χρηµατοδοτεί
µε νέους φόρους. Και µε ποιο τρόπο το κάνει; Με το γνωστό
τρόπο του «πρώτη φορά Αριστερά», δηλαδή της προηγούµενης
κυβέρνησης.
Πρώτον, δεν διευρύνει τον κύκλο εκείνων που θίγονται από τα
µέτρα. Για µια ακόµα φορά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Το αποτέλεσµα;
Ακόµα πιο δύσκολη προσαρµογή και ανταπόκριση των φορολογουµένων. Και βεβαίως µην έχετε καµµία αυταπάτη αν τους επόµενους µήνες τα έσοδα καταρρεύσουν.
Δεύτερον, µε ένα ξεκάθαρα άδικο επιµερισµό του κόστους. Το
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πλεονέκτηµα που υποτίθεται ευαγγελίζεται η Αριστερά όλα αυτά
τα χρόνια είναι η θεωρητική ικανότητά της να επιµερίζει δίκαια
τον πλούτο. Απουσίας βέβαια αυτού του πλούτου και λόγω της
ανικανότητας της Κυβέρνησης να τον παράξει, δεν έχει παρά να
αναδιανείµει και να επιµερίσει τη φτώχεια µε νέα φορολογικά
βάρη στους ήδη υπερφορολογουµένους ιδιοκτήτες ακινήτων και
µε µεγαλύτερα αναλογικά βάρη στα χαµηλότερα εισοδήµατα και
µάλιστα αναδροµικά. Βεβαίως εδώ τίθενται και θέµατα συνταγµατικότητας των οικείων διατάξεων.
Υπήρξαν βέβαια και συνάδελφοι, όπως και Υπουργοί της Κυβέρνησης, που παρουσίασαν το νοµοσχέδιο ως µονόδροµο. Κάποιοι οικονοµολόγοι από το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι
εκτός από την αύξηση της φορολογίας, υπάρχουν τρεις τρόποι
για να διατηρήσει κανείς ή και να αυξήσει τα δηµόσια έσοδα: η
πάταξη της φοροδιαφυγής, η περικοπή και αναδιάταξη των δαπανών και η δηµιουργία ανάπτυξης.Βεβαίως, όσον αφορά το
τρίτο, µέχρι στιγµής δεν έχουµε δει απολύτως τίποτα. Αντίθετα,
είναι να απορεί κανείς πόσο θα αντέξουν οι επιχειρήσεις να πληρώνουν συνεχώς υψηλότερους φόρους µε την κατανάλωση να
έχει βυθιστεί και τα δάνεια των περισσότερων από αυτών να
απειλούν να τους οδηγήσουν σε χρεοκοπία.
Επίσης, θα πρέπει η Κυβέρνηση να µας πει πώς περιµένει από
τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν επενδυτικά σχέδια, όταν δηµιουργούν συνθήκες συνεχούς αφαίµαξης κεφαλαίων. Για να µην
αναφερθούµε βέβαια σε εκείνες τις επιχειρήσεις που µετά από
πολυετή ζηµιογόνο πορεία επέστρεψαν το 2014 στην κερδοφορία και µε την αύξηση της προκαταβολής του φόρου και την αύξηση της φορολογίας καθυστερεί η επανάκαµψή τους.
Έρχοµαι βεβαίως τώρα και στο ζήτηµα της περικοπής δαπανών. Υπήρχαν και υπάρχουν µεγάλα περιθώρια. Έχω σταχυολογήσει κάποιες περιπτώσεις από τα δηµοσιεύµατα του Τύπου: την
απίστευτη σπατάλη που γίνεται µε τα ενοίκια του δηµοσίου και
χαίροµαι που είναι και ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ πέρα. Το
Υπουργείο Οικονοµικών που εισηγείται τα σηµερινά µέτρα πληρώνει ετησίως 24 εκατοµµύρια ευρώ σε µισθώµατα, την ώρα που
θα µπορούσε να στεγάσει τις υπηρεσίες του στα πολυάριθµα
ακίνητα που διαθέτει σε όλη την Αθήνα.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος στεγάζονται σε
δεκαεννέα διαφορετικά κτήρια, για τα οποία καταβάλλουν 2 εκατοµµύρια µισθώµατα το έτος. Για είκοσι δύο αστυνοµικά τµήµατα
της Αθήνας πληρώνονται µισθώµατα 22 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Όσον αφορά το θέµα της φοροδιαφυγής, θέλω να πω τα εξής:
Κάνατε σηµαία σας την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα
και προεκλογικά και τα προηγούµενα χρόνια και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα τους δέκα µήνες της διακυβέρνησής σας.
Εκκρεµεί ακόµα η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστηµα
εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες. Εκκρεµεί ακόµα η
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των
προδιαγραφών και των λεπτοµερειών για την ολοκλήρωση του
συστήµατος GPS στα βυτιοφόρα και στα πλωτά µέσα. Και εκκρεµεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρµογή του συστήµατος εισροών-εκροών σε όλους τους τοµείς της εφοδιαστικής
αλυσίδας, στις αποθήκες των µεγάλων καταναλωτικών καυσίµων,
στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών πρατηρίων δηµοσίων ή
ιδιωτικών, στους σταθµούς ανεφοδιασµού σκαφών, στις µαρίνες,
παντού. Και δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία, είστε Κυβέρνηση περίπου εννέα µήνες. Περιµένω, παρακαλώ, να µας πείτε πότε θα
τα εκδώσετε επιτέλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε δεν είναι ούτε νεοφιλελεύθερο ούτε µονόδροµος. Θα µπορούσα κάλλιστα να το χαρακτηρίσω ως µνηµείο κρατισµού. Και
είναι έτσι επειδή η Κυβέρνηση αυτό προέκρινε, αυτό ξέρει να
κάνει µόνο. Από την απόλυτη αντιµνηµονιακή άρνηση και την
επτάµηνη πελαγοδροµία, φτάσαµε σήµερα στη βίαιη προσγείωση που οδηγεί υποχρεωτικά σε ακραία µέτρα και καταστάσεις.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε δεν είναι παρά η πρώτη δόση
του φουσκωµένου λογαριασµού που θα πληρώσουν οι Έλληνες
τους επόµενους µήνες για τα λάθη µιας Κυβέρνησης, που όχι
µόνο δεν τόλµησε, αλλά επαναλαµβάνει αυτά που η ίδια κατήγ-
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γειλε. Και ίσως τελικά το χειρότερο που µας έχει συµβεί δεν είναι
η κρίση. Το χειρότερο είναι να βλέπει κανείς ότι αυτοί που πρέπει
κάποια στιγµή να βγάλουν τη χώρα στο ξέφωτο συνεχίζουν να
πορεύονται χρησιµοποιώντας τη διαχρονική νεοελληνική µέθοδο
«βλέποντας και κάνοντας». Πρόκειται δυστυχώς για το καλύτερο
εχέγγυο αποτυχίας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείτε και ένα ενδιαφέρον
στατιστικό στοιχείο και θα καταλάβετε γιατί το αναφέρω. Έχουν
εγγραφεί εκατόν ένας οµιλητές για αυτήν τη συνεδρίαση, για το
πολυνοµοσχέδιο. Από πλευράς συγκυβέρνησης έχουν εγγραφεί
µόλις τριάντα από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, δηλαδή µόλις το 1/5 της κοινοβουλευτικής δύναµης
των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση στηρίζουν και το
παρόν νοµοσχέδιο διά των οµιλιών τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ανδρέας Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Ανδριανός έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι ο µοναδικός οµιλητής της Ένωσης Κεντρώων και µε κάλεσαν σε επιτροπή
µε τον Ιταλό καλεσµένο µας και επειδή είµαι ιταλοµαθής, αναγκάστηκα να πάω στην επιτροπή. Είµαι, όµως, ο µοναδικός της
Ένωσης Κεντρώων. Δεν θέλω πάνω από δύο λεπτά, γιατί αυτό
που θα πω θέλω να είναι λίγο και να κάνει αίσθηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Όταν τελειώσουµε, κύριε Πρόεδρε.
Αφού ανεβήκαµε στο Βήµα, πρέπει να σεβαστείτε τον οµιλητή,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Όταν τελειώσετε, δεν είπα να
προηγηθώ. Το είπα για να το προγραµµατίσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ανδρέας Κρεµαστινός): Παρακαλώ εντάξει.
Ορίστε, κύριε Ανδριανέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµη φορά στο πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα καταδεικνύεται η πλήρης αδυναµία αυτής της Κυβέρνησης να σκεφθεί, να σχεδιάσει και να
εφαρµόσει έστω και στοιχειωδώς µια στρατηγική εξόδου της
χώρας από την κρίση.Το είδαµε λίγες µέρες πριν στις προγραµµατικές δηλώσεις, το βλέπουµε ακόµα πιο καθαρά τώρα που
πλέον δεν µιλάµε για προθέσεις, οράµατα, αριστερά πρόσηµα
και άλλες τέτοιες αφηρηµένες έννοιες, αλλά για τις πολύ συγκεκριµένες και κοινωνικά οδυνηρές συνέπειες της επτάµηνης διαπραγµάτευσης που προηγήθηκε.
Εµείς δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε την ξεκάθαρη αλήθεια. Τα µέτρα που συζητάµε σήµερα έχουν τη σφραγίδα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν θα κουραστούµε,
λοιπόν, να επαναλαµβάνουµε µέχρι να γίνει κατανοητό και κοινό
κτήµα όλων ότι αν δεν είχαν παρεµβληθεί οι επτά µήνες της
δήθεν περήφανης διαπραγµάτευσης, τώρα η χώρα θα βρισκόταν
στην ανάπτυξη κι όχι πίσω στην ύφεση, η ανεργία θα µειωνόταν
και δεν θα αυξανόταν, τα πλεονάσµατα θα ήταν κατοχυρωµένα
και δεν θα τρέχαµε να καλύψουµε νέα ελλείµµατα. Αν δεν είχαν
παρεµβληθεί αυτοί οι επτά µήνες, τώρα θα συζητούσαµε τα
πρώτα µέτρα για την επούλωση των πληγών της κρίσης, αντί για
τα µέτρα που ανοίγουν νέες και βαθύτερες πληγές.
Δεν φτάνει που εξαιτίας αυτών των χειρισµών συζητάµε σήµερα για νέα σκληρά µέτρα. Το πράγµα γίνεται ακόµα χειρότερο
καθώς, όπως είναι φανερό, όποιος απλώς ξεφυλλίσει τις προβλέψεις αυτού του νοµοσχεδίου, θα διαπιστώσει ότι απουσιάζει
πλήρως κάθε ενοποιητική λογική, κάθε στρατηγικός σχεδιασµός,
κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι µέτρα που τα παίρνει
η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να µαζέψει όπως-όπως τα δισεκατοµµύρια που κόστισε η περήφανη διαπραγµάτευση.
Μέσα σ’ αυτήν την αγωνία δεν σας νοιάζει ούτε η αποτελεσµατικότητα, ούτε η κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανοµή των
βαρών, ούτε η συνέπειά σας µε όσα λέγατε προεκλογικά, γιατί
είναι ξεκάθαρος εµπαιγµός η µετεκλογική αλλαγή των όρων της
ρύθµισης των εκατό δόσεων.
Είναι εµπαιγµός η µετεκλογική κατάργηση της επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στους ελεύθερους επαγγελµα-
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τίες, ένας νόµος που εσείς ψηφίσατε προεκλογικά για να υφαρπάξετε τις ψήφους δικηγόρων, γιατρών και µηχανικών, νέων επιστηµόνων, ένας νόµος µάλιστα που απέδωσε περισσότερα
έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι εµπαιγµός στα Σώµατα Ασφαλείας, γιατί από τη µία δίνετε προεκλογική παράταση σε φορείς όπως η ΠΟΑΣΥ, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών, η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Λιµενικών, των πυροσβεστών, για τη µετατροπή του επικουρικού
τους ταµείου σε επαγγελµατικό ταµείο και από την άλλη καταργείτε αυτήν τη διάταξη πριν καν εκπνεύσει η παράταση που είχε
δοθεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου.
Είναι εµπαιγµός η κατάργηση της κατώτατης σύνταξης που
αφορά χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες, η κατάργηση της
επικουρικής για τους ναυτικούς που πάλι εσείς ψηφίσατε προεκλογικά και τώρα ξεψηφίζετε.
Γίνεται πλέον η µετατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος από
αναδιανεµητικό σε ανακεφαλαιοποιητικό από µια κυβέρνηση που
θέλει να λέγεται ότι είναι κοινωνικά ευαίσθητη.
Είναι εµπαιγµός η διατήρηση των δήθεν αντικειµενικών αξιών
των ακινήτων στα εξωπραγµατικά για τα σηµερινά δεδοµένα επίπεδα του 2008, όταν έχετε δεσµευτεί να τις εξισώσετε µε τις εµπορικές, η δήθεν διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε την
επιβολή ΕΝΦΙΑ ακόµα και στα µικρά παραδοσιακά ξενοδοχεία,
ακόµα και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, µέτρο που θα γονατίσει
σαράντα επτά χιλιάδες µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τη
φορολόγηση από το πρώτο ευρώ.
Είναι εµπαιγµός -και αυτό τουλάχιστον το πήρατε πίσω µετά
τις αντιδράσεις- η φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων, δηλαδή
πήγατε να φορολογήσετε ανύπαρκτο εισόδηµα. Αυτά δεν είναι
προαπαιτούµενα, όπως και οι ίδιοι παραδεχθήκατε, όπως δεν
είναι προαπαιτούµενο το 23% στην εκπαίδευση, όπως δεν ήταν
προαπαιτούµενο το ζήτηµα των αγροτών το καλοκαίρι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Αυτό αποσύρθηκε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Βεβαίως, είναι εµπαιγµός η δήθεν
διαβούλευση των δύο ηµερών, µε κάποια άρθρα µάλιστα να µην
έχουν µπει καθόλου στη διαβούλευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι τα µέτρα
αυτά είναι πρώτα απ’ όλα κοινωνικά άδικα. Πέφτουν δυσανάλογα
στις πλάτες των περισσότερο αδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Επιβαρύνουν εισοδήµατα και περιουσίες που υπάρχουν µόνο στη
φαντασία της Κυβέρνησης.
Η µόνη αναδιανοµή που πετυχαίνει η αριστερή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η ανάποδη. Αντί για ενίσχυση, είναι ο περαιτέρω
στραγγαλισµός αυτών που δεν έχουν πλέον τίποτε άλλο να δώσουν, αυτών που είναι χρέος µας, ανεξάρτητα από ιδεολογική
αφετηρία, να στηρίξουµε σ’ αυτήν τη δύσκολη περιπέτεια.
Δεύτερον, τα µέτρα είναι καταδικασµένα να αποτύχουν. Γιατί
ποιος στα αλήθεια πιστεύει ότι η αυστηροποίηση των ρυθµίσεων
των εκατό δόσεων θα φέρει περισσότερα έσοδα στα κρατικά ταµεία; Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι η κατάργηση της δυνατότητας
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους επιστήµονες
θα φέρει περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία; Ποιος πιστεύει ότι ο σκληρότερος ΕΝΦΙΑ θα αποδώσει ταµειακά;
Τα φοροδοτικά περιθώρια, ιδίως για τις κοινωνικές και εισοδηµατικές οµάδες που στοχεύει η Κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο
αυτό, έχουν εδώ και καιρό εξαντληθεί. Και αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, το ξέρετε κι εσείς καλά. Το
ακούτε καθηµερινά στις επαφές σας. Το είχατε κάνει σηµαία
σας, όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση.
Αντί, όµως, σήµερα να συζητάµε για µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης, αντί η αγωνία µας σ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ να αφορά
πλέον το µείγµα της αναπτυξιακής πολιτικής που θα εφαρµοστεί,
συζητάµε πάλι τα υφεσιακά µέτρα που εσείς φέρνετε για να καλύψετε την τεράστια δηµοσιονοµική ζηµιά που προλάβατε και
προκαλέσατε τους προηγούµενους εννιά µήνες.
Τρίτον, τα µέτρα αυτά είναι υφεσιακά. Και εδώ το πρόβληµα
δεν είναι µόνο τα µέτρα που είναι στη λάθος κατεύθυνση, αλλά
είναι και η βαθύτερη προσέγγιση της Κυβέρνησης απέναντι στην
πραγµατικότητα, µια προσέγγιση που δεν σας επιτρέπει να εντοπίσετε κριτικά το λάθος και να προτείνετε ρεαλιστικά και αποτελεσµατικά αντίµετρα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η προσέγγιση, λοιπόν, της Αριστεράς είναι βεβαίως υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση της φορολόγησης για την αναδιανοµή και τη µεγέθυνση, τη γιγάντωση του κράτους. Αυτό, λοιπόν,
µπορεί να λειτουργεί, έστω και πρόσκαιρα και µε µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες, υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε
µια οικονοµία που αναπτύσσεται.
Στην Ελλάδα, όµως, του 2015 είναι ξεκάθαρο πως δεν µπορεί
να λειτουργήσει. Αυτό που χρειαζόµαστε σήµερα είναι η ανάπτυξη, είναι οι άµεσες επενδύσεις, είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για την καταπολέµηση της ανεργίας.
Χρειαζόµαστε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, δραστική µείωση
της φορολόγησης, που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κεντρικούς στόχους: τόσο την προσέλκυση άµεσων επενδύσεων όσο
και την τόνωση της συνολικής ζήτησης. Είτε λοιπόν κλασικά, φιλελεύθερα το δει κανείς είτε κεϋνσιανά, στο ίδιο ακριβώς συµπέρασµα θα καταλήξει, θα φτάσει. Κι εδώ που είµαστε, δεν
υπάρχει κανένας άλλος δρόµος για τη µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης από τη µείωση των χρηµατοδοτικών αναγκών του
κράτους.
Καλή, λοιπόν, η πάταξη της φοροδιαφυγής, καλή η συζήτηση
για την ελάφρυνση του χρέους, όµως αυτήν την ώρα και σ’ αυτήν
τη συγκυρία εκτός απ’ αυτά, χρειάζονται οι βασικές προτεραιότητες που πρέπει να είναι αφ’ ενός, η δηµιουργία θέσεων εργασίας, πραγµατικών θέσεων δουλειάς, που συµβάλλουν στη
δηµιουργία πλούτου για την κοινωνίας µας και αφ’ ετέρου, ο
εξορθολογισµός, το νοικοκύρεµα της κρατικής µηχανής, ώστε
να αποδίδει περισσότερο και να κοστίζει λιγότερο. Γιατί, εν τέλει,
όσο πιο αποτελεσµατικό γίνει το κράτος κι όσο πιο δυναµική γίνει
η οικονοµία, τόσο καλύτερα θα µπορούµε να εφαρµόζουµε πολιτικές για την αναδιανοµή, εκεί όπου πραγµατικά χρειάζεται,
αλλά και για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Δυστυχώς, όµως, αυτοί οι άξονες απουσιάζουν πλήρως τόσο
από το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα όσο κι απ’ τη γενικότερη λογική της Κυβέρνησης, µια κυβέρνηση που διακηρυκτικά
είναι αντίθετη τόσο στην επιχειρηµατικότητα όσο και σε οποιαδήποτε αλλαγή στην «ιερή αγελάδα» του κρατισµού. Αυτή η προσέγγιση είναι εντελώς απούσα από το ιδεολογικό οπλοστάσιο
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της Αριστεράς.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι τα µέτρα που ζητάµε σήµερα είναι στη
µεγάλη τους πλειονότητα µέτρα άδικα, αναποτελεσµατικά, υφεσιακά, που δεν εντάσσονται και σε έναν ευρύτερο στρατηγικό
σχεδιασµό.
Στηρίζουµε, όµως, ως υπεύθυνη δύναµη η Νέα Δηµοκρατία,
όσες προβλέψεις κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν
µπορούµε σε καµµία περίπτωση να στηρίξουµε και οφείλουµε να
σταθούµε απέναντι σε κάθε µέτρο που έρχεται ως συνέπεια
αυτής της κυβερνητικής πολιτικής και µε βεβαιότητα θα δυσχεράνει ακόµα περισσότερο αντί να διευκολύνει την κατάσταση της
οικονοµίας και τις πραγµατικές συνθήκες ζωής για τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους και καταψηφίζουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Ανδριανέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουρουµπλή, για πόσο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 13 παράγραφο 4, η
οποία έχει ως εξής: «Τέλη και συναφή πρόστιµα που µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να
καταβληθούν στον οικείο ΟΤΑ εξαιρούνται της παρούσας ρύθµισης και εισπράττονται κανονικά.».
Την καταθέτω και παρακαλώ να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:

352

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα υπόλοιπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η κ.
Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από λίγες ηµέρες κατά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, ο κύριος Πρωθυπουργός θέλησε να
φανεί αισιόδοξος. Μας είπε, µάλιστα, για επιστροφή σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Την ίδια
στιγµή, αν διαβάσει κάποιος το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού, ένα κείµενο αποκάλυψη για τις ευθύνες της οικονοµικής κατάρρευσης το προηγούµενο επτάµηνο, θα δει ότι γίνεται
λόγος για ύφεση και το 2015 και το 2016. Απόλυτος παραλογισµός, απόλυτη αναξιοπιστία.
Ακούσαµε, επίσης, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Αλεξιάδη στην Επιτροπή Οικονοµικών να µας λέει ότι «δεν είµαστε ευτυχισµένοι γι’ αυτές τις διατάξεις που φέρνουµε». «Είµαστε αναγκασµένοι, το έχει εξηγήσει ο κύριος Πρωθυπουργός µε
τον καλύτερο τρόπο» δηλώνει ο κ. Αλεξιάδης. Και στη συνέχεια
να µας ζητούν και τις ευθύνες για την υλοποίησή τους. Ποιες ευθύνες, όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Την ευθύνη για
να κρατηθεί η χώρα µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια; Την ευθύνη για να αποφύγουµε το Grexit; Αυτήν την ευθύνη που µας
αναλογούσε, την αναλάβαµε στο ακέραιο. Τόσο γρήγορα το ξεχάσατε κι αυτό;
Τώρα όµως χρειάζεται κι εσείς να αναλάβετε τις δικές σας ευθύνες, ευθύνες για την ύφεση που µαστίζει τη χώρα, την καταβύθιση της πραγµατικής οικονοµίας, τα capital controls στις
τράπεζες, την συρρίκνωση των εισοδηµάτων των Ελλήνων.
Εµάς µας θέλετε, υποτίθεται, αρωγούς και την ίδια ώρα θέλετε
να µας βρίζετε. Και τα δύο µαζί δεν γίνεται. Προφανώς, δεν έχετε
διδαχθεί τίποτα από τα τραγικά λάθη της προηγούµενης περιόδου και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το παρελθόν και το
παρόν σας δεν προοιωνίζει, δυστυχώς, τίποτα καλό για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ήθελα να µπω σε λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο
σε διαβούλευση. Συνάδελφοι έχουν ήδη µιλήσει διεξοδικά γι’
αυτό. Απλά, επιτρέψτε µου µια κουβέντα. Δεν σεβαστήκατε την
αρχή της διαβούλευσης γιατί, προφανώς, ούτε και αυτή λαµβάνεται σοβαρά από την Κυβέρνησή σας και αυτό αποτελεί µια
πολύ κακή αρχή για ένα πολύ κακό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο
που επιβάλλει νέα φορολογικά βάρη στους ήδη υπερφορολογηµένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος
στην ακίνητη περιουσία, χωρίς να πραγµατοποιείται η απαραίτητη προσαρµογή στις πραγµατικές αξίες των ακινήτων. Κτυπάει
τον τουρισµό, καθώς επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ όχι µόνο στα ενοικιαζόµενα δωµάτια αλλά και στους στεγαζόµενους χώρους των ξενοδοχείων. Επιβάλλονται µεγαλύτερα αναλογικά βάρη σε
χαµηλότερα εισοδήµατα και µάλιστα αναδροµικά. Φορολογούνται ακόµα και τα ανείσπρακτα ενοίκια.
Τέλος, µε τις εκατό δόσεις τι κάνετε; Η ευκολότερη αποβολή
οφειλετών από την ρύθµιση των δόσεων, ακυρώνει ένα µέτρο το
οποίο πράγµατι, είχε φέρει έσοδα στο δηµόσιο και πρωτίστως
διευκόλυνε οφειλέτες να ρυθµίσουν τις οφειλές τους.
Εµείς, είµαστε αντίθετοι και λέµε «όχι» σε οτιδήποτε προσθέτει
επιπλέον βάρη στους ήδη επιβαρυµένους Έλληνες που ασφυκτιούν και των οποίων η φοροδοτική δυνατότητα έχει µηδενιστεί.
Οφείλουµε, όµως, να είµαστε θετικοί σε διατάξεις που εξορθολογίζουν τον τρόπο ουσιαστικής αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής, αρκεί όµως να είναι αποτελεσµατικές, καθώς και σε
διατάξεις που αφορούν ζητήµατα αποκρατικοποιήσεων και ζητήµατα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
εισάγει τη χώρα σε ένα τούνελ ύφεσης µε άγνωστο τέλος και
ακόµα πιο άγνωστη διαδροµή.
Το παρόν πολυνοµοσχέδιο αποτελεί ένα σκληρό σχέδιο άντλησης 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την ήδη καθηµαγµένη οικονοµία µας: 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από φόρους και 1
δισεκατοµµύριο ευρώ από περικοπές συντάξεων. Αυτό είναι το
αποτέλεσµα οχτώ µηνών αριστερής διακυβέρνησης.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει τι χαριστική βολή στις επιχειρήσεις µε τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, στους
συνταξιούχους µε τις οριζόντιες µειώσεις των συντάξεων και σε
όλους τους πολίτες, αν συνυπολογίσουµε και τους ιδιαίτερα βαρείς έµµεσους φόρους µε την αύξηση του ΦΠΑ.
Εµείς καταψηφίζουµε την ύφεση, καταψηφίζουµε την ανευθυνότητα, καταψηφίζουµε τις πλασµατικές υποσχέσεις που δώσατε
µε µοναδικό πρόταγµα την υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού
λαού. Καταψηφίζουµε ό,τι δηµιουργεί νέα αδιέξοδα, προσθέτει
δυστυχία και νέα βάρη στους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Καβαδέλλας για δύο λεπτά γιατί έχασε τη σειρά
του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Δεν θα πω πολλά, γιατί θέλω να
δηµιουργήσουν και αίσθηση αυτά που θα πω, γιατί αν πω πολλά
θα κουράσω. Είναι η πρώτη µου οµιλία και ελπίζω να µου δώσετε
συγχώρεση για τα λάθη που µπορεί να γίνουν.
Αυτό που θέλω να πω λοιπόν προέρχεται από προσωπική εµπειρία. Σήµερα το πρωί βρέθηκα στον Ταύρο, σε µία περιοχή
όπου υπήρχαν και υπάρχουν ακόµα αρκετές βιοτεχνίες. Μπήκα
σε µια βιοτεχνία µέσα και είδα τα πράγµατα αµπαλαρισµένα. «Τι
κάνεις; Καλά. Ο µπαµπάς; Βουλγαρία. Πάτε Βουλγαρία; Βεβαίως, όπως και ο κάτω, αλλά ο παρακάτω την έκλεισε την επιχείρηση γιατί ήταν µεγάλος».
Περιµένει, λοιπόν, το ελληνικό δηµόσιο να εισπράξει από
κάπου, από ένα «γαϊδούρι» –χωρίς να είναι υβριστική η λέξη,
απλώς αναφέροµαι µεταφορικά. Περιµένει, λοιπόν, από την ιδιωτική οικονοµία για να εισπράξει και να πληρώσει. Επίσης, περιµένουν και τα ταµεία.
Εµείς έχουµε θεσπίσει ειδικά µέτρα για την ναυτιλία, ειδικό φορολογικό καθεστώς, γιατί είναι καράβι και µπορεί να πάει σε µια
σηµαία ευκαιρίας. Καράβι όµως είναι και η βιοτεχνία, καράβι είναι
και η βιοµηχανία και µάλιστα πιο εύκολα µπορεί να µεταφερθεί
µια βιοτεχνία στο εξωτερικό. Εκείνο που θέλω να πω και πάλι
είναι να προσέξουµε την εγχώρια παραγωγή, γιατί η εγχώρια παραγωγή είναι ένας τροχός βασικός της αµάξης.
Από όσους έχω συναντήσει τον τελευταίο καιρό, βιοτέχνες
κ.λπ. άλλοι σκέφτονται για Τουρκία, άλλοι για Βουλγαρία, άλλοι
να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Σας παρακαλώ πολύ δώστε
ευκαιρία τουλάχιστον στις νέες επιχειρήσεις να µπορέσουν να
σταθούν, γιατί πρώτα πρέπει να σπείρουµε και µετά να θερίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ για την ευγενή παραχώρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε
το παρόν νοµοσχέδιο αρχίζουµε τη συζήτηση και τη ψήφιση των
µέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πρόσφατης συµφωνίας µας µε τους δανειστές.
Στη σηµερινή περίοδο, σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και
φτωχοποίησης ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων, η Αριστερά
από τη θέση της Κυβέρνησης είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ χρήσιµη στον κόσµο της εργασίας, στους αδύναµους, τους άνεργους, τους νέους, τους
χαµηλόµισθους, τους χαµηλοσυνταξιούχους, στις κοινωνικές
οµάδες δηλαδή που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Αυτές τις κοινωνικές οµάδες εκφράζουµε, σε αυτές τις κοινωνικές οµάδες απευθυνόµαστε.
Οι ανάγκες αυτών των οµάδων καθορίζουν τα θέλω και τα πρέπει µας, κυρία Βούλτεψη. Σ’ αυτές τις δυνάµεις απευθυνόµενοι
απαντάµε: Πρέπει, θα προσπαθήσουµε και τελικά, ναι, θα ανταποκριθούµε στις προσδοκίες σας για βιώσιµη και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση. Πρέπει, θα προσπαθήσουµε και
τελικά, ναι, θα ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της κοινωνίας
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εξασφαλίζοντας ένα σχέδιο που θα εγγυάται την ανασυγκρότηση της χώρας σε παραγωγικό, κοινωνικό, διοικητικό και θεσµικό επίπεδο. Πρέπει, θα προσπαθήσουµε και τελικά, ναι, θα
ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της κοινωνίας για υλοποίηση
µέτρων µε προοδευτικό χαρακτήρα, για υλοποίηση µέτρων µε
κοινωνικό πρόσηµο, για υλοποίηση µέτρων που θα αφήνουν αριστερό αποτύπωµα σε τούτον εδώ τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρά το ότι είµαστε σε συνθήκες
µνηµονίου υπάρχουν οι δυνατότητες µιας τέτοιας παρέµβασης.
Και όχι µόνο αυτό. Ίσα-ίσα επειδή ακριβώς είµαστε σε συνθήκες
µνηµονίου, επειδή ακριβώς η πατρίδα και ο λαός µας είναι µε το
σουγιά στο κόκκαλο και το λουρί στο σβέρκο, γι’ αυτό ακριβώς
επιβάλλεται να αναπτύξουµε τέτοιες δράσεις, επιβάλλεται να
έχουµε τέτοια παρέµβαση.
Παρέµβαση στο φορολογικό σύστηµα για την εφαρµογή µέτρων στην κατεύθυνση φορολογικής δικαιοσύνης, βάζοντας επιτέλους ένα τέλος στη συντηρητική πολιτική της κοινωνικής
αναλγησίας.
Παρέµβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, ανοίγοντας τους
δρόµους για την αναδιοργάνωσή του και βάζοντας τέλος στη
συντηρητική πολιτική επιλογή της συρρίκνωσής του.
Παρέµβαση στην προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων,
βάζοντας τέλος στην πολιτική επιλογή κατάργησης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διάλυση κάθε µέτρου προστασίας των εργαζόµενων σ’ αυτήν τη χώρα.
Παρέµβαση µε θεσµικές αλλαγές για την αντιµετώπιση της
διαφθοράς, της διαπλοκής και του πελατειακού συστήµατος, βάζοντας τέλος στο σάπιο πολιτικό σύστηµα που στηρίχθηκε και
στήριξε ό,τι πιο αρρωστηµένο, ό,τι πιο διεφθαρµένο, ό,τι πιο
βρώµικο έχει να επιδείξει η σύγχρονη πολιτική ιστορία αυτού του
τόπου. Αυτά ακριβώς τα µέτρα, αυτήν ακριβώς την πολιτική κατεύθυνση είναι που καταψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι θα καταψηφίσει κάθε υφεσιακό
µέτρο. Η αλήθεια είναι ότι η τραγικότητα της χώρας και η δραµατική κατάσταση που ζει ο λαός µας δε µου επιτρέπει ούτε να
χαµογελάσω σ’ αυτό το άκουσµα. Εν πάση περιπτώσει, όταν η
Νέα Δηµοκρατία λέει ότι θα καταψηφίσει κάθε υφεσιακό µέτρο
εννοεί ότι θα καταψηφίσει κάθε µέτρο που αφήνει αριστερό αποτύπωµα. Αυτή είναι η θέση της και δεν µας εκπλήσσει.
Όσο κι αν προσπαθούν να θολώσουν τα νερά µε θέσεις του
στυλ «µνηµόνια είχαµε εµείς, µνηµόνιο φέρατε κι εσείς», «µέτρα
πήραµε εµείς, µέτρα παίρνετε κι εσείς», «ψηφίσατε «ναι στην Ευρώπη», πάρτε τώρα τη συµφωνία και λουστείτε τη. Δεν θέλαµε
τέτοια συµφωνία», όσο κι αν προσπαθούν µε διάφορες τέτοιου
είδους θέσεις να θολώσουν τα νερά, επαναλαµβάνω, οι προτάσεις µας, οι θέσεις µας, το όραµα της Αριστεράς για την ελληνική
κοινωνία είναι σε εκ διαµέτρου αντίθετη κατεύθυνση από τις προτάσεις, τις θέσεις και το όραµα της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό
ακριβώς εκφράζεται, εκφράστηκε και θα εκφραστεί και στις ψηφοφορίες. Εκφράστηκε στην ψηφοφορία για τις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης, εκφράζεται στην ψηφοφορία γι’ αυτά
τα µέτρα που συζητάµε και θα αποφασίσουµε αύριο το βράδυ.
Η κ. Βούλτεψη το πήρε και λίγο αναδροµικά. Εκφράστηκε και
για τον Αύγουστο. Δεν ψηφίσαµε, λέει, τη συµφωνία. Και κάποιοι
άλλοι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας εκφράστηκαν και για το
µέλλον λέγοντας «και θα καταψηφίσουµε και τα υπόλοιπα νοµοσχέδια που θα φέρετε», πριν τα δουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θέσεις και οι προτάσεις όλων
µας υπόκεινται στην κρίση του λαού µας. Σ’ αυτή την κρίση θα
τεθούν οι θέσεις όλων των κοµµάτων. Κατά τη γνώµη µου –κι
αναφέροµαι στα υπόλοιπα κόµµατα, στις υπόλοιπες πολιτικές
δυνάµεις- πιστεύω ότι θα πρέπει να στέκεστε µε κριτήριο το συµφέρον του λαού µας. Με βάση αυτό να κρίνετε τις προτάσεις
µας. Βέβαια, για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να αρθείτε στο
ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να υπερβείτε τα στενά κοµµατικά όρια που κατ’ επέκταση ως στενά κοµµατικά είναι µικροπολιτικά όρια, µε βάση τα οποία παίρνετε θέση. Δεν µπορώ να
το εξηγήσω αλλιώς, παρά µόνο ως στενά κοµµατική θέση, ανεξάρτητα από το περιτύλιγµά της, όταν ο κ. Θεοχάρης µάς αποκαλεί ψεύτες κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνείδηση,
ασυνείδητους κ.λπ.. Το επαναλαµβάνει πολλές φορές όταν παίρ-
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νει τον λόγο, µπας και το πιστέψει και ο ίδιος ότι λέµε ψέµατα
στον ελληνικό λαό. Ανεξάρτητα, όµως, από το πώς το ντύνουν –
το είπε ο κ. Φωτήλας πριν από λίγο, «αρνείστε τις µεγάλες κυβερνητικές πλειοψηφίες»- τι άλλο παρά µικροκοµµατική θέση
είναι το γεγονός ότι επειδή δεν είναι στην Κυβέρνηση γι’ αυτό
και καταψηφίζουν;
Το ίδιο εξέφρασε και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ διά του στόµατος της κ. Χριστοφιλοπούλου, ότι «εσείς
σαν πρώτη δύναµη παίρνετε το τελευταίο κόµµα για να συνεργαστείτε. Ε, πάρτε την Κυβέρνηση και λουστείτε την! Θα καταψηφίσουµε όλα τα µέτρα», ανεξάρτητα -όπως είπα- από το
περιτύλιγµα το οποίο χτίζουν εδώ οι διάφοροι οµιλητές των αντίστοιχων πολιτικών δυνάµεων.
Αναφέρθηκε, µάλιστα, κάποιος προηγούµενος οµιλητής από
το «Ποτάµι» και στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστή η τοποθέτηση κάποιων δευτερολέπτων του κ. Θεοδωράκη εδώ –εγώ τότε δεν ήµουν στη Βουλή,
το παρακολουθούσα από την τηλεόραση- «µην τολµήσεις να έρθεις πίσω χωρίς συµφωνία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια τέτοια τοποθέτηση,
όταν συζητάνε δύο πλευρές και απευθύνεσαι στη µία λέγοντας
«µην τολµήσεις να γυρίσεις πίσω χωρίς συµφωνία» τη δέχοµαι –
µόνο έτσι µπορώ να το αντιληφθώ, δεν το αντιλαµβάνοµαι διαφορετικά- όχι ως άχρωµη, άοσµη και άγευστη θέση ενός που
επιθυµεί µια συµφωνία, αλλά ως µια πολιτική θέση που έχει
χρώµα, γεύση και οσµή, του αντίπαλου στρατοπέδου.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να πω ότι εµείς,
µε οδηγό την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη,
πιστεύουµε ότι ο διαρκής αγώνας της Κυβέρνησης, ο διαρκής
αγώνας της κοινωνίας και οι δεσµοί αγώνα της Κυβέρνησής µας
και της κοινωνίας, αυτά αποτελούν τις προϋποθέσεις αλλά και
ταυτόχρονα την εγγύηση ότι αυτή η γιγάντια προσπάθεια απαλλαγής της πατρίδας µας από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, αυτή
η τιτάνια προσπάθεια να ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία θα
είναι επιτυχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για ποια
διαδικασία; Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, συγγνώµη, αλλά
ήθελα να πω το εξής: Επειδή βλέπω ότι στη σειρά του καταλόγου
είναι εγγεγραµµένοι πάρα πολλοί οµιλητές του ίδιου κόµµατος,
δηλαδή είναι επτά- οκτώ από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις- τέσσερις
από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, µήπως θα µπορούσαµε καλύτερα να το πάµε εναλλάξ, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας αντίλογος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτη φορά γράφτηκαν
σχεδόν όλοι και µας το χαλάς;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Όχι, να µιλήσετε, αλλά να µιλήσουµε εναλλάξ, ακούγοντας και τα επιχειρήµατα της άλλης πλευράς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κοιτάξτε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, µετά τους έξι γίνεται εναλλαγή, τους πρώτους έξι. Τώρα, δεν ξέρουµε κι αν είναι καν εδώ
όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αν θέλουν να µιλήσουν. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέµα που µπορούµε να το ρυθµίσουµε εδώ.
Θέλει κάποιος από τη Νέα Δηµοκρατία να µιλήσει τώρα στη
θέση του κ. Καραγιάννη, ο οποίος είναι ο επόµενος που θα πάρει
τον λόγο; Θα πρότεινα, όµως, για να µην µπερδευτούµε, να το
αφήσουµε ως έχει.
Κύριε Καραγιάννη, έχετε τον λόγο και µετά θα µιλήσει Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι σε όλους γνωστό ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν εισάγει
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νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά υλοποιεί τα προαπαιτούµενα
που µε σαφήνεια ως προς το περιεχόµενο και το χρονοδιάγραµµα όρισε ο ν. 4336/2015, δηλαδή της συµφωνίας µε τους
Θεσµούς.
Είναι τουλάχιστον υποκριτική η στάση των διαφωνούντων στο
πολυνοµοσχέδιο από τη στιγµή που ψήφισαν τη συµφωνία. Δεν
αναγνωρίζουν τα θετικά και αυτονόητα που έχουν να κάνουν µε
µεταρρυθµίσεις και µε την ενίσχυση του θεσµικού οπλοστασίου
κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεµπορίου και της διαφθοράς.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται µε το νοµοσχέδιο σε
φορολογικό επίπεδο είναι: Πρώτον, η ορθολογικοποίηση προστίµων µε στόχο την αύξηση της εισπραξιµότητας, δεύτερον, η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για τη φοροδιαφυγή και τρίτον, ο
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
Σε ό,τι αφορά την ορθολογικοποίηση προστίµων µειώνονται
τα πρόστιµα για ανακριβή υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ και παρακρατούµενων, όταν διαπιστωθεί ότι ο φόρος
που προέκυψε από την φορολογική δήλωση είναι µικρότερος
από τον φόρο που βεβαιώθηκε από τον έλεγχο. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα να υπαχθούν στις νέες διατάξεις ακόµα και
εκκρεµείς υποθέσεις για παραβάσεις προηγούµενων ετών προ
της 31-12-2013, καταβάλλοντας εφάπαξ ποσά που προβλέπονται
κατά περίπτωση.
Για το µεγάλο ζήτηµα της φοροδιαφυγής αυστηροποιείται το
νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται µεγαλύτερες κυρώσεις στους
κατ’ επάγγελµα µεγαλοοφειλέτες. Διασφαλίζονται µε τον τρόπο
αυτό τα συµφέροντα του δηµοσίου, εξορθολογίζονται τα πρόστιµα και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για φορολογική συνείδηση αναγκαία και απαραίτητη για την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής και ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας.
Με τον δε Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας µπορούν να υποβληθούν δηλώσεις και µετά την έναρξη του ελέγχου και όχι µέχρι
την έκδοση της εντολής ελέγχου.
Το νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνει ακόµα απαραίτητα µέτρα
προσαρµογής βάσει της συµφωνίας, τα οποία µπορεί να ενταχθούν δηµιουργικά στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό για
τον εξορθολογισµό του κράτους και των δηµοσιονοµικών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σχολιάσω την υποκριτική και ανεύθυνη στάση της Αντιπολίτευσης µε τη ρήση του Τσώρτσιλ: «Honesty is the best policy».
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλεξιάδης,
για εννέα λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως νέος Υπουργός ένιωσα την
ευθύνη να είµαι όσες ώρες µπορούσα περισσότερο -και νοµίζω
ότι ήµουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Βουλευτή- στην
Αίθουσα και είχα την υποχρέωση να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα -απουσίασα µόνο για µια επίσηµη συνάντηση που υπήρχε
µε αντιπροσωπεία από άλλο κράτος- αν και θεωρούσα ότι τα όσα
συζητήθηκαν στις επιτροπές θα είχαν απαντήσει στα ερωτήµατα
και θα είχαν δώσει ικανές εξηγήσεις στην κριτική που ακούστηκε.
Μαθαίνω -και µαθαίνω µε ταχύρρυθµη εκπαίδευση- ότι πολλά
πράγµατα πρέπει να ειπωθούν και να ξαναειπωθούν και να ξαναειπωθούν, διότι ορισµένοι είτε έχουν χάσει συνέχειες είτε θεωρούν ότι πρέπει να πουν κάτι είτε αυτό έχει απαντηθεί είτε όχι.
Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο αφορά µόνο προαπαιτούµενα, δεν είναι η συνολική φορολογική µεταρρύθµιση, δεν
είναι οι συνολικές αλλαγές στα θέµατα φορολογίας που επεξεργάζεται και θα φέρει η Κυβέρνηση. Είναι η υλοποίηση της συγκεκριµένης συµφωνίας και θα πούµε πιο κάτω γιατί.
Και επειδή κατηγορήθηκε η Κυβέρνηση και για τη διαδικασία
κ.λπ, το ξανατονίζω: Ναι, δεν είχαµε δέκα µέρες διαβούλευση,
αλλά είχαµε διαβούλευση και έγινε κανονική διαδικασία στη
Βουλή, χωρίς κοµµατικές πειθαρχίες και χωρίς να επιβάλλεται
όλη αυτή η διαδικασία, όπως έκαναν σε προηγούµενα νοµοσχέδια αυτοί που ξεχάσανε πολύ γρήγορα τι ζήσαµε εδώ πέρα τα
προηγούµενα χρόνια.
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Είχαµε, λοιπόν, µια κανονική διαδικασία. Σαράντα φορείς κλήθηκαν και ορισµένοι δεν ήρθαν κιόλας, τους προτείνανε κάποια
κόµµατα και δεν ήρθαν καν να µιλήσουν. Κάναµε αλλαγές και θα
κάνουµε αλλαγές, διότι εµείς δεν φοβόµαστε τον διάλογο και τη
δηµοκρατία.
Δεν θα καταναλώσω άλλο χρόνο, γιατί στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µε σαφήνεια εξήγησα το σύνολο του νοµοσχεδίου και το τι περιέχει. Θα σταθώ µόνο σε ορισµένα σηµεία που
µπορούν να βγάλουν από τα ρούχα του τον όποιο λογικό και νοήµονα άνθρωπο, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν µια στοιχειώδη ενασχόληση µε τα θέµατα του Φορολογικού Δικαίου.
ΕΝΦΙΑ: Ακούµε και ξανακούµε κριτική, στην οποία απαντήσαµε, για το περίφηµο πεντάευρο, για την αναλγησία της Κυβέρνησης, για το τι είναι αυτά που κάνει, κ.λπ..
Πρώτον, το προηγούµενο καθεστώς δεν χάριζε ούτε ένα ευρώ
ΕΝΦΙΑ. Όλοι αυτοί που λένε «γιατί η Κυβέρνηση φέρνει αυτή τη
διάταξη;» ξεχνούν ότι στο προηγούµενο καθεστώς, µε τον νόµο
που είχε ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν χαριζόταν τίποτα. Αν ήταν µέχρι πέντε ευρώ ο ΕΝΦΙΑ που έβγαινε, µεταφερόταν στον επόµενο χρόνο.
Τι γίνεται τώρα; Διαβάστε τη σελίδα 2 της αιτιολογικής έκθεσης, άρθρο 2 παράγραφος 1. Έχουν βγει τόνοι χαρτιού σε φωτοτυπίες και µοιράζονται -πού είναι η οικολογική µας συνείδηση
εδώ µέσα;- και φοβάµαι ότι δεν τις διαβάζουν κάποιοι. Το λέει η
εισηγητική έκθεση µε σαφήνεια: «Για λόγους µηχανογραφικούς
σταµατάει αυτή η διαδικασία και αν ο ΕΝΦΙΑ είναι ένα ευρώ, χαρίζεται». Μας κατηγορείτε για αναλγησία, εσείς που δεν χαρίζατε
ένα λεπτό από τον ΕΝΦΙΑ και που επιβάλατε και ΕΝΦΙΑ κι έρχεστε εδώ να πείτε τι κάνει η Κυβέρνηση µ’ αυτό το ζήτηµα;
Δεύτερον, σε σχέση µε τα ξενοδοχειακά κτήρια και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, πρόκειται για το άκρον άωτον της υποκρισίας.
Αυτό για το οποίο καταγγέλλετε την Κυβέρνηση δεν ίσχυσε ποτέ.
Στον ΕΝΦΙΑ του 2014 αυτό για το οποίο κατηγορείτε την Κυβέρνηση το είχατε µέσα και επιβαρύνθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις.
Τι κάνει η Κυβέρνηση, για όσους έχουν ευαισθησία και φωνάζουν και διαµαρτύρονται; Ψηφίσαµε τη συµφωνία. Κι αν δεν υλοποιήσουµε τη συµφωνία, αν δεν φέρουµε τα προαπαιτούµενα,
αν δεν προχωρήσουµε στην αξιολόγηση, στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν κάναµε τίποτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ποιος σας εµποδίζει;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Κεγκέρογλου, σεβάστηκα τις διακοπές σας στις
προγραµµατικές δηλώσεις. Σας παρακαλώ πολύ αν έχετε να
πείτε κάτι να βγείτε να το πείτε εδώ. Η τακτική αυτή των κραυγών
και των διακοπών προσβάλλει εσάς όχι εµένα. Θα απαντήσω σε
όλα, κρατήστε την ψυχραιµία σας, όµως, γιατί θέλω να µε διακόψετε για να µου πείτε για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί γι’ αυτό δεν
είπατε τίποτα. Θα έρθω σε εσάς πιο µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ψύχραιµοι είµαστε. Ψυχραιµότατοι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα του ΕΝΦΙΑ, τι ίσχυσε πέρσι, τι
ισχύει φέτος. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί φέραµε τη διάταξη; Γιατί
στον ν. 4336 στη σελίδα 963 ψηφίστηκε µια διάταξη από διακόσιους είκοσι δύο Βουλευτές που καταργούσε αυτήν την απαλλαγή.
Ερχόµαστε λοιπόν τώρα και λέµε ότι αυτή η απαλλαγή που καταργείται έχει εφαρµογή από 1-1, γιατί ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται πάντα
την 1-1. Όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις λογιστικής, φορολογίας
κ.λπ., καταλαβαίνει ότι δεν αλλάζει τίποτα η Κυβέρνηση. Τακτοποιεί νοµοθετικά αυτό που ψηφίστηκε στον ν. 4336 στη σελίδα 963
στην παράγραφο γ στη δ3 ενότητα. Δεν αλλάζει τίποτε άλλο.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δεν µπαίνει νέος φόρος, δεν αυξάνουµε
τον ΕΝΦΙΑ. Με το νοµοσχέδιο αυτό ορίζουµε ότι η κατάργηση της
απαλλαγής, που ψηφίστηκε µε τον 4336, ισχύει από 1-1. Δηλαδή
υπήρχε ένας ΕΝΦΙΑ που πληρώσανε για το 2014. Το Δεκέµβρη
του 2014 απαλλάχθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις. Με τον 4336 όλοι
εµείς εδώ, διακόσιοι είκοσι δύο Βουλευτές, εκτός απ’ αυτούς που
επέλεξαν να πάρουν ταξί και να λύσουν τα προβλήµατά τους, όλοι
ψηφίσαµε κάτι και πάµε να το υλοποιήσουµε αυτό το κάτι. Και µας
κάνετε κριτική γιατί υλοποιούµε αυτό το πράγµα!
Σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα, ό,τι ζητήσατε το φέραµε. Θα φέ-
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ρουµε και για τις εκατό δόσεις. Νοµίζω ότι ο πίνακας που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πείθει και τον πιο
δύσπιστο για το τι θέλουµε να κάνουµε σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα. Δεν θέλουµε να κάνουµε τίποτα παραπάνω από το να ορθολογικοποιήσουµε τα ζητήµατα αυτά των προστίµων και να
δώσουµε δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν προβλήµατα να
τα λύσουν.
Η άλλη λύση τι είναι; Να αφήσουµε υποθέσεις να οδηγούνται
σε παραγραφή ή να αφήσουµε επιχειρήσεις εγκλωβισµένες σε
φορολογικές διαδικασίες. Είπα ένα παράδειγµα, τα εικονικά, που
ταλαιπωρούν εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό
κάνουµε εδώ. Εδώ λοιπόν αποφασίστε, γιατί ακούει η Κυβέρνηση
δύο κριτικές. Η µία κριτική είναι ότι επιβαρύνουµε τις επιχειρήσεις κι η άλλη είναι ότι ελαφρύνουµε τις επιχειρήσεις. Η µία κριτική είναι ότι βοηθάµε τη φοροδιαφυγή κι η άλλη ότι κάνουµε πιο
αυστηρή τη φοροδιαφυγή. Αποφασίστε ποια θα είναι η γραµµή
σας. Καταλαβαίνουµε τη σύγχυση.
Εκατό δόσεις. Άλλος παραλογισµός! Και ακούµε κριτική εδώ,
πρώτα απ’ όλα για το γιατί φέραµε τη διάταξη για τις εκατό δόσεις. Απάντησα αναλυτικά δύο φορές στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Δεν χρειάζεται να διαβάσω ξανά την ίδια
παράγραφο.
Στη σελίδα 1017 του ν. 4336, στη µέση της δεξιάς στήλης,
στην περίπτωση Β’ αναλύεται το τι κάνουµε µε τις εκατό δόσεις.
Αυτό που ψηφίστηκε εδώ το φέρνουµε σε διάταξη συγκεκριµένη,
για να προχωρήσει. Αυτό ήταν στα προαπαιτούµενα, ψηφίστηκε
ως προς τη συµφωνία που πρέπει να υλοποιηθεί και δεν κάνουµε
τίποτε άλλο από το να το φέρνουµε για υλοποίηση, γιατί εξηγήσαµε ποιες είναι οι συνέχειες σε αυτήν την ιστορία.
Σε σχέση µε τις εκατό δόσεις, λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι
σαφέστατο. Δεν χάνουν τη ρύθµιση. Εκεί που ήταν τρεις µήνες
γίνεται ένας µήνας. Και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα θέµατα,
έτσι και σε αυτό το θέµα η διαπραγµάτευση συνεχίζεται, χθες
και σήµερα και θα συνεχίζεται και τις υπόλοιπες ηµέρες.
Μας κατηγόρησαν διάφοροι για πολλά -θα πω µόνο το τελευταίο- όπως για προστασία φοροδιαφυγής, ότι προστατεύουµε
φοροφυγάδες κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά θα ήθελα ακόµη, για να µπορέσω
να ολοκληρώσω. Είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου.
Στην κατηγορία που ακούσαµε για προστασία φοροφυγάδων
και για τα εικονικά κ.λπ., θα ήθελα να απαντήσω ότι εµείς όχι
απλώς δεν δηµιουργούµε αυτά τα ζητήµατα, αλλά προσπαθούµε
να βρούµε λύσεις για να ξεµπλοκάρουν οι επιχειρήσεις και οι µηχανισµοί.
Ακούγονται πολλά, όµως, για την κριτική στην Κυβέρνηση.
Δύο, νοµίζω, είναι τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά που βγήκαν τις δύο µέρες, χθες και σήµερα, από τη Βουλή.
Πρώτα απ’ όλα ότι υπάρχει µία κριτική στην Κυβέρνηση, που
στην ουσία δεν απευθύνεται στην Κυβέρνηση. Είναι κριτική που
απευθύνεται στο λαό για την ψήφο του. Αποφασίστε το, όµως.
Οι εκλογές έγιναν. Ο λαός πάνω στην κριτική που κάνατε στην
Κυβέρνηση πήρε θέση. Με το να επαναλαµβάνετε την ίδια κριτική
στον µόνον που κάνετε καλό είναι στην Κυβέρνηση.
Το δεύτερο βασικό επιχείρηµα. Εµείς αναλύσαµε, αποδείξαµε,
τεκµηριώσαµε ότι η συµφωνία ήταν µία πολιτική αναγκαιότητα
για εµάς, µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Εσείς, όπως κάνατε
πάρα πολλές φορές, είπατε ότι αυτό είναι πολιτική σας επιλογή.
Και µάλιστα, υπήρχε εδώ εισηγητής κόµµατος που είπε «καλά
κάναµε και ακολουθήσαµε αυτήν την πολιτική».
Δηλαδή, η πολιτική της λιτότητας, των απολύσεων, της φορολογικής βαρβαρότητας, της υπερφορολόγησης, ήταν πολιτική
επιλογή. Για µας είναι πολιτική αναγκαιότητα, το λέµε µε σαφήνεια. Δεν είµαστε ευτυχισµένοι από αυτήν την πολιτική. Είµαστε
αναγκασµένοι και την υλοποιούµε, διότι έτσι πρέπει να κάνουµε
για να πάµε τη χώρα δυο βήµατα πιο πέρα. Και το εξηγήσαµε.
Στα ερωτηµατικά, όµως, που υπάρχουν από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το «Ποτάµι» και στην κατηγορία ότι έχασε η
Αριστερά την ψυχή της, έλεος! Όταν πραγµατικά δεχόµαστε τέτοια κριτική ότι χάσαµε την ψυχή µας, από αυτούς οι οποίοι έφε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραν τη χώρα εδώ και υπερασπίζονται το χθες, θέλουν να επαναλάβουν το χθες, τότε είµαστε σίγουροι ότι είµαστε στον καλό
δρόµο.
Κλείνω την οµιλία µου µε µία αναφορά σε ένα θέµα το οποίο
έχει πάρει πολλές διαστάσεις. Κάποιοι θεωρούν ότι οι πολίτες
δεν έχουν ούτε µνήµη και ότι οι πολίτες δεν µπορούν να διαβάσουν τα Πρακτικά της Βουλής ή να ακούσουν τι συζητάµε.
Στις προγραµµατικές δηλώσεις η Κυβέρνηση το είπε µε σαφήνεια κι εγώ το είπα στην οµιλία µου: «Εισάγουµε άµεσα νοµοθετικές ρυθµίσεις για την παράταση παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων στις 31-12-2015, ειδικά για τις µεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και για όσες υποθέσεις σοβαρού περιεχοµένου έχουν ήδη εκδοθεί εντολές ελέγχου ή εισαγγελικές
παραγγελίες ή θα εκδοθούν µέχρι τις 31-12-2015». Εµείς ανοίξαµε το θέµα. Εµείς βάλαµε το ζήτηµα αυτό και είπαµε ότι θα
δοθεί λύση. Και σε όσους αγωνιούν για το τι θα γίνει και πιέζουν
την Κυβέρνηση, θα έλεγα να µην αγωνιούν. Τελειώνει αυτή η
ιστορία και θα έρθει η διάταξη.
Σε όσους, όµως, έρχονται εδώ και κατηγορούν την Κυβέρνηση, επειδή άκουσα πολλούς οµιλητές από τον χώρο του
ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δηµοκρατία να µας κατηγορούν -εγώ
έλειψα για πολύ λίγο- θέλω να πω το εξής: Αναφέρατε τελικά τίποτα για το τι έγινε εκείνη τη διετία που χάθηκε η λίστα Λαγκάρντ
και για το τι κάνατε εσείς µετά, όταν αναλάβατε το Υπουργείο
Οικονοµικών, µέχρι σήµερα; Σε αυτό περιµένουµε απάντηση.
Εµείς δίνουµε σε όλες τις άλλες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Δηµαράς και θα ακολουθήσει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος. Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία
πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα µας, για να µην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα, για να µη γίνει πανικός και κλείσιµο επιχειρήσεων, για να µην έχουµε µεγαλύτερη εξαθλίωση,
ψηφίσαµε το τρίτο µνηµόνιο. Μετά από συνεννόηση των πολιτικών Αρχηγών, οι Βουλευτές των τεσσάρων κοµµάτων ψηφίσαµε
αυτό το πρόγραµµα.
Οι φωνές που ακούγονται σήµερα από την Αντιπολίτευση στη
Βουλή και στα τηλεοπτικά κανάλια πως «δεν θα ψηφίσουν τον
νόµο των προαπαιτούµενων, γιατί φέρνει φόρους ή µειώνει συντάξεις», κρύβουν λογικές αντιφάσεις και υποκρισία.
Τι θα έφερνε το µνηµόνιο που ψηφίσατε και ψηφίσαµε; Δεν το
ξέραµε τι φέρνει; Δεν λέγατε ότι το ασφαλιστικό δεν αντέχει; Δεν
φωνάζατε για το παράλογο των πρόωρων συντάξεων και των
άγαµων θυγατέρων; Στην τραγική κατάσταση που φέρατε την οικονοµία και την κοινωνία πώς θα βγουν οι λογαριασµοί του κράτους χωρίς αύξηση των φόρων ή µείωση των συντάξεων ή και τα
δύο µε δίκαιο και µε µέτρο;
Τι θα πάθει ένας δηµόσιος υπάλληλος αν δουλέψει τρία ή πέντε
χρόνια για το δηµόσιο και προσφέρει υπηρεσίες αµειβόµενος µε
ένα µισθό; Γιατί να φύγει στα πενήντα δύο ή στα πενήντα πέντε;
Ας σκεφτούµε τον άνεργο οικοδόµο -εγώ, ως µηχανικός, ξέρω
πολύ καλά τι τραβάνε αυτοί οι ειδικευµένοι άνθρωποι, που ήξεραν
άριστα τη δουλειά τους και τώρα είναι στην ανεργία- ας σκεφτούµε, λοιπόν, τον σιδερά, τον καλουπατζή, τον κτίστη που είναι
άνεργος και έχει µηδενικό εισόδηµα, τον οξυγονοκολλητή, που
δεν µπορεί να συγκεντρώσει τα ένσηµα να πάρει σύνταξη.
Τα κόµµατα Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ διέλυσαν την οικονοµία και έφεραν τη χώρα στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγµατι είναι εκτεθειµένος για τις υποσχέσεις την
προεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου και τις δηλώσεις µετέπειτα
του πρώην Υπουργού Δηµήτρη Στρατούλη ότι δεν θα πειραχτούν
οι συντάξεις, ούτε οι υψηλές ούτε τα ρετιρέ. Ο Πρωθυπουργός
παραδέχτηκε τα λάθη µας, κάναµε αυτοκριτική, αλλά δεν τα παρατήσαµε. Και µε την άδεια του ελληνικού λαού είµαστε εµείς
τώρα για να διαχειριστούµε τα δύσκολα.
Τα ερωτήµατα είναι: Υπάρχει τρόπος να σταθεί όρθιο το ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς αλλαγές στις πρόωρες συντάξεις, χωρίς
µειώσεις στις µεγάλες συντάξεις; Όχι, συνάδελφοι, δεν υπάρχει
άλλος τρόπος. Το ασφαλιστικό στην Ελλάδα κοστίζει το 16,2%
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του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 11,8% του ΑΕΠ. Η κατάσταση της οικονοµίας δεν
µπορεί να συντηρήσει τόσο δαπανηρό σύστηµα χωρίς αλλαγές.
Εκ των πραγµάτων θα γίνουν αλλαγές και µειώσεις αλλά µειώσεις µε δίκαιο τρόπο. Δεν θα µπορέσουµε να το αποφύγουµε
αυτό. Δίκαιος τρόπος, όµως, είναι να µην πειράξουµε ούτε ένα
ευρώ στις µικρές συντάξεις, αλλά να πειράξουµε µόνο τις µεγάλες συντάξεις που οι άνθρωποι θα µπορέσουν να συνεχίσουν, να
ζήσουν έστω και µε µείωση.
Ήθελα να πω και δυο κουβέντες για τη λίστα Λαγκάρντ. Στη
συζήτηση των επιτροπών ζήτησα από τους αρµόδιους Υπουργούς –πρώτος εγώ το ζήτησα- να φέρουν νόµο, για να αποτρέψουµε την παραγραφή της λίστας Λαγκάρντ και των άλλων
λιστών. Στη συνέχεια Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ σήκωσαν το
θέµα και έκαναν αυστηρή, µεστή κριτική. Όµως, έπρεπε, αν είµαστε ειλικρινείς, να προϋπάρξει αυτοκριτική, γιατί κάποτε έκρυβαν τη λίστα ή παραποιούσαν τα στοιχεία.
Υπάρχει, όµως, για µένα ακόµα θέµα. Στην τοποθέτηση του
Υπουργού Δικαιοσύνης έµειναν ερωτηµατικά για το αν είναι δυνατό στα πλαίσια του Ποινικού Κώδικα να γίνει παράταση της µη
παραγραφής. Εγώ έχω ένα ερωτηµατικό απ’ αυτήν την τοποθέτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παράταση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Παράταση, δηλαδή, να µην γίνει παραγραφή στα πλαίσια του Ποινικού Κώδικα. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουµε κάτι, θα γίνει παραγραφή.
Όµως, εµείς εδώ είµαστε Κοινοβούλιο και πρέπει να βρούµε
σύντοµα τον τρόπο να µην υπάρξει παραγραφή. Με ειδικό νόµο
ή έστω τροποποιώντας και τον Ποινικό Κώδικα να δοθεί παράταση όχι ένα χρόνο που ειπώθηκε -γιατί δεν θα τελειώσουµε ούτε
τότε, δεν θα αλλάξουµε τόσο γρήγορα το σύστηµα- αλλά ίσως
τρία χρόνια, ώστε να µας φτάσει ο χρόνος.
Δεν κάνουµε και καµµία επανάσταση, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εάν αλλάξουµε έναν νόµο για να γλιτώσουµε απ’ τις
λίστες αυτές. Γιατί έτσι µόνο ο ελληνικός λαός θα εκτιµήσει την
προσπάθειά µας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Άλλη είναι η παραγραφή της
αξίωσης του δηµοσίου και άλλη η παραγραφή του ποινικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
Έχω σοβαρή επιφύλαξη για τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης, δηλαδή, τροποποιητικής για τον φορολογούµενο κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή
µετά τον έλεγχο.
Νοµίζω ότι εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες διαφθοράς. Αν
υπάρχουν κάποιες πιθανότητες εδώ, αυξάνονται περισσότερο.
Πρέπει να ακούσουµε εδώ τη φωνή της Αντιπολίτευσης και να
διορθωθεί. Έγιναν πολλές βελτιώσεις και νοµίζω ότι µπορεί να
γίνει και τούτο.
Για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών, για την προοδευτικότητα
των συντελεστών, µίλησα και στις επιτροπές. Μίλησα για αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των αδυνάτων, που είναι η βασική αρχή
της Αριστεράς. Αυτή η αρχή δεν υλοποιείται ποτέ µε οριζόντιες
µειώσεις στις συντάξεις, ούτε µε ίδιους συντελεστές στη φορολογία. Θέλουµε κλιµακωτούς συντελεστές. Απαιτείται, λοιπόν, κλιµακωτή αύξηση των συντελεστών, ώστε οι αδύνατοι να
πληρώσουν µικρότερα ποσοστά και οι πλουσιότεροι µεγαλύτερα
ποσοστά.
Έχω αντίρρηση στο γεγονός ότι στις πρόωρες συντάξεις, µε
το νοµοσχέδιο, γίνεται οριζόντια µείωση 10%, και στις µικρές και
στις µεγάλες. Νοµίζω ότι και εδώ έπρεπε να υπάρξει κλιµάκωση.
Έχουµε τους περιορισµούς του µνηµονίου, που, δυστυχώς,
έχουν και νεοφιλελεύθερες δεσµεύσεις. Εµείς µε κάθε τρόπο
πρέπει να κάνουµε την κοινωνία δίκαιη, να προστατεύουµε το περιβάλλον και να παίρνουµε µέτρα για να βρουν εργασία οι άνεργοι. Αυτό είναι το πιο µεγάλο πρόβληµα της κοινωνίας σήµερα,
να εφαρµόσουµε τις αρχές της Αριστεράς και της οικολογίας για
περιορισµό της πολυτελούς και ρυπογόνου κατανάλωσης, αλλά
και αλλαγή της ατοµικής συµπεριφοράς έξω από το µοντέλο της
καταξίωσης µέσω του έχειν και του καταναλώνειν, έξω από τη
λογική του νεοφιλελευθερισµού, των πολυεθνικών και των µονοπωλίων.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Δηµαρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος από το ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο ανοίγουµε την πόρτα για την πρώτη αξιολόγηση.
Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία η χώρα απελευθερώνεται όσον
αφορά τα θέµατα της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, τη διαπραγµάτευση των κόκκινων δανείων, την εκταµίευση των πόρων
για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που θα τονώσουν σε ένα σηµαντικό βαθµό την αγορά αλλά και την έναρξη συζήτησης για το
χρέος.
Ταυτόχρονα, νοµίζω ότι ξεκαθαρίζεται ότι αυτή η Κυβέρνηση
αποτελεσµατικά και σταθερά µπόρεσε σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να ξεφύγει από οποιαδήποτε έλλειψη σταθερότητας και από αδυναµία µετά τις εκλογές και να οδηγήσει τη χώρα
προς την πραγµατική ανασυγκρότηση και ανόρθωσή της.
Επειδή, όµως, ζούµε αυτές τις ηµέρες και στις Επιτροπές της
Βουλής και µέσα στην Ολοµέλεια ένα θέατρο του παραλόγου,
όπου η Αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο
µαύρο και προσπαθεί, υποτασσόµενη στην κοµµατική της υποκειµενικότητα να αγνοήσει τη λαϊκή αλλά και την εθνική αναγκαιότητα, νοµίζω ότι πρέπει να επαναφέρουµε τη λογική και να
ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα απλώς και µόνο τον
εφαρµοστικό νόµο της συµφωνίας του Αυγούστου του 2015. Δεν
υπάρχει καµµία νέα νοµοθετική ρύθµιση και όποιος αναφέρεται
σ’ αυτό πολύ απλά παραπλανά την κοινωνία και ψεύδεται.
Νοµίζω ότι πολλοί συνάδελφοι σήµερα ήρθαν απλώς αδιάβαστοι και αυτό ήταν φανερό από τις τελευταίες οµιλίες των συναδέλφων, διότι αναφερθήκατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
θέµατα που ήδη οι Υπουργοί έχουν πάρει πίσω από το νοµοσχέδιο. Μου φαίνεται ότι κάποιοι γράφουν οµιλίες εδώ και ένα µήνα
και έρχονται εδώ απλώς για να τις απαγγείλουν, για να ικανοποιήσουν το εκλογικό τους ακροατήριο στην επαρχία. Όµως, εδώ
παράγουµε πολιτική, για να στηρίξουµε τη χώρα, δεν ερχόµαστε
για να κάνουµε παράσταση και θέατρο.
Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να καταθέσω στο
τέλος της οµιλίας µου τη σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, την οποία και ο εισηγητής και πολλοί οµιλητές από την Αντιπολίτευση δεν διάβασαν και να αναφερθώ σε συγκεκριµένα
δεδοµένα που ψηφίστηκαν τον Αύγουστο του 2015 και µάλλον
ξεχάστηκαν. Γιατί η διαφορετικότητα αυτής της Κυβέρνησης
είναι ότι η πολιτική γίνεται µπροστά στον πολίτη, δεν γίνεται σε
κλειστά γραφεία των Βρυξελλών ή των Καννών, γιατί σας αρέσει.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καθόλου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Όλα γράφτηκαν εκεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµοπαρασκευαστική.
Άλλα έγραψαν;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν δικαιούσθε να µας κατηγορείτε
ότι αλλάξαµε τις προτάσεις µας ή δεσµεύσεις µας, διότι ήταν η
µόνη Κυβέρνηση η οποία άντεξε να κάνει µία συµφωνία και να τη
φέρει σε εκλογές. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Αντώνης
Σαµαράς τόλµησαν να κάνουν συµφωνία και να τη φέρουν στον
ελληνικό λαό να την κρίνει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν πέρασαν από τη Βουλή;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η µόνη κυβέρνηση η οποία απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό και ζήτησε από τους πολίτες να πάρουν
θέση σε µια συµφωνία που είχε συµβιβασµούς, που είχε υποχωρήσεις αλλά ήταν τίµια, ήταν η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και
του ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Και το µόνο, βέβαια,
κόµµα που προεκλογικά κατέθεσε πρόγραµµα ξεκάθαρο τετραετίας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Και ήρθε στα αγγλικά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί δεν είχατε τη δυνατότητα –και
φαίνεται αυτό µέσα από τη διαδικασία την εσωκοµµατική που
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διεξάγεται- να καταθέσετε πολιτικό λόγο µε πρόταση για την Ελλάδα, γιατί πολύ απλά την πολιτική πρωτοπορία µέσα στην κοινωνία την έχει η κοινωνία και την εκφράζει η Αριστερά.
Δυστυχώς ζούµε από την Αντιπολίτευση –και αναφέροµαι συνολικά- µια περίοδο που υπάρχει έλλειψη πολιτικής ευθύνης και
σε συνεργασία µε τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης επιδίδονται τις τελευταίες εβδοµάδες σε µια καταιγίδα παραπληροφόρησης και λαϊκισµού. Ίσως να οφείλεται στην αναγγελία του
νοµοσχεδίου για τις συχνότητες που έρχεται την άλλη εβδοµάδα
στη Βουλή. Ίσως οφείλεται στην αγωνία και τις κονταροµαχίες
των βαρόνων σε άπταιστα «γαλλικά». Ίσως οφείλεται στις αλλεπάλληλες ποινικές διώξεις αλλά και στις προφυλακίσεις όλων
των πρωταγωνιστών των σκανδάλων των τελευταίων περιόδων
στη χώρα µας. Εµείς, όµως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια
πράγµατα για τη χώρα µας.
Δεν φέραµε την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση εµείς. Ο ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι ευθύνονται για την
άσκηση πολιτικής τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Το ξέρει,
γιατί το χρέωσε στις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις και ξέρει
πάρα πολύ καλά γιατί ανέθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ τη σωτηρία της χώρας,
το αποφάσισαν οι πολίτες και έχουµε αναλάβει αυτήν την ευθύνη.
Δεύτερη θέση. Δεν χαρίζουµε σε κανέναν το «όχι» των Ελλήνων πολιτών στο δηµοψήφισµα, γιατί αυτό το «όχι» έδωσε τη δυνατότητα να κάνουµε µια δυναµική διαπραγµάτευση και να
κερδίσουµε πράγµατα που ποτέ δεν καταφέρατε να διεκδικήσετε στο εξωτερικό.
Επίσης, δεν σας χαρίζουµε καµµία από τις δικές µας πρωτοβουλίες. Γιατί αν θέλατε να ήταν δικές σας, έπρεπε και το πρόγραµµα της ανθρωπιστικής κρίσης και τις εκατό δόσεις αλλά και
οποιαδήποτε άλλα µέσα που νοµοθετήσαµε εµείς να τα κάνετε
στη δική σας περίοδο. Και το ερώτηµα είναι πολύ απλό. Γιατί δεν
τολµήσατε να τα κάνετε; Γιατί δεν θέλατε να τα κάνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τα είχαµε κάνει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν δικαιούστε, λοιπόν, να µοιρολογείτε για πολιτικές που η Αριστερά επέλεξε ως πρωτοπόρος σε
αυτήν την κοινωνία να αλλάξει και να δηµιουργήσει ένα καινούργιο µέλλον για τον λαό του τόπου αυτού.
Θέση τρίτη. Δεν µετανιώνουµε για τις µονοµερείς ενέργειες,
γιατί αυτές οι µονοµερείς ενέργειες συνέβαλαν σε µια εθνική
προσπάθεια και επιβεβαίωσα κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης την αποφασιστικότητα αλλά και τη βούληση της Κυβέρνησης να αλλάξει ρότα η χώρα. Απέδειξαν την ανεξαρτησία της
ελληνικής πολιτικής. Δεν παίρναµε γραµµένες πολιτικές αποφάσεις από τις Βρυξέλλες. Και ταυτόχρονα, απέδειξαν την προσήλωσή µας στη δηµοκρατία, στον τόπο µας και, βέβαια, ωφέλησαν
ένα σηµαντικό κοµµάτι του ελληνικού λαού.
Θέση τέταρτη. Κερδίσαµε πράγµατα στη διαπραγµάτευση που
δεν φανταζόσασταν ποτέ ότι µπορούν να έρθουν στη χώρα µας.
Κερδίσαµε πράγµατα στη διαπραγµάτευση που είχαν όλα φιλολαϊκό πρόσηµο. Κερδίσαµε 20 δισεκατοµµύρια σε πλεονάσµατα,
κερδίσαµε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την αναδιάρθρωση του χρέους,
την κοινωνική πολιτική, τη µεταφορά του βραχυπρόθεσµου χρέους, την παράταση της φορολογίας των αγροτών, τη µη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τις συλλογικές συµβάσεις, τις οµαδικές
απολύσεις, τα κόκκινα δάνεια, τη δηµόσια περιουσία. Εσείς µε
το success story και τα Ζάππεια και τις κωλοτούµπες τι κερδίσατε
τα τελευταία χρόνια;
Εµείς αυτήν τη συµφωνία υλοποιούµε. Υλοποιούµε µια συµφωνία η οποία ξέρουµε ότι έχει υφεσιακά µέτρα. Ξέρουµε ότι
έχει επιπτώσεις στους πολίτες, αλλά είναι µια ταξική επιλογή
προς όφελος της κοινωνίας, γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση και η
δική σας αλλά και η έξοδος προς τη δραχµή είναι λύσεις οι
οποίες θα είχαν σηµαντικά προβλήµατα και επιπτώσεις στην πλειοψηφία της κοινωνίας, στους πολίτες, στους άνεργους, στους
νεολαίους, στους εργαζόµενους και στους επιχειρηµατίες.
Και υλοποιούµε και ένα παράλληλο πρόγραµµα, το οποίο δεν
ασχολείται µόνο µε τη διαφθορά και διαπλοκή που επιτρέψατε,
αλλά ταυτόχρονα λύνει προβλήµατα φοροδιαφυγής και από
αυτό το νοµοσχέδιο, διευρύνει τη φορολογική βάση –κάτι που
δεν κάνατε- γιατί το τελευταίο διάστηµα µέσα και από τη συµφωνία επιβάλαµε φορολογία και στα φρουτάκια και στη χωρητι-
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κότητα των δεξαµενόπλοιων και στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις.
Γιατί δεν τολµήσατε να τα κάνετε αυτά; Ήταν δική σας πολιτική
επιλογή ή των κατευθύνσεων των οποίων εξυπηρετείτε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Όµως, εµείς τολµήσαµε να κάνουµε πολιτική η οποία µπορεί να
αλλάξει και την Ευρώπη. Να µην υποταχθούµε και να µην υποκλιθούµε σε ένα συντηρητικό και αντιδηµοκρατικό νεοφιλελευθερισµό. Να τραβήξουµε από το µανίκι, αν θέλετε, και τη σοσιαλδηµοκρατία, για να δηµιουργήσουµε νέα προοδευτική συζήτηση
στην Ευρώπη. Γιατί εµείς δεν κλείνουµε τις λίστες σε υπουργικά
γραφεία. Δεν είµαστε οι κακοί µαθητές της Ευρώπης που µας διώχνουν από τα Συµβούλια Κορυφής, γιατί έχουµε αποτύχει.
Εσείς πρέπει να διαλέξετε: Θα είστε µε την Ελλάδα, µε την κοινωνία, µε την πρόοδο ή θα είστε µε τον Βέµπερ του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόµµατος, που είναι εχθρός της χώρας µας; Γιατί δεν
είναι τίµιο να µας εγκαλείτε για µια συµφωνία πάση θυσία, να πιέζετε και να τροµοκρατείτε τον λαό µαζί µε τα µέσα ενηµέρωσης
για να ψηφίσει «ναι», να ψηφίζετε τη συµφωνία και στη συνέχεια
να λέτε «τώρα δεν έχουµε ευθύνη».
Πρακτικά δεν έχετε κουράγιο. Δεν έχετε πολιτικό κουράγιο να
στηρίξετε αυτήν την πατρίδα. Όµως, η Αριστερά έχει αναλάβει
αυτήν την ευθύνη και θα την φέρει εις πέρας γιατί εµείς δεν κοιτάµε προς εσάς. Μας καλέσατε, δικός σας συνάδελφος µάς κάλεσε να µην κοιτάµε προς εσάς την ώρα της ψηφοφορίας,
προφανώς γιατί εσείς κοιτάγατε προς εµάς αν θα αντέξουµε να
σώσουµε τη χώρα, γιατί δεν µπορέσατε.
Όµως, εµείς αντέξαµε και κοιτάµε προς τα µπροστά και κοιτάµε προς τον λαό. Και καλούµε τους Υπουργούς σε αυτήν την
προσπάθεια µεταρρύθµισης, σε αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης και στήριξης της πατρίδας µας να µην κάνουν πίσω.
Έχουµε αναλάβει µεγάλη ευθύνη για τους πολίτες και αυτή την
ευθύνη θα την φέρουµε εις πέρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος για δέκα
λεπτά.
Σας έχουν διανεµηθεί και τα Πρακτικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα έχετε πάρει όλοι, ώστε να τα λάβετε υπ’ όψιν και στις
τοποθετήσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώ µε µία νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία, όπως είχα δηλώσει και νωρίτερα στην κοινή
συνεδρίαση των επιτροπών, την καταθέτουµε για να διευκρινίσουµε ένα θέµα συνταγµατικότητας που έχει εγερθεί σε σχέση
µε τη ρύθµιση του άρθρου 10 στην παράγραφο 24.
Όπως είχα δηλώσει και προηγουµένως, η ρύθµιση είχε αποκλειστικά σκοπό τη συγκέντρωση των οικονοµικών πόρων του
δηµοσίου, ούτως ώστε να µπορεί να γίνεται η καλύτερη αξιοποίησή τους και να µην φυλάσσονται τα αποθεµατικά των νοµικών
προσώπων σε ιδιωτικές τράπεζες.
Επειδή η διατύπωση δηµιουργούσε ενδεχοµένως ένα θέµα ερµηνείας σε σχέση µε το αν παραβιάζεται το αυτοδιοίκητο και των
νοµικών προσώπων που από το Σύνταγµα έχουν αυτονοµία και
των υπόλοιπων, διευκρινίζουµε προσθέτοντας τη φράση «µε την
επιφύλαξη των προβλεπόµενων για τα αυτοδιοικούµενα νοµικά
πρόσωπα» ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδιοίκησης των νοµικών προσώπων ως προς τις αποφάσεις σκοπιµότητας
και δεν υποκαθίσταται στη θέση τους ο Υπουργός Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όµως, για να
µην καταχραστώ τον χρόνο και τοποθετηθώ ξανά, θα µου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και για τα ζητήµατα του δικού µου
Υπουργείου, θέµατα που αφορούν το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας.
Πραγµατικά εξεπλάγην από πολλές τοποθετήσεις. Για παράδειγµα, άκουσα ότι εµείς θα θέσουµε σε αµφισβήτηση µε τη µεταρρύθµιση που προγραµµατίζουµε το ευρωπαϊκό κοινωνικό
µοντέλο. Αυτός ο ισχυρισµός από ανθρώπους που θα έπρεπε να
ξέρουν ότι έχουµε ήδη έξι καταδίκες στην Επιτροπή Κοινωνικών
Δικαιωµάτων -το όργανο του Συµβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και έχει την ευθύνη
επίβλεψής του, ακριβώς γιατί το πρώτο µνηµόνιο παραβίαζε
σειρά διατάξεων του- από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν
ότι την προηγούµενη εβδοµάδα η επιτροπή που παρακολουθεί
το Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα οικονοµικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώµατα διεπίστωσε ότι η επιβληθείσα στη χώρα λιτότητα τα τελευταία πέντε χρόνια παραβιάζει το Σύµφωνο αυτό,
από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν την σχετική έκθεση
του ειδικού εµπειρογνώµονα των Ηνωµένων Εθνών για τις ευθύνες που έχουν τα κράτη-δανειστές στις σχέσεις τους µε τα
κράτη-οφειλέτες ως προς την τήρηση των θεµελιωδών κανόνων
του Διεθνούς Δικαίου, όλα αυτά, λοιπόν, από ανθρώπους και
υπεύθυνους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες είναι κάτι που εγώ
δεν περίµενα να δω στην Βουλή. Δείχνει, κατά τη γνώµη µου, έλλειψη υπευθυνότητας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όπως το Κυπριακό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επίσης, άκουσα
να µας µέµφονται ότι τάχα κάνουµε για «τα µάτια του κόσµου»
διαπραγµάτευση και ότι φέρνουµε ξανά ό,τι έφερναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις: νοµοσχέδια µε µετάφραση και µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Να σας πω ότι, αντιθέτως αυτήν τη
στιγµή αρχίζουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσµατα της εξάµηνης προσπάθειας να αντιπαραβάλουµε ένα διαφορετικό µοντέλο
στο µοντέλο της οικονοµικής ορθοδοξίας του νεοφιλελευθερισµού.
Δεν εισπράξαµε µόνο «τσάι και συµπάθεια» από αυτούς που
είδαν ότι πράγµατι υπάρχει µία εναλλακτική οδός στο µοντέλο
του επελαύνοντος νεοφιλελευθερισµού.
Θα σας πω δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα στο δικό µου αντικείµενο. Στην επίσκεψή µου στην Επιτροπή Απασχόλησης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η πρότασή µας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει επίβλεψη της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τα εργασιακά. Γιατί
δεν είναι διµερές θέµα. Το πώς θα καθοριστούν οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στον τοµέα των εργασιακών θεµάτων είναι
θέµα που αφορά όλη την Ευρώπη.
Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, η πρόταση που θα συζητηθεί
στο Συµβούλιο των συντονιστών της επιτροπής είναι να υπάρχει
µια Διαρκής Επιτροπή Παρακολούθησης, ένα Monitoring Group
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα βλέπει πώς εξελίσσεται η
διαπραγµάτευση, ακριβώς γιατί εµείς θέλουµε να είναι ουσιαστική
και ακριβώς γιατί θέλουµε να υπερασπίσουµε το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο από τον επελαύνοντα νεοφιλελευθερισµό.
Στο Συµβούλιο Υπουργών Εργασίας υποστηρίξαµε την πρόταση της λουξεµβουργιανής προεδρίας να υπάρχει ένα Eurogroup των Υπουργών Εργασίας. Και αυτή η κοινή µε την
λουξεµβουργιανή προεδρία πρότασή µας βρήκε την υποστήριξη
και των Υπουργών Εργασίας της Γαλλίας και της Γερµανίας.
Γιατί αντιλαµβάνεστε ότι θα ήταν παράλογο οι υποχρεώσεις
της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράµµατος ως προς το τι είναι
οι καλές εργασιακές πρακτικές ή η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού να υπόκεινται στον έλεγχο των Υπουργών Οικονοµικών.
Προφανώς, θα πρέπει οι Υπουργοί Εργασίας να αναλάβουν
αυτόν τον θεσµικό ρόλο της διαπραγµάτευσης απέναντι στο σύνολο των λαών της Ευρώπης, της υπεράσπισης ουσίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
Και προφανώς, εµείς είµαστε αυτοί που βάλαµε στο τελευταίο
µνηµόνιο, παρά τους αναγκαστικούς συµβιβασµούς που δεχθή-
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καµε, να είναι η ΔΟΕ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο τελικός
διαιτητής της διαπραγµάτευσης αυτής. Και η ΔΟΕ θα είναι παρούσα µε τεχνική βοήθεια και στη µεγάλη µεταρρύθµιση του
ασφαλιστικού.
Διότι αυτά που φέρνουµε τώρα είναι προαπαιτούµενα που µας
έχουν ζητηθεί και που ουσιαστικά αντιµετώπιζαν θέµατα τα οποία
το προηγούµενο νοµοσχέδιο, που εµείς ψηφίσαµε και που αντιµετώπιζαν επιµέρους θέµατα του ασφαλιστικού µας συστήµατος, τα επανεξετάζει, χωρίς όµως να θέτει τη συνολική αυτή
µεταρρύθµιση, την οποία έχει ανάγκη στο σύνολό της το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα.
Όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην τοποθέτησή µου στην
επιτροπή, τα περισσότερα απ’ αυτά τα πρώτα µέτρα «πρώτων
βοηθειών» έχουν ήδη εκπληρώσει τον σκοπό τους.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο µέτρα, τα οποία
θα πρέπει να συµπεριλάβουµε ξανά, διορθωτικά, στη µεγάλη µεταρρύθµιση του Νοεµβρίου.
Το ένα είναι το θέµα της αποκατάστασης των συντάξεων των
ανασφάλιστων υπερηλίκων. Εκεί, όµως, είναι προφανές ότι θα
πρέπει να το αντιµετωπίσουµε στη γενικότερη κατεύθυνση του
διαχωρισµού προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών, όπως θα
κάνουµε στη µείζονα µεταρρύθµιση.
Το άλλο θέµα είναι το ζήτηµα της επιλογής ασφαλιστικών κλάσεων των ελεύθερων επαγγελµατιών, το οποίο µε ρητή πρόβλεψη που έχουµε στην συµφωνία πρόκειται να ακολουθεί το
ύψος του εισοδήµατος.
Κακά τα ψέµατα, όµως. Όλα αυτά ήταν επιµέρους µέτρα. Δεν
λύνεται µε εµβαλωµατικά µέτρα το συνταξιοδοτικό. Γιατί πάντοτε
είχαµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα που ήταν κατακερµατισµένο
και υπόκειτο στις πελατειακές πρακτικές του παλαιοκοµµατισµού. Δεν ήταν δίκαιο και πριν από το 2010. Και µετά το 2010 όχι
µόνο επιδεινώθηκε, λόγω των νόµων που στην πραγµατικότητα
δεν έλυσαν αλλά χειροτέρεψαν τα χρόνια προβλήµατά του, αλλά
αντιµετώπισε και το οξύ εισπρακτικό πρόβληµα, που δηµιουργήθηκε αφ’ ενός µεν από τις συνέπειες της κρίσης και της ύπαρξης
πάνω του ενός τετάρτου της εργατικής δύναµης στην ανεργία
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τις εισφορές της, αφετέρου δε από την τελική καταλήστευση των αποθεµατικών των
Ταµείων µε το PSI, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
της κακοδιαχείρισης. Το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα
είναι το µοναδικό που δεν έχει αυτήν τη στιγµή αποθεµατικά.
Εµείς, και εδώ, δεν θελήσαµε να νοµοθετήσουµε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία υπό µετάφραση. Θα µπορούσαµε να προσπαθήσουµε εµβαλωµατικά να βρούµε ισοδύναµα σε αυτά που
µας ζητούν και που στην πραγµατικότητα θα έπρεπε εµείς οι ίδιοι
να τα έχουµε προβλέψει. Γιατί αυτήν τη στιγµή τα ελλείµµατα
του συνταξιοδοτικού µας συστήµατος είναι τριπλάσια από την
προσαρµογή που µας ζητείται. Εµείς οι ίδιοι θα έπρεπε να
έχουµε φροντίσει προ πολλού να τα έχουµε κάνει. Όλες, όµως,
οι µεταρρυθµίσεις που προηγήθηκαν, ουσιαστικά έστελναν τον
λογαριασµό σε κάποιον άλλον. Γι’ αυτό έχουµε διαφορετικές
ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους πριν από το 1993, µετά το
1993, πριν από το 2011, µετά το 2011.
Εµείς, λοιπόν, δεν θα επιβάλουµε νέες οριζόντιες µειώσεις.
Εµείς ξεκινούµε από τη λογική ότι κάθε ασφαλισµένος θα πρέπει
να έχει κοινή και όµοια αντιµετώπιση µε όλους τους υπολοίπους
που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία µε αυτόν.
Οµοιόµορφους κανόνες θα εφαρµόσουµε. Και από αυτή τη
νέα αρχιτεκτονική του συστήµατος πρόκειται να προχωρήσουµε
στον εξορθολογισµό. Προφανώς, η πρόταση της επιτροπής που
κατατέθηκε σήµερα, δεν είναι η τελική πρόταση της Κυβέρνησης, αλλά αποτελεί την αφορµή, την έναρξη δηµόσιου διαλόγου.
Έχω εκπλαγεί µπροστά στο µέγεθος της παραπληροφόρησης.
Όπως στο παρελθόν εγκύκλιοι που εκδίδονταν και που ερµήνευαν υφιστάµενη νοµοθεσία του 2010 αποδίδονταν σε εµάς,
όπως στον τοµέα το φορολογικό µιλούν, ακόµη και για φοροκαταιγίδα, όταν πρόκειται για εφαρµογή µέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εδώ έχουµε ακόµη
χειρότερα πράγµατα: Αποδίδονται σε εµάς απίθανες µειώσεις.
Αποδίδονται απίστευτες προθέσεις και στην επιτροπή και στην
ίδια την Κυβέρνηση. Μολονότι πανηγυρικά, πολλές φορές έχω
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πει ότι εµείς δεν θα δεχθούµε να υπάρχει κανένα εισοδηµατικό
κριτήριο στην απονοµή των συντάξεων, βλέπω συνέχεια σε πηχυαίους τίτλους εφηµερίδων να προβάλλεται κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την υπέρβαση.
Τέρµα τα ψέµατα. Θέλουµε ένα δηµόσιο σύστηµα αναδιανεµητικό που θα φροντίζει και θα προστατεύει τις συντάξεις ειδικά
των χαµηλόµισθων στρωµάτων, που δεν θα έχει χαρακτηριστικά
κεφαλαιοποιητικά, που δεν θα υπόκειται στις προθέσεις του νεοφιλελευθερισµού και να έχει όµοια χαρακτηριστικά µε ένα ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης. Και ακριβώς θα στηριχτούµε σε ευρύ
δηµόσιο διάλογο, ώστε το Νοέµβριο που θα έρθει το ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο να µπορέσουν όλοι να έχουν ενηµερωθεί για
τα ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά και να έχουµε τη δυνατότητα επιτέλους να έχουµε µία ελληνική µεταρρύθµιση που
θα έπρεπε να έχει συµβεί δεκαετίες πριν, όχι γιατί µας το επιβάλλουν τα µνηµόνια, αλλά γιατί είναι εθνική ανάγκη να αλλάξουµε
τη χώρα µας σε πιο δίκαιη κατεύθυνση, σε µία κατεύθυνση µίας
µεταρρύθµισης που θα έχει κοινωνικό και αριστερό πρόσηµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, προηγούµαι. Έχω σηκώσει το χέρι µου από πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρόκειται για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας. Δεν έχω άλλο λόγο να κάνω παρέµβαση. Περιµένουµε από το πρωί.
Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχετε ενηµερωθεί από τους συναδέλφους σας. Υπήρχε µία εκκρεµότητα την οποία έλυσε ο
Υπουργός. Επειδή έχουµε καταθέσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, έκανε
µία βελτίωση ο κύριος Υπουργός και πρέπει να απαντήσω. Εµείς
καταθέσαµε την ένσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ωραία.
Έχετε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο, για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, το πρωί κάναµε µία
συζήτηση επ’ αυτού και τοποθετήθηκαν κι άλλα κόµµατα. Είχαµε
θέσει δύο θέµατα: Το άρθρο 1 παράγραφος 3, όπου σας ζητούσαµε µία βελτίωση, σχετικά µε το θέµα της ωρίµου προσδοκίας.
Επιµείνατε κι άρα τίθεται θέµα. Θα γίνει ψηφοφορία επ’ αυτού.
Υποσχεθήκατε και µία βελτίωση σε ό,τι αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 24, περίπτωση 69α. Η παρέµβαση που κάνετε είναι σε
θετική κατεύθυνση. Μπορεί να παραµένουν µία σειρά από προβλήµατα για το άρθρο 10 που να επιδέχονται κι αυτά βελτιώσεων, αλλά αυτά αφορούν τη συζήτηση επί των άρθρων. Εµείς
εδώ συζητούµε µόνο για το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας.
Η παρέµβασή σας όµως χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Με
ενηµερώσατε και το συζητήσαµε το θέµα και το σκέφτηκα. Θα
ήταν προτιµότερο, αν δεχθείτε, εκεί που λέτε «επιφυλασσόµενων», να λέτε «εξαιρουµένων» και να βάλετε ένα κόµµα στο τέλος
της φράσης σας και να προσθέσετε την υπόλοιπη φράση «ενδεικτικά αναφέρονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.»,
για να αφήσουµε στο νοµοθέτη τη δυνατότητα αύριο να κάνει
και περαιτέρω βελτιώσεις. Δεν ξέρω αν µε ακούτε.
Θα δούµε υπό την έννοια αυτή και αν αυτό το δεχθείτε –δηλαδή, να γίνετε σαφέστερος- και υπό µία επιφύλαξη νοµικής τεχνικής φύσης, που δεν µπορώ να είµαι χρήσιµος αυτήν τη στιγµή,
και των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού. Διότι, λόγου
χάριν, στην επόµενη παράγραφο 3 τίθενται ζητήµατα που ο ερµηνευτής θα κληθεί να σκεφθεί αν αυτή η ρύθµιση καλύπτει τις
εξαιρέσεις ή δεν τις καλύπτει.
Πρέπει, λοιπόν, να το ξανασκεφτείτε αύριο για συµπληρώσεις,
αφού ολοκληρώσουµε και άρουµε τις επιφυλάξεις µας για το
θέµα της συνταγµατικότητας, αλλά, ξαναλέω, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνετε ακόµη πιο σαφή τη διατύπωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μπορώ, κυρία
Πρόεδρε, να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η πρόθεσή µας
είναι προς την ίδια κατεύθυνση, απλώς θα προχωρήσω σε ορισµένες διευκρινίσεις για τα Πρακτικά, χωρίς να αποδεχτώ τη δική
σας πρόταση. Γιατί αν µιλήσουµε για εξαίρεση, ακυρώνεται η
πρόθεση που έχουµε για συγκέντρωση αυτών των οικονοµικών
πόρων, όπως θέλουµε. Αυτό το οποίο εµείς επιδιώκουµε είναι να
συγκεντρώνονται αυτοί οι πόροι, τα αποθεµατικά, αλλά να διατηρήσουµε τη δυνατότητα λήψης απόφασης επί των θεµάτων
που τους αφορούν στα αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι εφόσον αυτή η δήλωσή µου θα κατατεθεί
στα Πρακτικά, θα µπορεί να ερµηνεύσει και σε περίπτωση που
υπάρξει µια διαφορετική αµφισβήτηση του πραγµατικού νοήµατος της τροποποίησης που κάνουµε, να δώσει την απάντηση
στον εφαρµοστή του δικαίου. Δεν είναι από τα θέµατα ουσίας.
Θα ακούσω τις απόψεις σας στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Νοµίζω, όµως, ότι µε τη διατύπωση όπως είναι και µε τις διευκρινίσεις που έδωσα, το θέµα καλύπτεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αλλά επειδή ξέρετε, συνάδελφε,
ότι όλα αυτά τα θέµατα που αφορούν τις δηλώσεις εδώ, ειδικά
τις δηλώσεις των Υπουργών, αφορούν την ιστορική ερµηνεία των
νόµων που αξιολογείται από τα δικαστήρια. Τη διοίκηση δεν την
αξιολογεί. Σπανίως τη µεταχειρίζεται. Κι αυτό είναι ένα πρόβληµα, αλλά είναι έτσι.
Επειδή η παράγραφος 1 έχει δύο εδάφια, η συγκέντρωση των
αποθεµατικών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης σε ένα
λογαριασµό ρυθµίζεται από το πρώτο εδάφιο, βάζει τελεία εκεί
το νοµοθέτηµά σας. Άρα, η εξαίρεση αφορά το δεύτερο εδάφιο
αυτής της παραγράφου όπου ρυθµίζεται η αρµοδιότητα του
Υπουργού των Οικονοµικών µε τρόπο, όπως είναι σήµερα, καταθλιπτικό σε σχέση µε τις αρµοδιότητες των ιδρυµάτων.
Άρα, λοιπόν, αίρεται η ανησυχία σας και µπορείτε να κάνετε
αυτή τη διατύπωση που είναι ακόµη σαφέστερη και αίρει και τα
δικά µας προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, µπορώ να δώσω διευκρίνιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η δική
µας πρόθεση είναι να καταφέρουµε δύο πράγµατα. Το ένα είναι
να συγκεντρωθούν όλα τα χρήµατα σε ένα ταµείο για τους οικονοµικούς λόγους που εξήγησα και µετά ο δεύτερος σκοπός είναι
ο κάθε φορέας να έχει τα ίδια δικαιώµατα που θα είχε, αν είχε
βάλει τα λεφτά σε έναν προθεσµιακό λογαριασµό. Αυτός είναι ο
σκοπός. Νοµίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα γραµµένο, υπάρχει
αυτό και µπορεί να κάνω εγώ µία εγκύκλιο που το εξηγεί αυτό
αµέσως µετά.
Σε αυτό που είπατε το µόνο που µε ανησυχεί και µπορεί να
κάνω λάθος, γιατί δεν ξέρω καλά νοµικά -το οµολογώ- είναι ότι
δεν θέλω µια διατύπωση η οποία δεν εξασφαλίζει αυτήν τη συγκέντρωση και τους λόγους τους εξηγώ. Αν σας καλύπτει αυτή η
διατύπωση µε µια εγκύκλιο που µπορούµε να βγάλουµε µετά, θα
εξηγεί ότι ο κάθε φορέας έχει τα ίδια δικαιώµατα που θα είχε,
δηλαδή θα έχει τρεις µέρες για να βγάλει τα λεφτά του, όπως θα
ήταν σε έναν προθεσµιακό λογαριασµό. Αυτός είναι ο σκοπός.
Πανεπιστηµιακός είµαι κι εγώ, πανεπιστηµιακός είστε κι εσείς,
δεν θέλω να δυσκολέψω τη δουλειά και το έργο του πανεπιστηµίου. Νοµίζω ότι αυτό το κατανοείτε. Αν αυτό σας καλύπτει, νοµίζω πρέπει να προχωρήσουµε µε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι άλλο, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τέλος,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαστε στην ίδια κατεύθυνση, όµως,
θα επιµείνουµε στην ένσταση γιατί ζητάµε σαφέστερη διατύπωση. Δεν είναι ζήτηµα που έχει να κάνει µε αµφιβολίες και αµφισβητήσεις στις προθέσεις. Είναι σαφείς οι προθέσεις,
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καταγράφηκαν στα Πρακτικά και είναι εντάξει οι προθέσεις. Αλλά
για την ακρίβεια των επιχειρηµάτων, για τη σαφήνεια των επιχειρηµάτων και για την αυστηρότητα των επιχειρηµάτων, θέλουµε
να επιµείνουµε. Δεν έχει καµµία διάθεση αυτό, ξαναλέω, αµφισβήτησης των όσων λένε οι Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βρούτση, θέλετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις
γι’ αυτά τα οποία ειπώθηκαν -ανακρίβειες βασικά- από τους
Υπουργούς και κατ’ αρχάς, προς τον κ. Αλεξιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών.
Κύριε Υπουργέ, είναι προκλητικό να εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία για το αν υπερασπίζεται ή όχι την επιχειρηµατικότητα.
Εάν έχετε το σύνδροµο -που το έχετε- της ιδεολογικής σύγχυσης γι’ αυτά που σήµερα κάνετε και λέτε σε σχέση µε αυτά που
λέγατε στο παρελθόν, είναι δικό σας πρόβληµα. Η Νέα Δηµοκρατία έχει ξεκάθαρη άποψη.
Και βάλατε αυτό το δίληµµα προς εµάς κοιτώντας την ώρα που
µιλούσατε και προσπαθήσατε να κάνετε σύγχυση, επειδή λέµε
πολύ απλά ότι εµείς στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα γιατί
από εκεί παράγεται ο πλούτος, γιατί εκεί δηµιουργούνται οι θέσεις εργασίας, αλλά διαφωνούµε µε τη µείωση των προστίµων
στα πλαστά και εικονικά. Εµείς, είµαστε ξεκαθαρισµένοι. Άλλο
είναι η υγιής επιχειρηµατικότητα και άλλο οι επιχειρηµατίες που
µε πλαστά και εικονικά κλέβουν τον πλούτο και τα δηµόσια
έσοδα.
Αν είστε υπερασπιστές αυτής της κατηγορίας, πείτε το δηµόσια. Όµως, µη συγχέετε και µην κάνετε πρόβληµα προς άλλους
το δικό σας ιδεολογικό πρόβληµα.
Επιπλέον, όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε,
τα αποθεµατικά των ταµείων, καµµιά φορά ο Θεός αγαπάει τον
κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Τις τελευταίες ηµέρες
στον τόπο µας –πολιτικά, τουλάχιστον, αυτό επιβεβαιώνεται- µιλήσατε για τα αποθεµατικά των ταµείων, ότι εσείς δεν τα αγγίξατε και ότι λέγαµε διάφορα για εσάς.
Το άρθρο 14 του παρόντος νοµοσχεδίου ξέρετε τι κάνει; Επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε η Νέα Δηµοκρατία όλο αυτό το διάστηµα, ότι βάλατε χέρι και «σπάσατε τον κουµπαρά» των
αποθεµατικών των επόµενων γενεών, το ΑΚΑΓΕ.
Ήρθε η τρόικα, κύριε Υπουργέ, και σας επέβαλε η τρόικα να
πάρετε πίσω, να ξεψηφίσετε αυτό που κάνατε, να «σπάσετε τον
κουµπαρά» των επόµενων γενεών. Γι’ αυτό πρέπει να είστε πολύ
προσεκτικοί όταν µιλάτε.
Με την ευκαιρία που είστε εδώ όλοι, ενώπιος ενωπίω, εγώ περίµενα ειλικρινά σήµερα, πέρα από τα θεωρητικά της τοποθέτησής σας και τα συνεχιζόµενα αυτά αριστερά παραµύθια, να
τοποθετηθείτε ουσιαστικά και να πείτε σήµερα για την Επιτροπή
Κατρούγκαλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε.
Και όχι η Επιτροπή Σοφών. Δεν είναι καµµία επιτροπή, την
οποία διακοµµατικά συµφωνήσαµε. Είναι µία επιτροπή, όπου διόρισε προσωπικό ο κ. Κατρούγκαλος. Τις κατευθύνσεις στην επιτροπή, τους στόχους στην επιτροπή, τους δώσατε εσείς. Δεν
ξέρω τι οργανόγραµµα πήρε αυτή η επιτροπή και µέσα σ’ ένα
µήνα βρήκε το πώς θα γίνει ο τρόπος για να γίνει βιώσιµο το
ασφαλιστικό. Ουσιαστικά δώσατε µία κατεύθυνση. Δώσατε στην
επιτροπή µία κατεύθυνση: «Βρείτε ένα µηχανισµό µείωσης συντάξεων για να εξοικονοµήσουµε δηµοσιονοµικά το 1,8 δισεκατοµµύριο που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό κάνατε.
Περίµενα ειλικρινά σήµερα να έρθετε εδώ και να πείτε ότι
«εµείς θα µειώσουµε τόσο τις συντάξεις, διότι αυτό προβλέπεται». Δεν λέτε την αλήθεια. Συνεχίζετε να παραπλανείτε τον ελληνικό λαό και τα βάζετε και µε τους δηµοσιογράφους, που
γράφουν όλα αυτά περί µειώσεων συντάξεων. Να το ξεκαθαρίσουµε. Η επιτροπή, η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας
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και συστήθηκε πριν ένα µήνα και λειτούργησε µε πρόσωπα, τα
οποία διόρισε ο Υπουργός Εργασίας, είχε µόνο ένα στόχο, να
µειώσει τις συντάξεις.
Είναι το γνωστό επικοινωνιακό επικάλυµµα, ένας µανδύας
κάτω από τον οποίο, για να µην πάρει το πρώτο κύµα της κοινωνικής αντίδρασης ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση και ο κ. Κατρούγκαλος,
µε αυτήν τη διαδικασία προσπαθεί να ρίξει αλλού τις ευθύνες.
Δεν θα τις αποφύγετε. Είστε εδώ.
Μειώσεις κάνατε και 2% οριζόντια στις µικρές συντάξεις. Μειώσατε τις χαµηλές συντάξεις µε ένα κεφαλοποιητικό σύστηµα.
Είστε ο πρώτος Υπουργός και η πρώτη Κυβέρνηση –το είπα και
στην οµιλία µου- που αλλάζει δοµικά τη φιλοσοφία της κοινωνικής ασφάλισης στην πατρίδα µας. Να το πείτε. Είναι η πρώτη
φορά που γίνεται στην ιστορία του ασφαλιστικού.
Μειώσατε το επικουρικό και στο 6% που µειώσατε, κύριε
Υπουργέ, να ξέρετε για να συνεννοούµαστε, ουσιαστικά εφαρµόσατε ρήτρα µηδενικού ελλείµατος σε πρώτη φάση, της οποίας
το ύψος στον προϋπολογισµό ήταν 4,5%. Εσείς το µειώσατε 6%
και τώρα θα έλθετε να κάνετε και άλλη µείωση.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή οι στιγµές που ζούµε είναι κρίσιµες και ο κόσµος έξω αγωνιά -και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι
και οι εργαζόµενοι- και δεν βλέπουν από την Κυβέρνηση ένα σταθερό πλαίσιο πορείας, καλό θα είναι να πείτε γρήγορα την αλήθεια, τι σκοπεύετε να κάνετε. Να µη βάζετε σε αγωνία όλες τις
ελληνικές οικογένειες και όλον τον ελληνικό πληθυσµό, διότι
αυτό πρέπει να το κάνετε σύντοµα, γιατί δεν µπορείτε να το αποφύγετε. Τα ψέµατα τελείωσαν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν γίνεται. Να µιλήσουν και οι
Βουλευτές.
Δεν γίνεται, κυρία Πρόεδρε. Θα τα πείτε όλοι µαζί µετά, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσουν όλοι, κύριε. Μην αγανακτείτε. Έχουν ζητήσει τον λόγο ο
κ. Παφίλης, ο κ. Κασιδιάρης.
Μήπως θέλετε να ακούσετε κι άλλους, κύριε Κατρούγκαλε, και
να απαντήσετε µία και καλή, δηλαδή να περιµένετε και τους άλλους;
Μην παραπονείστε εσείς, κύριε Σκρέκα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εάν υπάρχουν,
πράγµατι, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, που θέλουν να µιλήσουν επί του αντικειµένου µου, ευχαρίστως να περιµένω.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να µιλήσουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι µε τη σειρά τους και απαντάτε σε όλα µαζί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαρίστως.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κασιδιάρη, αφού έχετε ζητήσει πρώτος τον λόγο, ορίστε, τον
έχετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εδώ είναι προδήλως αντισυνταγµατικό
το πολυνοµοσχέδιο. Η αντισυνταγµατικότητα δεν έγκειται µόνο
στην ορολογία, στη φρασεολογία που χρησιµοποιεί εδώ ο
Υπουργός. Δεν γίνεται να αλλάξουµε µία λέξη, όπως λέει το
ΠΑΣΟΚ, και αυτοµάτως να γίνει το νοµοσχέδιο συνταγµατικό.
Έχουµε πει ευθύς εξαρχής ότι από τη στιγµή που τα µνηµονιακά µέτρα καταψηφίστηκαν στο δηµοψήφισµα από τον ελληνικό λαό, οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε νοµοθετική
πρωτοβουλία αντιτίθεται σε αυτήν την απόφαση του ελληνικού
λαού, είναι προδήλως αντισυνταγµατική.
Ιδίως εδώ όσον αφορά αυτόν τον ενιαίο λογαριασµό, στον
οποίο αναφέρεται ο νόµος, δεν υπήρχε ενιαίος λογαριασµός, αλλά
έχετε δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιους µήνες και πάλι δέσµευσε, δήµευσε κυριολεκτικά τα χρήµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να πληρώνονται παράνοµα
τοκοχρεολύσια στους δανειστές. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι
αντισυνταγµατικές και δεν µας αφορά τι φρασεολογία θα χρησιµοποιήσει ο Υπουργός. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για ξενοκρα-
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τία στην πατρίδα µας είτε µε όλους αυτούς τους ενιαίους λογαριασµούς είτε το περιβόητο fund των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Εποµένως, το πολυνοµοσχέδιο είναι στο σύνολό του αντισυνταγµατικό. Γι’ αυτόν τον λόγο και το καταψηφίζουµε και το καταδικάζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παφίλη, ζητήσατε να µιλήσετε για ένα λεπτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, για να
απαντήσω στον κ. Κατρούγκαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απορώ. Μετά από όλα αυτά που έχει
δει ο ελληνικός λαός, µετά από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από όλα όσα έχουν συµβεί, έρχεστε σήµερα εδώ και
του λέτε τι; Ότι αυτός που τον έσυρε στη σφαγή, θα εγγυηθεί
για να πάει καλύτερα.
Για να µιλήσω και πιο πρακτικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσµος, λέτε «µεγάλη επιτυχία που µπαίνει το Ευρωκοινοβούλιο».
Ξέρετε τι έχει ψηφίσει, κύριε Κατρούγκαλε, το Ευρωκοινοβούλιο;
Τη «Λευκή Βίβλο», αυτή που ξεκίνησε το ξήλωµα όλων των εργατικών κατακτήσεων. Έχει ψηφίσει την «Πράσινη Βίβλο» µε
«λευκό» του Συνασπισµού τότε. Και η «Πράσινη Βίβλος» τι λέει;
Καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις. Τα έχω ξαναπεί. Ναι ή όχι;
Τις καταργεί ή όχι; Βάλατε, λοιπόν, τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Τι λέτε στον κόσµο σήµερα; Του λέτε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή
Ένωση σήµερα, που τσακίζει όλους τους λαούς, τους εργαζόµενους στο όνοµα τού να γίνει πιο ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό
κεφάλαιο, θα εγγυηθεί το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας;
Σοβαρολογείτε; Άλλο να πείτε ότι έτσι είναι τα πράγµατα και δεν
µπορούµε να κάνουµε αλλιώς και δηλώνουµε υποταγή και κάνουµε τους τεµενάδες µπροστά στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γιατί αυτό κάνετε. Και είναι άλλο ακόµα και σήµερα –αυτή
είναι η υπηρεσία που προσφέρετε, και απέναντι στο εργατικό κίνηµα έχετε τεράστιες ευθύνες και δεν εννοώ προσωπικά µόνο,
εννοώ πολιτικά συνολικά- να του λέτε τώρα που πάει στη σφαγή
-αφού βλέπετε ποια είναι η όλη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- «εµείς µε τους Υπουργούς Εργασίας της Γερµανίας».
Καλά σοβαρολογείτε; «Της Γαλλίας»; Με 50 δισεκατοµµύρια περικοπές κοινωνικών δαπανών; Όλοι αυτοί, δηλαδή, που έχουν
επιβάλλει και συνυπέγραψαν όλα τα µνηµόνια που καταγγέλλατε,
που έχουν εφαρµόσει όλη αυτήν την πολιτική ή το µεγαλύτερο
µέρος της σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µας
φέρουν αύριο και θα µας βοηθήσουν να έχουµε ένα καλύτερο
ασφαλιστικό σύστηµα. Μεγάλο ψέµα! Μεγάλη αυταπάτη!
Είναι σαν αυτό που λέγατε ότι η Ευρώπη αλλάζει. Βεβαίως, αλλάζει! Γίνεται χειρότερη, εχθρική, πιο επιθετική απέναντι στους
λαούς, πιο επιθετική απέναντι στους εργαζόµενους και άλλη
λύση δεν υπάρχει από τη συνολική ανατροπή. Όχι να καλείτε τον
κόσµο να υποταχθεί σε αυτήν τη βαρβαρότητα που ζει σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίζουµε τον κατάλογο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
συγγνώµη, κύριε Κατρούγκαλε, απαντήστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ.
Θα προσπαθήσω να µιλήσω όχι πολύ περισσότερο από το ένα
λεπτό.
Κύριε Παφίλη, έχετε δίκιο, το είπα και εγώ. Η κυρίαρχη ιδεολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση -από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
τουλάχιστον και µετά- είναι ο νεοφιλελευθερισµός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από πάντα! Τι είναι ο νεοφιλελευθερισµός; Δεν είναι καπιταλισµός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όταν µιλάµε,
όµως, για το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο, µιλάµε για αυτό το
σύστηµα που είναι µεν καπιταλισµός, αλλά λόγω των αγώνων των
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εργαζοµένων, λόγω του αντίπαλου δέους που συνιστούσε η
ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε σε ένα σύστηµα ρυθµίσεων της αγοράς που υπόκειται στα κοινωνικά δικαιώµατα και
στο Ατοµικό και το Εργατικό Δίκαιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θυµάται το ΚΚΕ τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό είναι που
«ξηλώνει» ο επελαύνων νεοφιλελευθερισµός, αυτό είναι που υπερασπιζόµαστε. Και έχουµε δηλώσει ότι θέλουµε να µείνουµε
στην Ευρώπη, ακριβώς γιατί θέλουµε να την αλλάξουµε. Δεν µας
αρέσει η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, εµείς θέλουµε την Ευρώπη
την κοινωνική.
Κύριε Βρούτση, προφανώς λέµε τα αριστερά, όπως είπατε,
γιατί είµαστε αριστεροί και όπως σεβόµαστε τη δική σας δεξιά
ταυτότητα, έτσι κι εµείς έχουµε µια διαφορετική ταυτότητα µε
ένα διαφορετικό κοινωνικό πρόσηµο.
Να σας πω ότι η Επιτροπή Σοφών που θεωρήσατε ότι χειραγωγήθηκε από µένα, περιλαµβάνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Σοφών που κατέληξε στη µεταρρύθµιση του 2010. Περιλάµβανε
τον Διοικητή του ΙΚΑ επί κυβερνήσεων Σηµίτη. Περιλαµβάνει
όλους, µα, όλους τους καθηγητές πρώτης βαθµίδας του Δικαίου
Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπόλοιποι ήταν όλοι ανώτατοι δικαστικοί. Νοµίζω ότι συνιστά µια έµµεση προσβολή στο πρόσωπό
τους -όχι στο δικό µου- η αµφισβήτηση της αντικειµενικότητάς
τους.
Να ξέρετε ότι όποιος θέλει να κάνει µεταρρύθµιση, πρέπει να
σεβαστεί τρεις προϋποθέσεις: τεχνοκρατική επάρκεια, δηµόσιο
διάλογο και πολιτική βούληση. Φοβάµαι ότι κανένα από τα τρία
προηγούµενα δεν υπήρχε στις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις.
Ακριβώς αυτό είναι που θέλουµε να φέρουµε εµείς στη δική µας.
Ως προς το ΑΚΑΓΕ, ξέρετε καλά –γιατί είστε κι εσείς εγκρατής
στα θέµατα αυτά- ότι δεν θίξαµε το βασικό λογαριασµό του
ΑΚΑΓΕ, που έχει ως σκοπό να µείνει ως ο κουµπαράς της γενεαλογικής δικαιοσύνης, αλλά τους υπολογαριασµούς του που
έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να εξασφαλίζουν την προσωρινή ρευστότητα σε περίπτωση προβληµάτων των ασφαλιστικών ταµείων.
Ειδικά για το ασφαλιστικό, θα ήθελα να καλέσω όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ακριβώς επειδή πρόκειται για εθνικό ζήτηµα,
µε σεβασµό βέβαια της ξεχωριστής πολιτικής ταυτότητας που
έχει ο καθένας από εµάς. Δεν περιµένω να έχετε την ίδια ευαισθησία σε ζητήµατα αναδιανεµητικής δικαιοσύνης µε αυτά που
έχουµε εµείς. Όµως πρέπει, στο λίγο χρόνο που έχουµε, να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που µας δίνει αυτό το πόρισµα σαν
έναρξη διαλόγου, για να καταλήξουµε σε κάτι που να βολεύει τον
ελληνικό λαό και να έχει συµφέρον…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Προφανώς, κύριε Υπουργέ, δεν
υιοθετείτε το πόρισµα της Επιτροπής Σοφών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εννοείται. Βάση
για δηµόσια συζήτηση αποτελεί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πείτε το αυτό. Γιατί δεν το λέτε
και µας λέτε ότι είναι καλοί επιστήµονες και καλοί σοφοί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μα, ξαναείπα ότι
το πόρισµα οποιασδήποτε επιτροπής σοφών, κύριε συνάδελφε,
έχει σαν σκοπό να αποτελέσει την τεχνοκρατική αφορµή για τον
πολιτικό διάλογο. Αλίµονο, εάν µας κυβερνούσαν οι καθηγητές
και οι δικαστές. Ο λαός κυβερνά µέσω των εκπροσώπων του.
Όµως, για να µπορέσουµε να έχουµε ένα πλαίσιο αναφοράς του
δηµόσιου διαλόγου, χρειαζόµαστε και πορίσµατα, όπως αυτό
της Επιτροπής Σοφών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίζουµε µε τον κ. Θεοχαρόπουλο από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν λίγους µήνες, εκτιµώντας την κρίσιµη συγκυρία που είχαµε, λόγω της πολιτικής και διαπραγµατευτικής ανικανότητας
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των ιδεολογικών εµµονών των
εταίρων, δεν µείναµε στα εύκολα.
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Στηρίχθηκε τότε, γιατί αυτό επέβαλε η ευθύνη και το συµφέρον της χώρας, η επιλογή µιας επώδυνης συµφωνίας και όχι η
καταστροφική επιλογή εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη,
µια συµφωνία όµως, την οποία η Κυβέρνησή σας µόνη διαπραγµατεύτηκε αναποτελεσµατικά, υπέγραψε και έφερε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Αν δεν την είχε υπογράψει και δεν την είχε ψηφίσει κανένα
άλλο κόµµα, η χώρα θα ήταν εκτός Ευρωζώνης. Γιατί βλέπουµε
σήµερα να εγκαλείτε την Αντιπολίτευση γι’ αυτή την ψηφοφορία
εκείνης της χρονικής στιγµής. Να σας το ξαναπούµε, όµως, ότι
η χώρα θα ήταν εκτός Ευρωζώνης εκείνη τη χρονική στιγµή, εάν
είχε ληφθεί µια άλλη απόφαση. Σήµερα, όµως, ερχόµαστε εδώ
και συζητούµε τα συγκεκριµένα προαπαιτούµενα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν ψηφισθεί
αύριο, τι θα γίνει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Αν δεν τα ψηφίσετε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω. Η Κυβέρνηση,
λοιπόν, συνεχίζει µια πολιτική σήµερα, που θα οδηγήσει και πάλι
στα ίδια αδιέξοδα. Θα πούµε τι ψηφίζουµε αύριο, µια νέα υφεσιακή παγίδα.
Καταθέσατε ένα πολυνοµοσχέδιο µε δυσβάσταχτες οικονοµικές επιβαρύνσεις. Το νοµοσχέδιο µαρτυρά την απουσία κυβερνητικού πολιτικού σχεδιασµού. Φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί
στην Κυβέρνηση τι συµβαίνει στην κοινωνία.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τονίσει επανειληµµένα ότι
η χώρα χρειάζεται άµεσα µια προοδευτική πολιτική, µια πολιτική,
που αφενός θα την κρατάει µέσα στο ευρώ και αφετέρου µέσω
ενός νέου εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, που
είναι και το µοναδικό ουσιαστικό ισοδύναµο, θα αναδιανέµει µε
δίκαιο τρόπο τον παραγόµενο και όχι τον δανειζόµενο πλούτο.
Ένα τέτοιο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν το
έχουµε δει, όχι µόνο σήµερα, αλλά δεν το έχουµε δει ακόµη ούτε
στα χαρτιά. Βλέπουµε µόνο ψήφιση µέτρων, πολλά απ’ αυτά,
όπως θα δούµε στη συνέχεια, δεν έχουν σχέση ούτε καν µε τη
συµφωνία.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα για την έλλειψη στρατηγικής είναι
το φορολογικό. Η χώρα έχει ανάγκη από µια συνολική προοδευτική φορολογική µεταρρύθµιση, µε στόχο ένα σταθερό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Καµµιά αλλαγή, όµως ή
ένδειξη αλλαγής δεν έχουµε δει µέχρι σήµερα.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον κ. Αλεξιάδη, τον Υπουργό της Κυβέρνησης, να µας λέει ότι σήµερα το µόνο που κάνουµε είναι να
ψηφίζουµε τα προαπαιτούµενα. Και στη συνέχεια ακούσαµε τον
κ. Φάµελλο, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, να µας λέει ότι σήµερα διευρύνουµε τη φορολογική βάση.
Πώς διευρύνουµε, κυρίες και κύριοι, τη φορολογική βάση; Εννοεί µήπως τη φορολόγηση από το 1 ως τα 5 ευρώ για τον
ΕΝΦΙΑ; Αυτή είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης; Αν αυτή
εννοείτε, διαφωνούµε. Είµαστε απέναντι στο να έχουµε τα ίδια
οριζόντια φορολογικά µέτρα στους ίδιους συνέχεια.
Επιβεβαιώνοντας, λοιπόν, τις ανησυχίες µας, επιλέγετε την εύκολη λύση των οριζόντιων περικοπών και µειώσεων. Θεσπίζετε
οριζόντια µέτρα και καταργείτε ακόµη και αναγκαίες ρυθµίσεις
που εσείς νοµοθετήσατε πριν από λίγο καιρό, τα ίδια φορολογικά
και ασφαλιστικά υποζύγια.
Στις ισοπεδωτικές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο προστίθενται και τα µέτρα υπερφορολόγησης,
που οδηγούν στην βίαιη φτωχοποίηση των ανθρώπων της εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι άδικες και µαρτυρούν, πέρα από τον δηµοσιονοµικό στόχο, µια τιµωρητική
διάθεση προς τους αδύναµους. Όπως σας είπα, επιδιώκετε την
είσπραξη ΕΝΦΙΑ, ακόµη και κάτω από 5 ευρώ, µε µια γραφειοκρατία που κοστίζει πολύ περισσότερο να εισπράξετε ΕΝΦΙΑ 2
ευρώ, παρά από τα δύο ευρώ που θα εισπράξετε.
Όµως, να σας υπενθυµίσουµε και κάτι: Είχατε ως στόχο την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που έφερνε 2,65 δισεκατοµµύρια ευρώ
το έτος, όταν λέγαµε ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο ΕΝΦΙΑ από
ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που θα αναδιανέµει και θα φορολογεί δίκαια εκείνη τη στιγµή. Είχατε την αυταπάτη, λοιπόν,
ότι θα καταργηθεί πλήρως. Δεν ήρθε αυτή η φορολογική µεταρρύθµιση και δεχθήκατε πλήρως στη διαπραγµάτευση τον ίδιο
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αναποτελεσµατικό, όπως τον κατηγορούσατε, ΕΝΦΙΑ. Και βέβαια, δεν έχουµε δει καµµιά αλλαγή µέχρι σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Σε είκοσι ηµέρες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι διαθέσεις σας, όµως, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύονται και από το άρθρο 13. Η διάταξη
αυτή καταστρέφει οριστικά τα ανταποδοτικά οικονοµικά των
δήµων της χώρας, µε αυτονόητες συνέπειες. Θέλω την προσοχή
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλαξε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άλλαξε, κυρίες και κύριοι, αυτό. Ακούστε.
Διαβάζουµε και δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τις προθέσεις
σας στο θέµα της πληρωµής των τελών. Επιχειρήσατε και επιχειρείτε να ανατρέψετε ό,τι έχει υπογραφεί σε συµβάσεις µέσω
ενός νοµοσχεδίου. Ποιους θέλετε να ευνοήσετε; Είστε µε την
κοινωνία που δοκιµάζεται ή όχι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το διάβασες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε ο Υπουργός και µας
είπε ότι αλλάζει την παράγραφο 4 του άρθρου 13 και δεν αλλάζει
την παράγραφο 3 του άρθρου 13, η οποία αναφέρεται ακριβώς
σε αυτό, στα ανταποδοτικά τέλη σε σχέση µε ό,τι έχει υπογραφεί
σε συµβάσεις είτε µε το ΤΑΙΠΕΔ είτε µε οποιονδήποτε άλλον οργανισµό.
Καλούµε και πάλι, λοιπόν, τον Υπουργό να έρθει αύριο και να
αλλάξει αυτή τη ρύθµιση, η οποία αλλάζει, προς το χειρότερο
βέβαια για τα συµφέροντα του λαού, την ήδη υπάρχουσα ρύθµιση και καταστρέφει τα ανταποδοτικά τέλη των δήµων.
Κυρίες και κύριοι, το άρθρο 10 δηµιουργεί, επίσης, όπως αναδείχθηκε από τη συζήτηση, σοβαρά ερωτηµατικά, όσον αφορά
στη διαχείριση των ταµειακών διαθέσιµων, σε σχέση µε τον Ενιαίο Λογαριασµό Θησαυροφυλακίου. Και να ξεκαθαρίσουµε δύο
πράγµατα εδώ. Είναι άλλο η ένσταση αντισυνταγµατικότητας,
την οποία κάναµε πολύ ορθά -και βλέπουµε, βέβαια, ότι υπάρχει
µια κατ’ αρχήν ανταπόκριση από τον Υπουργό, η οποία χρειάζεται, όµως, και περισσότερη εξειδίκευση- και είναι άλλο το θέµα
ουσίας, σε σχέση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, γιατί προσπαθείτε
να παγιώσετε µε τη ρύθµιση αυτή ένα έκτακτο µέτρο που πήρατε
πριν από κάποιους µήνες, όταν, δηλαδή, η κυβέρνηση πήρε όλα
τα διαθέσιµα των ταµείων και άλλων φορέων.
Και, βέβαια, είναι ορθό να προσπαθείτε να πετύχετε µεγαλύτερα επιτόκια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέµα.
Το άλλο ζήτηµα είναι να διασφαλίσουµε εδώ, ως Βουλή, ότι
δεν θα µπορέσει να τα αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς η Κυβέρνηση. Δεν πρέπει ο Υπουργός Οικονοµικών να είναι ο υπεύθυνος
που υπογράφει για όλα τα ζητήµατα, για το άνοιγµα των λογαριασµών, για την κίνηση των λογαριασµών, για τη δέσµευση των
λογαριασµών. Δεν γίνεται να πάµε έτσι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα πλήττει ανεπανόρθωτα, για άλλη µια φορά, µισθωτούς,
συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί το άρθρο 21. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
στερείτε την χορήγηση και την επαναχορήγηση των συντάξεων
του ΟΓΑ ύψους µόλις 260 ευρώ σε χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες Έλληνες και οµογενείς. Περίπου δέκα χιλιάδες αιτήσεις
έχουµε αυτό το χρονικό διάστηµα, που έχουν ήδη υποβληθεί, για
να τεθούν σε ισχύ τον τρέχοντα µήνα. Και θεωρούνται µη εφαρµοστέες πλέον µε αυτό τον νόµο, αφήνοντας εκτεθειµένους και
οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πραγµατική ανάγκη.
Δεν γίνεται να προχωρήσουµε, όµως, µε αυτόν τον τρόπο. Δεν
γίνεται να στερούµε από τους ίδιους και τους ίδιους συνεχώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφαιρείται, επίσης, το δικαίωµα νέων ασφαλισµένων να επιλέξουν υπαγωγή σε έως τρεις χαµηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. Καταργείται η αποποινικοποίηση των οφειλών για ατοµικές
ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελµατιών στα ασφαλιστικά ταµεία τους.
Όµως, από την παύση, άραγε, της χορήγησης επικουρικής
σύνταξης στους δικαιούχους κύριας σύνταξης του ΝΑΤ λόγω εργατικού ατυχήµατος ή θανάτου εξαιτίας εργατικού ατυχήµατος
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και από όλα τα παραπάνω που περιγράφουµε, θα επέλθει ο εξορθολογισµός των δαπανών; Δεν νοµίζω να πιστεύετε κάτι τέτοιο.
Ο εξορθολογισµός των δαπανών είναι ένας εξορθολογισµός ο
οποίος πρέπει να γίνει στο µη µισθολογικό κόστος, µε µείωση
των δαπανών, οι οποίες πραγµατικά δηµιουργούν τα προβλήµατα.
Επιτρέψτε µου, επίσης, να σταθώ στο άρθρο 5 για τη ρύθµιση
των εκατό δόσεων την οποία φέρατε, όπου βέβαια τώρα µειώνετε τον αριθµό των δόσεων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις,
ορίζοντας τη διοίκηση, τον έφορα, ως µοναδικό κριτή αυτής της
αλλαγής. Εδώ πρέπει να βάλετε αντικειµενικά κριτήρια, να εξειδικεύσετε, ώστε να µη δηµιουργηθεί πάλι αυτή η συναλλαγή και
αυτή η δίοδος.
Αναφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πολύ συχνά στην ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους. Όµως, έχετε µια διάταξη στο άρθρο 18, που
βάζει στο στόχαστρο τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, στερώντας από πολύτεκνους, άνεργους και ΑΜΕΑ να µετακινούνται
µε µειωµένο κόµιστρο ή δωρεάν, αν τα συναρµόδια Υπουργεία
δεν καταβάλουν το αντίτιµο ή τη διαφορά από την πίστωση στον
ΟΑΣΑ. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση καταθέτει νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει µέτρα υπερφορολόγησης, αλλαγές στο
ασφαλιστικό, που πλήττουν για άλλη µια φορά τα ίδια φορολογικά και ασφαλιστικά υποζύγια. Περιλαµβάνει, για άλλη µια
φορά, οριζόντια µέτρα. Αποδεικνύει η Κυβέρνηση ότι δεν έχει
σχέδιο για την υπέρβαση της κρίσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
θα καταψηφίσει επί της αρχής το πολυνοµοσχέδιο και θα καταψηφίσει όλα εκείνα τα οριζόντια µέτρα που σωρεύουν νέα βάρη
στα πλέον αδύναµα κοινωνικά στρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχαρόπουλε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεν θα κάνει στείρα αντιπολίτευση. Θα κάνει εποικοδοµητική και προγραµµατική αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχαρόπουλε, πρέπει να γίνει και η ψηφοφορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε
καταθέσει βελτιωτικές προτάσεις και θα υπερψηφίσουµε όποια
άρθρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλα ζητήµατα. Όµως, επί της αρχής είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν δίνει καµµία λύση στα προβλήµατα τα οποία
έχει αυτήν τη στιγµή η χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το ερώτηµα είναι εάν θα γίνει αυτήν τη στιγµή η ψηφοφορία…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να προχωρήσουµε στους οµιλητές, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ποιες
οµιλίες; Έχει γίνει ένσταση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μετά, µετά. Το βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πότε;
Ποιο βράδυ; Τώρα έγινε η ένσταση. Απάντησαν. Απάντησαν
ξανά. Θεωρούµε ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Συγγνώµη, να µε ακούσετε. Σύµφωνα µε αυτά που έχουν γίνει
από το πρωί, που επαναλήφθηκαν τώρα, που πήραν το λόγο οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κ.λπ., προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση περί της αντισυνταγµατικότητος και οφείλει να
ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είναι απλά τα πράγµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τώρα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το
άρθρο 100, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για την
αντισυνταγµατικότητα.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
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Προφανώς, ηγέρθησαν οι ολιγότεροι.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Τώρα, τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχήν αυτά τα οποία ακούµε σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα αφήνουν έκπληκτο και τον πιο προετοιµασµένο να ακούσει οτιδήποτε. Κάθε σώφρων και κάθε
λογικός εδώ µέσα, µε αυτά που ακούει από αυτήν την Κυβέρνηση και από αυτούς τους ανθρώπους τους Υπουργούς, πραγµατικά αναρωτιέται αν µπορεί να λέγονται αυτά τα πράγµατα.
Δηλαδή, να κοιτάµε τον ήλιο ο οποίος ανατέλλει από την Ανατολή
και να λέµε, «Όχι, δεν ανατέλλει από την Ανατολή ο ήλιος, αλλά
από τη Δύση».
Ακούστε επιχειρήµατα, κύριοι συνάδελφοι, τα οποία προτάσσει η κυβερνητική Πλειοψηφία, οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης,
αλλά και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, για να υπερασπιστούν και
να επιχειρηµατολογήσουν γι’ αυτό εδώ το επαίσχυντο και βάρβαρο νοµοσχέδιο. Ακούστε τι είπαν.
Προηγουµένως, ο κ. Κατρούγκαλος είπε το εξής: «Εµείς, ως
ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε διαφορετική ταυτότητα, µε κοινωνικό πρόσηµο.
Η Αριστερά έχει µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από τη
Δεξιά». Δηλαδή, κύριε Μαντά, εσείς λέτε –ακούστε λίγο, για σας
το λέω- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο ευαίσθητος από τη Νέα
Δηµοκρατία και γι’ αυτό το λόγο φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Τι λέει αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε συνάδελφε; Το διαβάσατε;
Επειδή κοινωνικά είναι υπερβολικά ευαίσθητος ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε να
καταργήσει την προνοιακή σύνταξη σε υπερήλικους ανθρώπους
άνω των εξήντα επτά ετών! Και υπολογίζεται ότι είναι περίπου
τριάντα χιλιάδες τέτοιοι συµπολίτες µας στην Ελλάδα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μήπως την είχατε εφαρµόσει εσείς
αυτήν τη σύνταξη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όχι, κύριε µου. Επειδή θέλετε και
διάλογο, θα σας πω ότι δεν την είχαµε εφαρµόσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Άλλωστε, την καταργήσατε. Εσείς
τις είχατε κόψει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα ήθελα πέντε λεπτά από το
χρόνο σας, για να καταλάβετε να κατανοήσετε αυτό το οποίο
θέλω να σας πω σήµερα. Γιατί πρέπει να ξέρετε, ότι για όλα αυτά
τα οποία γίνονται, είστε υπεύθυνοι. Πρέπει να ξέρετε ότι κάποιοι
άνθρωποι σάς έχουν στείλει εδώ για να δώσετε λύσεις. Αυτές οι
λύσεις δεν µπορούν να δοθούν µε λόγια και µε ρητορείες. Δεν
µπορούν να δοθούν µε δήθεν ιδεολογικά πλεονάσµατα.
Δύο είναι κυρίως τα επιχειρήµατα τα οποία άκουσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα να χρησιµοποιούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ για να
πείσουν ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι καλό. Αυτά τα επιχειρήµατα
δεν είχαν καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Το πρώτο επιχείρηµα, το οποίο ακούγεται, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, είναι το επιχείρηµα περί ηθικού πλεονεκτήµατος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακούµε από τον Πρωθυπουργό της χώρας,
από τους Υπουργούς, αλλά και από Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό πρέπει να σταµατήσετε να
το λέτε. Θα σας πω κάτι το οποίο είπε ο Μακιαβέλλι στο «Ο Ηγεµών». Είπε, λοιπόν, το εξής: «Όποιος πολιτικός προτάσσει συνέχεια το πλεονέκτηµα το ηθικό για τον εαυτό του, δύο πράγµατα
συµβαίνουν. Ή είναι υποκριτής ή είναι ανίκανος».
Πολύ φοβάµαι ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συντρέχουν και τα δύο πράγµατα.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, ηθικό πλεονέκτηµα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έρχεται η ίδια η πραγµατικότητα και σας ραπίζει. Έρχεται η ίδια η
πραγµατικότητα και χαστουκίζει στο πρόσωπο τον κ. Τσίπρα και
την Κυβέρνησή του. Όταν βλέπετε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στα ρεπορτάζ των δηµοσιογράφων να αναφέρονται κορυφαίοι Υπουργοί οι οποίοι ελέγχονται για ηθικά, αλλά και
ποινικά αδικήµατα και κανείς δεν λέει τίποτα από την Κυβέρνηση,
δεν έχετε το ηθικό πλεονέκτηµα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Το δεύτερο που ακούω είναι το εξής: Η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε αυτό το νοµοσχέδιο στις 14 Αυγούστου και, άρα, αφού το
ψήφισε, γιατί τώρα δεν ψηφίζει τα µέτρα;
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Και αυτό πρέπει να το σταµατήσετε. Εµείς, κυρίες και κύριοι,
δεν ψηφίσαµε αυτά τα µέτρα, «Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων». Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δεν ψηφίσαµε
εµείς. Εµείς ψηφίσαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους και το
πλαίσιο, το περίγραµµα της συµφωνίας. Αυτό ψηφίσαµε, για να
πάρετε στις 18 Αυγούστου 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ώστε 1η
Σεπτεµβρίου να µπορέσετε να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις,
που δεν θα τα είχατε πληρώσει και θα είχαµε κοινωνικά ερείπια
γύρω µας. Αυτό ψηφίσαµε εµείς. Και δεν δείχνουµε καµµία
ανοχή για αυτά εδώ τα συγκεκριµένα µέτρα που φέρνετε, τα
οποία είναι µέτρα υλοποίησης και εφαρµογής εκείνου του σχεδίου, αλλά µε τη δική σας στρατηγική, µε τη δική σας τακτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ανέλαβε την ιδιοκτησία αυτού του προγράµµατος. Να σας πω τι είπε στις τελευταίες προγραµµατικές
δηλώσεις; Είπε: «Αν και η συµφωνία αυτή αναµφίβολα περιλαµβάνει δύσκολα σηµεία, εγγράφει εντούτοις ταυτόχρονα και την
αντίσταση του ελληνικού λαού και της ελληνικής Κυβέρνησης».
Δηλαδή, αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, δηλαδή η κατάργηση των συντάξεων των υπερηλίκων, δηλαδή η αύξηση του ΦΠΑ στα βασικά
ήδη ανάγκης, δηλαδή η µείωση των συντάξεων, η µείωση της
αγροτικής σύνταξης κατά 10 ευρώ -από 310 ευρώ πήγε στα 300,
ακόµα και αυτή, η πιο χαµηλή σύνταξη, η αγροτική, µειώθηκεεγγράφει την αντίσταση της Κυβέρνησης!
Έτσι, κύριε Υπουργέ, εσείς κάνετε αντίσταση; Με αυτό τον
τρόπο κάνετε αντίσταση; Αυξάνοντας το ΦΠΑ στους αδυνάµους;
Διπλασιάζοντας τη φορολογία στους αγρότες; Μειώνοντας -δυστυχώς- και τις επενδύσεις στη χώρα, έχοντας απορροφήσει από
το ΕΣΠΑ 1,5 δισεκατοµµύριο λιγότερο από ότι εµείς πέρυσι και
έχοντας φέρει ύφεση, όπως ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος εκτιµά στο
δικό σας το προσχέδιο του προϋπολογισµού, κατά 2,3%;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τρία πράγµατα χαρακτηρίζουν µια
κυβέρνηση και την προσφορά της στο λαό και στον τόπο, εξυπηρετώντας το συµφέρον των πολιτών. Συγκεκριµένα: Το πρώτο
είναι η αξιοπιστία. Δυστυχώς, δεν είστε αξιόπιστοι. Η αξιοπιστία
µεταξύ λόγων και πράξεων απέχει χιλιόµετρα. Άλλα είπατε, άλλα
κάνετε.
Το δεύτερο είναι η αποτελεσµατικότητα. Δεν έχει πάει τίποτα
καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κανέναν τοµέα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και οικονοµικής ζωής. Παραλάβατε ανάπτυξη 0,8%. Παρέδωσε η πρώτη φορά Αριστερά στη δεύτερη
φορά Αριστερά ύφεση 2,3%. Παραλάβατε µείωση της ανεργίας
δύο µονάδες το 2014. Παραδίδετε αύξηση της ανεργίας κατά
εκατό χιλιάδες ανέργους φέτος και πενήντα χιλιάδες ανέργους
το 2016. Παραλάβατε αύξηση των επενδύσεων κατά δύο, περίπου, ποσοστιαίες µονάδες. Παραδίδετε 16,5% πτώση των επενδύσεων µέσα στο 2015, η δική σας, η προηγούµενη Κυβέρνηση,
η απερχόµενη, σε αυτή την κυβέρνηση που εσείς οι ίδιοι επίσης
φέρατε.
Το τρίτο και τελευταίο είναι η προοπτική. Με λίγα λόγια, αν δεν
αλλάξετε ρητορική, αν δεν αποφασίσετε να κυβερνήσετε για να
φέρετε λύσεις πραγµατικές, που πραγµατικά θα επανεκκινήσουν
την οικονοµία, πολύ φοβάµαι ότι και οι επόµενοι µήνες θα είναι
µήνες στρωµένοι µε «συγγνώµες» για τα λάθη που διαδοχικά θα
κάνετε.
Γι’ αυτόν το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εµπιστεύοµαι αυτήν την Κυβέρνηση. Δεν εµπιστεύοµαι τον Πρωθυπουργό
αυτής της χώρας. Δεν εµπιστεύοµαι αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο
φέρνουν και για αυτό δεν το στηρίζω επί της αρχής. Και επιφυλάσσοµαι γι’ τα άρθρα, για να δούµε τι αλλαγές θα κάνετε σε αυτά
-κάποια από αυτά τα άρθρα έχουν µεταρρυθµίσεις οι οποίες µπορούν, ίσως, να βοηθήσουν- και να ψηφίσω αύριο το βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Αθανασίου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να κάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία διευκρίνιση, εν
όψει του ότι έγινε πολύς λόγος για τις παραγραφές και ειδικά
για την παραγραφή όσων εµπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ,
απλώς και µόνο σαν νοµική ενηµέρωση.
Πρέπει να ξέρετε ότι η φοροδιαφυγή, ως αξίωση του δηµοσίου, δηλαδή για να επιβάλλει πρόστιµα κ.λπ., παραγράφεται
τέλος του 2015. Όταν, όµως, αποτελεί βασικό αδίκηµα για να
διωχθεί κάποιος για το ποινικό αδίκηµα του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, παραγράφεται µετά από δεκαπέντε έτη. Ως ποινικό αδίκηµα! Αυτά για να µην υπάρχει σύγχυση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αµερικανός κωµικός Γκράουτσο Μαρξ, που µεγαλούργησε ιδίως στο πρώτο µισό του προηγούµενου αιώνα, έγινε διάσηµος για τα αποφθέγµατά του. Μία
από τις πιο διάσηµες ατάκες του ήταν η εξής: «Αυτές είναι οι
αρχές µου κι αν δεν σας αρέσουν, δεν πειράζει, έχω και άλλες.».
Έχω την εντύπωση πως στη χώρα αυτή ζούµε από τις αρχές
του έτους την περίοδο του απόλυτου πολιτικού παραλογισµού
και της υποκρισίας. Γι’ αυτό και η ρήση αυτή του Αµερικανού κωµικού, λίγο παραλλαγµένη, ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της
Κυβέρνησης, η οποία τι µας λέει; «Αυτές είναι οι αρχές µας και
όσα λέγαµε στο λαό τόσα χρόνια για να µας ψηφίζει. Και αν δεν
αρέσουν στην τρόικα, δεν πειράζει. Θα πούµε και θα κάνουµε τελείως άλλα.». Έτσι µόνο µπορούν να ερµηνευθούν δηλώσεις στελεχών σας στα κανάλια, που χωρίς ντροπή λένε ουσιαστικά: «Α,
τώρα µας ψηφίσατε. Το ότι υπογράψαµε µνηµόνιο, το ξέρατε
από πριν. Οπότε µη διαµαρτύρεστε για τίποτα. Ο λαός αποφάσισε». Κι έτσι, έρχονται άλλα στελέχη να µας πουν λίγο ή πολύ
«εθνικούς µειοδότες», αν δεν ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του, λες και η εθνική επιλογή που έκανε το κόµµα µας το
καλοκαίρι για να σωθεί η χώρα, µπορεί να ερµηνευθεί ως «λευκή
επιταγή» για να κάνει η Κυβέρνηση ό,τι θέλει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς το χρέος µας το κάναµε.
Από εδώ και πέρα είστε µόνοι σας. Δεν σας οφείλουµε τίποτα.
Εσείς οφείλετε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για την κατάσταση
στην οποία τον φέρατε µέσα σε λίγους µήνες. Όταν θα φέρνετε
µέτρα, εµείς θα κρίνουµε ποια συµφέρουν τη χώρα και το λαό,
ποια έχουν στοιχεία µεταρρύθµισης και αυτά θα στηρίζουµε.
Όσα, όµως, συνιστούν φορολογική επίθεση στη µεσαία τάξη, της
οποίας η φοροδοτική ικανότητα έχει εξαντληθεί, όχι µόνο θα τα
καταψηφίζουµε, αλλά και θα τα πολεµάµε. Θα τα πολεµάµε µέσα
στη Βουλή, αλλά και µε δηµόσιο διάλογο.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα περιέχει ελάχιστα θετικά
στοιχεία και πάρα πολλά αρνητικά. Το κυριότερα απ’ όλα, είναι
ότι αυτό το νοµοσχέδιο –το πρώτο από πολλά που έρχονται- βασίζεται στη φιλοσοφία σας, η οποία είναι ότι τα όποια επιπλέον
έσοδα µπορούν να προέλθουν µόνο από τη φορολογία και την
αύξηση κάθε λογής εισφορών.
Βέβαια, υπό τη γενική κατακραυγή αναγκάζεστε να αναδιπλωθείτε σε µερικά θέµατα. Όµως, είµαι βέβαιος ότι ακόµα και την
απόσυρση του µέτρου της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης των ενοικίων σε λίγο καιρό θα τη βρούµε µπροστά µας.
Σε λίγο καιρό θα µας φέρετε εδώ ακόµα χειρότερη ρύθµιση.
Ξεκάθαρα, αυτή τη φιλοσοφία που διέπει το νοµοσχέδιο και
τη διακυβέρνησή σας και η οποία θα διαλύσει τον παραγωγικό
ιστό της χώρας και θα εξοντώσει τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα, δεν τη δεχόµαστε ούτε θα τη στηρίξουµε.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε µερικά επιµέρους ζητήµατα
στο νοµοσχέδιό σας. Θα ξεκινήσω µε µια διάταξη την οποία περάσατε πριν από δύο µήνες. Πρόκειται για το ν. 4321/2015 που
αφορούσε την κατάργηση των ποινών για οφειλέτες για τις εισφορές τους στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΜ.
Τότε λέγατε: «Υποθέσεις για τις οποίες είχε ασκηθεί ποινική
δίωξη τίθενται στο αρχείο, µε διάταξη του αρµόδιου εισαγγελέα.
Εκκρεµή ένδικα µέσα δεν εισάγονται και αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν εκτελούνται.
Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτονται». Αντιλαµβάνεστε ότι
σήµερα έρχεστε και καταργείτε αυτή τη διάταξη και επαναφέρετε την ποινικοποίηση. Αυτό δείχνει την προχειρότητα και τη
σπουδή µε την οποία νοµοθετήσατε.
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Θα αναφερθώ τώρα σε ένα πολύ ειδικό θέµα, µε το οποίο ίσως
να κουράσω τους µη νοµικούς. Όµως, πρόκειται για ένα βασικό
θέµα, γιατί άπτεται του Συντάγµατος και είναι προϋπόθεση για
την πάταξη της διαφθοράς. Αφορά τον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι ένα θέµα το οποίο θεωρώ πάρα
πολύ σοβαρό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 98 του Συντάγµατος
ορίζει ότι στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν,
ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, καθώς και των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και άλλων νοµικών προσώπων που
υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου σ’ αυτό το καθεστώς. Με την
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του Συντάγµατος, οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθµίζονται και ασκούνται όπως ο
νόµος ορίζει.
Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001, η αρµοδιότητα αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε, καθώς δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στον κοινό
νοµοθέτη να υποβάλλει σε προληπτικό έλεγχο και τις δαπάνες
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως και πράγµατι συνέβη
µε την υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των δηµοτικών επιχειρήσεων. Αναφέροµαι στο ν. 3852/2010.
Εν τω µεταξύ, ήδη από το έτος 2003 είχε αρχίσει η επέκταση
του προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των ΟΤΑ Α’ βαθµού απουσιάζουν τώρα και ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός
Δικαιοσύνης- κατόπιν αιτήµατος βέβαια των ιδίων των αιρετών
αρχών του. Είναι βεβαίως αληθές ότι οι συνταγµατικές αρµοδιότητες του δικαστηρίου ρυθµίζονται και ασκούνται όπως ο νόµος
ορίζει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 98. Αυτό όµως
δεν σηµαίνει ότι ο κοινός νοµοθέτης, δηλαδή εµείς η Βουλή, µε
µία διάταξη και όχι ο συνταγµατικός νοµοθέτης δικαιούται χωρίς
να παραβιάζει το Σύνταγµα και υπό το πρόσχηµα της ρυθµίσεως
αυτών να τις καταργεί.
Υπό το πνεύµα αυτό η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
έχει δεχθεί στο παρελθόν ότι είναι συνταγµατικώς ανεκτή η αύξηση του ορίου του ποσού για τα εντάλµατα πληρωµής του δηµοσίου, στα οποία ασκείται προληπτικός έλεγχος. Τον Δεκέµβριο
του ’14 απέκρουσε ως αντίθεση προς τη διάταξη του άρθρου 98
την για τρίτη φορά και εντός διαστήµατος µόλις έξι µηνών νέα
αύξηση του ορίου.
Παρά ταύτα, µε το νοµοσχέδιο ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του κράτους καταργείται από 1-1-17 και όσον αφορά τους
ΟΤΑ από 1-1-19. Προς υποστήριξη της συνταγµατικότητας της
προτεινόµενης ρύθµισης προβάλλεται από την Κυβέρνηση, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, ότι η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος, κάνοντας λόγο περί
ελέγχου των δαπανών, δεν εννοεί µόνο τον έλεγχο που προηγείται της εκταµίευσης της δαπάνης. Και αναφέροµαι σε αυτά για
να τα ακούσει και ο κ. Τσακαλώτος, γι’ αυτά που είπε πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αθανασίου, όµως, ολοκληρώνετε, γιατί πραγµατικά…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Άλλοι µίλησαν εννέα λεπτά. Σε µισό λεπτό τελειώνω.
Εννοεί οποιοδήποτε έλεγχο, άρα τόσο αυτόν που προηγείται
όσο και αυτόν που έπεται της πραγµατοποίησης της δαπάνης,
δηλαδή τον κατασταλτικό έλεγχο. Συνεπώς, λένε οι υποστηρικτές της διάταξης ότι δεν πάσχει από αντισυνταγµατικότητα.
Ακούστε, όµως: Εξ αντιδιαστολής από τη ρύθµιση της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου του άρθρου, η οποία αφορά
ειδικά στον έλεγχο µετά την πραγµατοποίηση της δαπάνης, µπορεί να βγάλει συµπέρασµα κανείς και επιχείρηµα από την ορολογία που χρησιµοποιεί το Σύνταγµα, «λογαριασµών» και
«υπολόγων» και µε δεδοµένο το ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συνταγµατικοί κανόνες περιέχουν υποχρεωτικές διατάξεις και δεν υπάρχει συνταγµατικός κανόνας που να στερείται κανονιστικής
πυκνότητας, δηλαδή να είναι περιττός, λόγω του ότι απλώς επαναλαµβάνει τη ρύθµιση κάποιου άλλου συνταγµατικού κανόνα,
η περίπτωση α’ δεν µπορεί παρά να αφορά τον έλεγχο των δαπανών πριν από την πραγµατοποίησή τους, δηλαδή τον προληπτικό έλεγχο. Διαφορετική ερµηνευτική εκδοχή θα είχε ως
συνέπεια ότι η περίπτωση γ’ στερείται κανονιστικής πυκνότητας,
διότι ο κατασταλτικός έλεγχος θα κατοχυρωνόταν ούτως ή
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άλλως από την περίπτωση α’.
Επίσης, προβάλλεται –ούτε ο κ. Κατρούγκαλος είναι στην Αίθουσα- ότι µε βάση τη ρύθµιση της παραγράφου 2 του άρθρου
98 ο νόµος που θα ορίσει πώς θα ασκηθούν οι αρµοδιότητες του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να ορίσει ότι και κάποιες από
αυτές δεν θα ασκηθούν και αυτό είναι λάθος. Διότι µε βάση την
ερµηνευτική αρχή ότι ο υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνας, το
άρθρο 98 του Συντάγµατος περί των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατισχύει της υποδεέστερης τυπικής ισχύος κανόνα που παρέχεται σε απλό νόµο. Ο οργανωτικός εκτελεστικός
νόµος της παραγράφου α’ του άρθρου 98 του Συντάγµατος θα
εκδοθεί απλώς για να καθορίσει το πώς και όχι το αν θα ασκηθούν οι εν λόγω αρµοδιότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -τελειώνω- το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ιστορία εκατόν ογδόντα δύο ετών, καθώς ιδρύθηκε το
1833. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών τείνει ευήκοα ώτα σε
κάθε κριτική και αξιοποιεί τα συµπεράσµατα της ενδελεχούς εξέτασης των ζητηµάτων, που η κριτική αυτή εγείρει.
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο, αν τυχόν η χρησιµότητά
του στο µέλλον εκλείψει, δεν µένει παρά να το πάµε στην αναθεώρηση του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αθανασίου, έντεκα λεπτά έχετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλο
αυτό λέτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η κατάργηση του προληπτικού
ελέγχου, όχι µόνο είναι αµφίβολης σκοπιµότητας ως προς την
οικονοµική αποτελεσµατικότητά του, αλλά αντιθέτως θέτει σε
διακινδύνευση τον στόχο της πάταξης της διαφθοράς και αποτροπής της διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος, η εκ των υστέρων δε ανάκληση του οποίου έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
δυσχερής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Χαρακόπουλος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
Κύριε Χαρακόπουλε, ελάτε.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αρχίζει να αποκαλύπτεται το µέγεθος της πολιτικής απάτης του ΣΥΡΙΖΑ, µε την οποία
υπέκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές της 20ης
Σεπτεµβρίου. Και δεν µιλώ για τα περίφηµα ισοδύναµα, µε τα
οποία προεκλογικά λέγατε ότι θα αντικαταστήσετε κάθε επώδυνο µέτρο από το µνηµόνιο που µας φέρατε, το τρίτο µνηµόνιο
της Αριστεράς που φέρει την υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου. Μιλώ
για την ξεδιάντροπη συµπεριφορά σας να ψηφίζετε νόµους το
προηγούµενο επτάµηνο, µε τους οποίους επιδεικνύατε δήθεν
κοινωνική ευαισθησία σε ολόκληρες κατηγορίες του πληθυσµού
και τους οποίους, πριν καν εφαρµοστούν, τους καταργείτε και
µάλιστα, µε αναδροµική ισχύ.
Πήγατε στις εκλογές διαλαλώντας ως ψηφισµένα δώρα τις
εκατό δόσεις για τα κόκκινα δάνεια, µε τις οποίες εµφανιζόσασταν πολύ πιο χουβαρντάδες από εµάς, τις ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθµίσεις για νέους µηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς.
Παρατείνατε τη δυνατότητα των εργαζοµένων στα Σώµατα
Ασφαλείας να ιδρύσουν ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης, αντί
να υπαχθούν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ.
Ψηφίσατε πριν τις εκλογές την επαναχορήγηση της σύνταξης
στους υπερήλικους ασφαλισµένους του ΟΓΑ και στους οµογενείς Βορειοηπειρώτες και Ποντίους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και αφού τους εξαπατήσατε στις εκλογές, έρχεστε τώρα
και νοµοθετείτε την κατάργηση όλων αυτών των διατάξεων. Η
πράξη σας αυτή είναι µνηµείο πολιτικής ανηθικότητας. Και µην
κρύβεστε πίσω από το µνηµόνιο και τη συµφωνία. Αυτά τα ξέρατε. Ήταν οι ουρές της συµφωνίας που σας ζητάγαµε και προεκλογικά να πείτε ευθαρσώς στον ελληνικό λαό.
Καταθέτω στα Πρακτικά υποµνήµατα διαµαρτυρίας για τον εµπαιγµό και την εξαπάτηση που υπέστησαν οι παραπάνω κοινωνι-
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κές οµάδες, της Οµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας Θεσσαλίας, του Προέδρου του ΕΤΑΑ, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, παράρτηµα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας,
της ΠΟΑΣΥ και της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που εκπροσωπεί την ελληνική
µειονότητα της Βορείου Ηπείρου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα υποµνήµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προφανώς όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, εντάσσονται στο περιώνυµο ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς, επεισόδια από το σίριαλ
του οποίου αναµένουµε µε ενδιαφέρον προσεχώς. Με όσα ακούγονται και µε τα προβληµατικά «πόθεν έσχες» Υπουργών –και συνήθως καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει- σίγουρα δεν θα
πλήξουµε το επόµενο διάστηµα. Γιατί για τους µέχρι χθες άσπιλους και αµόλυντους τιµητές των πάντων, προφανώς ισχύει η
γνωστή ρήση για τη γυναίκα του Καίσαρα. Αναµένουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός µας λέει ότι «έχει ο καιρός γυρίσµατα». Σήµερα αποδεικνύεται πραγµατικά ότι η ρήση
αυτή έχει διαχρονική αξία. Οι πρώην αντιµνηµονιακοί κήνσορες
εµφανίζονται τώρα ως νηφάλιοι κήρυκες του τρίτου και φαρµακερού µνηµονίου. Πόσες κατηγορίες ανυπόστατες, ακόµη και
υβριστικές δεν ακούσαµε στο παρελθόν; Πόσο ισοπεδωτική κριτική δεν ασκήθηκε για χρόνια, που οδήγησε σε µια επικίνδυνη
απαξίωση του πολιτικού συστήµατος;
Τώρα, βέβαια, η θέα από τα κυβερνητικά έδρανα, από τις κυβερνητικές καρέκλες δίνει άλλη έννοια στα πράγµατα, άλλο περιεχόµενο. Δίνει άλλη έννοια στο µνηµόνιο, στα σκληρά µέτρα,
στις µειώσεις στις συντάξεις, στους ασήκωτους φόρους, στα
πλήγµατα στους αδύναµους συµπολίτες µας. Η πρώτη και η δεύτερη φορά αριστερά, αν και δείχνει µονίµως ανεπάρκεια διακυβέρνησης, διαθέτει εντούτοις την ικανότητα να βαπτίζει το κρέας
ψάρι και να σβήνει ανερυθρίαστα, µε µία µονοκονδυλιά το παρελθόν, τις προεκλογικές υποσχέσεις, τα κούφια προεκλογικά
λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πικρή πραγµατικότητα. Τώρα ξεκινούν τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής πολιτικής. Δυστυχώς, αυτό είναι µόνο το πρώτο κύµα της συµφωνίας
που επέτυχε η υπερήφανη διαπραγµάτευση Τσίπρα-Καµµένου.
Οσονούπω έπονται τα µέτρα για τους αγρότες, που και αυτοί
ανέδειξαν πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προειδοποιήσεις µας. Θύµατα του καιροσκοπισµού και της ανευθυνότητας είναι οι ίδιοι οι
πολίτες και κυρίως οι ασθενέστεροι που πίστεψαν τα παχιά τα
λόγια. Τον Ιανουάριο πίστεψαν ότι θα σκιστούν τα µνηµόνια και
θα χαριστούν τα χρέη και τον Σεπτέµβριο ότι θα υπάρξει παράλληλο πρόγραµµα µε το µνηµόνιο.
Με αυτό το πολυνοµοσχέδιο, προεκλογικά ψεύδη, υποσχέσεις,
δεσµεύσεις χωρίς αντίκρισµα διαλύονται σήµερα ως νέφη. Πιο
κραυγαλέο παράδειγµα εµπαιγµού από τον ΕΝΦΙΑ δεν υπάρχει,
έναν φόρο που έχει στραγγαλίσει οικονοµικά τον µέσο πολίτη και
στοίχισε στη Νέα Δηµοκρατία όσο κανένα άλλο µέτρο των προηγούµενων µνηµονίων.
Αυτοί, όµως, που διαρρήγνυαν τα ιµάτια τους ότι θα τον καταργήσουν και αυτόν µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο, όπως το
µνηµόνιο, όχι µόνο τον διατηρούν, αλλά καταργούν και όσες εκπτώσεις έχουν αποµείνει και µάλιστα στον τουριστικό τοµέα, την
ατµοµηχανή ανάπτυξης της χώρας, µε τη φορολόγηση στα ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Όσο για τις συντάξεις, που η υπεράσπισή τους είχε γίνει λάβαρο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα προτεινόµενα µέτρα θα οδηγήσουν σε δραµατικές µειώσεις, που δυστυχώς φοβούµαστε ότι
δεν θα σταµατήσουν εδώ. Η ύφεση θα συνεχίζεται όσο επικρατεί
η λογική της φορολογικής αφαίµαξης, της διατήρησης υψηλών
κρατικών δαπανών που έχουν αντιπαραγωγικό χαρακτήρα και κυρίως όσο επικρατούν παλαιολιθικές αγκυλώσεις έναντι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που καθορίζουν τη στάση και τις αποφάσεις
της σηµερινής Κυβέρνησης.
Για όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα
Δηµοκρατία δεν µπορεί να συµφωνήσει µε τη φιλοσοφία του πολυνοµοσχεδίου και το περιεχόµενο των περισσοτέρων διατάξεών
του. Θα συνεχίσουµε, όµως, κυρία Πρόεδρε, να ασκούµε εποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοδοµητική κριτική, ευελπιστώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ακούσετε τις προτροπές µας για στροφή στον ρεαλισµό
και στη σοβαρότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Να σας ενηµερώσω ότι έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η οποία θα
διεξαχθεί αύριο στις δώδεκα. Να το έχετε υπ’ όψιν.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στις δώδεκα το πρωί; Αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αύριο,
µάλιστα.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιακουµάτος για επτά λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµάµαι σήµερα, ότι πριν από είκοσι πέντε χρόνια, πάλι από αυτήν τη θέση έκανα µια καταγγελία. Είχα πει ότι
είναι καιρός –πέρασαν όµως είκοσι πέντε χρόνια και είναι τα ίδιανα κάνουµε κι εδώ στην Ελλάδα µια Άνω Βουλή και Κάτω Βουλή,
δηλαδή Βουλή των λόρδων και Βουλή των πατρικίων και πληβείων, διότι από τις δέκα το πρωί έχουν µιλήσει δέκα Βουλευτές.
Είναι αδιανόητο.
Κυρία Πρόεδρε, πείτε στον αξιότιµο Πρόεδρο, τον κ. Βούτση,
στην αλλαγή του Κανονισµού της Βουλής να βρει χρόνο και για
τους έρηµους τους Βουλευτές να µιλήσουν. Περιµένουν µέχρι
τη µία το βράδυ για να µιλήσουν τριάντα Βουλευτές από τους
εκατό. Ένα το κρατούµενο.
Κύριε Χουλιαράκη, διάβασα τους Ευρωπαίους δανειστές και
όχι τους Αµερικάνους, διότι οι Αµερικάνοι όλο λόγια είναι, κόβουν
δισεκατοµµύρια. Κι αυτός ο Οµπάµα δεν µπορούσε να κόψει και
5 δισεκατοµµύρια για τη φτωχή την Ελλαδίτσα; Μόνο να τον προσκυνάµε τον θείο Σαµ; Ας το σκεφθούµε! Λένε, λοιπόν, οι δανειστές που επιβάλλουν τα µέτρα, επί λέξει ότι στην Ελλάδα
υπάρχει µια υπερφορολόγηση 61%.
Κύριε Υπουργέ, όση φορολογία και να βάλετε, όσα µέτρα και
να βάλετε, αυτήν τη στιγµή –και αν κάνω λάθος, διορθώστε µεείναι ογδόντα δισεκατοµµύρια οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των νοικοκυριών, των πολιτών προς την εφορία. Ογδόντα δισεκατοµµύρια. Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια είναι στην κοινωνική ασφάλιση,
σύνολο εκατόν πέντε και εκατόν έξι δισεκατοµµύρια –κυριολεκτώ- είναι τα κόκκινα δάνεια, σαράντα των επιχειρηµατιών και
εξήντα τα ιδιωτικά. Έλεος!
Υπάρχει φοροδοτική ικανότητα µηδέν, κύριε Υπουργέ. Όσο
φόρο και να βάλει κανείς, δεν µπορεί να τον εισπράξει. Θα πρέπει
να βάλετε και µία τροπολογία ότι πρέπει να κάνετε τα γήπεδα
φυλακές. Σε λίγο όλοι οι Έλληνες θα πάνε φυλακή.
Επιχειρηµατίες: Δεν υπάρχει χρήµα, οι επιχειρήσεις κλείνουν,
η φορολογία αυξάνει. Μόνον από την αρχή του έτους, από τον
Γενάρη, κύριε Υπουργέ –καλώς τον κ. Αλεξιάδη, σ’ εσένα θα τα
πω, δεν σε είχα δει- από την αρχή του έτους, κύριε Αλεξιάδη,
από το Γενάρη µέχρι τον Αύγουστο, χωρίς τον Σεπτέµβρη που
έρχεται φοροκαταιγίδα, είναι επτά δισεκατοµµύρια τα ληξιπρόθεσµα. Όσες φιλότιµες προσπάθειες και να κάνεις, ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος. Δεν έχει ο Έλληνας να πληρώσει.
Αυτό πρέπει να το λάβετε όλοι υπ’ όψιν σας όταν ψηφίζετε και
να βλέπετε τι είναι αυτά που ψηφίζετε. Έχει βρεθεί ότι για κάθε
χρέος, για εκατό ευρώ που χρωστάει ο Έλληνας πολίτης, είσαι
τυχερός άµα εισπράξεις τα δεκατέσσερα. Αυτή είναι µια αλήθεια
που πρέπει να τη λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Δεύτερη αλήθεια: Ακούω συνέχεια για ανθρωπιστική κρίση.
Ακούω ότι εµείς είµαστε νεοφιλελεύθεροι, σκληροί, ανάλγητοι,
ότι εσείς είστε πολύ ευαίσθητοι. Δεν κατάλαβα. Άνθρακας ο θησαυρός. Διακόσια εκατοµµύρια ευρώ δώσατε για τη φτώχεια,
όταν εµείς το ‘14 δώσαµε πεντακόσια εκατοµµύρια από το περίσσευµα και όχι από το έλλειµµα.
Εν πάση περιπτώσει, δεν µε ενδιαφέρει αυτό. Εµένα µε ενδιαφέρει –και το υποστηρίζω εδώ και χρόνια- το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα. Είναι πατέντα της παράταξής µας. Πολεµάµε γι’ αυτό
εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια και γι’ αυτό είναι λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Η λύση δεν είναι να ανοίγω κοινωνικά παντοπωλεία, να αµβλύνω τη φτώχεια µε βασιλικές πράξεις φιλοπατρίας. Όχι. Πρέπει πραγµατικά να δίνουµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Εµείς το κάναµε σε πέντε δήµους, εσείς πρέπει να το προχωρήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σε δεκατρείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έναν ανά περιφέρεια.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σ’ αυτό θα ψηφίσουµε φανατικά
υπέρ σας.
Καταργείται και το ΕΚΑΣ, άρα λοιπόν η µόνη λύση είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ανεξάρτητα από το κόµµα στο οποίο
είναι ο καθένας, πρέπει αυτό να το παλέψουµε όλοι µαζί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Δεν σας επιτρέπω, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Κάναµε πάρα πολλά
λάθη ως παράταξη, χάσαµε και τον µπούσουλα, όµως αυτή η παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, στα σαράντα ένα χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Το κοινωνικό δίχτυ εσείς το
ανακαλύψατε εσχάτως. Θα σας θυµίσω ότι το ΙΚΑ εµείς το δηµιουργήσαµε. Θα σας θυµίσω ότι τον ΟΓΑ εµείς τον δηµιουργήσαµε, την Εργατική Κατοικία εµείς, όλες τις κοινωνικές δοµές.
Θα σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε οι νεότεροι: To Λαϊκό
Νοσοκοµείο που υπάρχει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε ο Τσαλδάρης για να πηγαίνουν οι φτωχοί, οι άφραγκοι, γιατί τότε ήταν
το φράγκο, η δραχµή. Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να χτίσουµε την
κοινωνική κεντροδεξιά, ένα κράτος µε κοινωνική ευαισθησία το
οποίο το εκφράζει η Νέα Δηµοκρατία, παρά τα λάθη της.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Και το ΕΑΜ έσωσε τον λαό από την πείνα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συµφωνώ. Δηλαδή επειδή το
ΕΑΜ έσωσε από την πείνα, καταργούµε το άλλο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εγώ δεν σε είπα νεοφιλελεύθερο, δεν σε είπα ακραίο, δεν σε είπα ανάλγητο. Εσύ µας λες.
Δηλαδή βγήκαµε και κατηγορούµενοι.
Τρίτη αλήθεια: Κύριε Υπουργέ, ό,τι οικονοµικά µέτρα και να
πάρετε, το ασφαλιστικό είναι ένα τρύπιο καλάθι. Κύριε Υπουργέ,
ακούω συνέχεια για το ασφαλιστικό. Οι µεγαλοπαράγοντες. Βρήκατε και τον κ. Ρωµανιά να παραµυθιάζει επί οκτώ µήνες τους
συνταξιούχους και ευφραινόταν η ψυχή τους, ώσπου γίνατε για
δεύτερη φορά Κυβέρνηση, τον πετάξατε και καλά κάνατε –ή
έφυγε- αλλά έµειναν οι εξαγγελίες του. Αυτά είναι παραµύθια.
Το ασφαλιστικό είναι σοβαρή υπόθεση, είναι εθνική υπόθεση,
αφορά όλους, αφορά τα περήφανα γηρατειά. Άλλοι τα χαστουκίζανε, άλλοι τα δέρνανε, τώρα εδώ τα σφάζουµε.
Πρέπει, λοιπόν, εδώ, κύριε Υπουργέ, να δούµε τι είναι το
ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό έχει δύο κεφάλαια, εισροές και
εκροές. Τι είναι οι εκροές; Οι συντάξεις. Βαράµε όλο τις συντάξεις, τις εκροές. Με τις εισροές δεν ασχολείται κανείς. Ας κοιτάξουµε να κάνουµε µία διακοµµατική επιτροπή, να δούµε
προτάσεις και θέσεις για τις εισροές. Δεν προλαβαίνω τώρα να
σας αναλύσω ότι πέρα από τις κοινωνικές εισφορές και τις ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχουν κι άλλες εισροές. Να τις δούµε, να
τις ψηφίσουµε όλοι µαζί, για να σωθεί το ασφαλιστικό και να
σωθεί και ο συνταξιούχος.
Μια τέταρτη αλήθεια: Κουράστηκα να σας ακούω για διαφθορά και διαφθορά. Εδώ είναι η Βουλή. Είστε εννιά µήνες, πάτε
τώρα στους δέκα. Φέρτε νόµους! Διότι όταν φέραµε εµείς τους
νόµους για το τραπεζικό απόρρητο το 2012, δεν το ψηφίσατε.
Σήµερα, µε το τραπεζικό απόρρητο µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να µπαίνουν και να ελέγχουν. Σωστό! Δεν το ψηφίσατε. Οι οικονοµικοί εισαγγελείς είναι
ένας θεσµός που επί των ηµερών µας έγινε για τη διαφθορά. Σήµερα είναι απαραίτητοι και καλά κάνουν. Εσείς δεν το ψηφίσατε.
Εµείς λέµε το εξής: Όχι όλο λόγια, όχι παρόλες. Πράξεις! Φέρτε
νόµο για τη διαφθορά και σταµατήστε τη σπέκουλα.
Η διαφθορά και τα λαµόγια δεν έχουν κόµµα ούτε χρώµα. Ανήκουν παντού. Γι’ αυτό πρέπει να περιφρουρήσουµε τη Βουλή και
το κύρος της Βουλής.
Και µια λέξη τελευταία για το «πόθεν έσχες». Δεν νοµίζετε ότι
ήρθε ο καιρός το «πόθεν έσχες» να δηµοσιεύεται στο site της
Βουλής και να είναι αναρτηµένο όλο το χρόνο; Διότι όταν θέλεις
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να γίνεις Υπουργός και Βουλευτής, θα ξέρεις ότι θα περάσεις
από το µικροσκόπιο. Δεν είναι απόρρητη η ιδιωτική ζωή. Ο λαός
σε ψηφίζει να σε βάλει εδώ, για να είσαι καθρέφτης.
Να δούµε, λοιπόν, στον νέο Κανονισµό της Βουλής όλοι µαζί
και να αναρτήσουµε στην ιστοσελίδα της Βουλής το «πόθεν
έσχες». Να ξέρουµε µε τι λεφτά µπήκε µέσα, γιατί ο άλλος είχε
1 εκατοµµύριο, είχε 2 εκατοµµύρια. Καλοδεχούµενα, δεν είναι
κλεµµένα. Τα είχε τα λεφτά. Να το δηλώσει. Και µπράβο του που
έχει λεφτά και µπαίνει να προσφέρει στην πατρίδα. Από εκεί και
πέρα, τι απέκτησε µετά το βουλευτιλίκι που µπήκε στη Βουλή και
τι όταν έγινε Υπουργός, να το βλέπω.
Έτσι θωρακίζουµε τη δηµοκρατία και όχι µε κραυγές, µε συνθήµατα και να βρίζει ο ένας τον άλλον –τώρα λείπει και η Χρυσή
Αυγή. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι να συνεργαστούµε σε θετικά πράγµατα και να προχωρήσουµε.
Η Νέα Δηµοκρατία θα είναι απόλυτη σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή και τη διαφθορά και ό,τι είναι θετικό για τις αποκρατικοποιήσεις. Θα καταψηφίζουµε όµως αυτά τα µέτρα, που γδέρνουν
κυριολεκτικά τη σάρκα του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαι να πάρω το λόγο µετά τη χειµαρρώδη οµιλία του κ. Γιακουµάτου.
Πριν µερικές µέρες από τούτο εδώ το Βήµα είχα εκτιµήσει ότι
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είχε τα εχέγγυα να επαναφέρει τη χώρα µας στην κανονικότητα. Δυστυχώς για τη χώρα η γενική φιλοσοφία του πολυνοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα
επιβεβαιώνει την εκτίµησή µου αυτή.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί την ανάγκη να γίνουν στοχευµένες, χειρουργικές –θα έλεγα- περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο
ιδεολογική εµµονή, είναι κυρίως η έλλειψη προετοιµασίας.
Έτσι, σε µια οικονοµία που το δεύτερο εξάµηνο του 2015 θα
κινείται σε ύφεση λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 2% και µε τη φοροδοτική ικανότητα των πολλών να έχει φτάσει στο όριά της, η
Κυβέρνηση καταφεύγει πάλι στα ίδια, δηλαδή σε µια αδιέξοδη
συνταγή, πιο πολλοί φόροι επί δικαίων και αδίκων. Ο ΕΝΦΙΑ, κόκκινο πανί για τον αντιπολιτευόµενο ΣΥΡΙΖΑ τότε, θα πληρώνεται
πλέον από το πρώτο ευρώ.
Αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήµατα από
τα ενοίκια. Η αύξηση αυτή είναι αναλογικά µεγαλύτερη για τα χαµηλά εισοδήµατα, ναι, κύριοι συνάδελφοι, στα εισοδήµατα στα
οποία η Κυβέρνηση έλεγε ότι θα επαναφέρει το αφορολόγητο.
Δεν ενδιαφέρει µάλιστα την Κυβέρνηση και τους πιστωτές εάν
έχουν εισπραχθεί ή όχι τα χρήµατα. Άραγε αυτό το διαπραγµατευτήκατε, κύριοι της Κυβέρνησης;
Μεγάλος χαµένος είναι και ο τουρισµός µε την επιβολή ΕΝΦΙΑ,
όχι µόνο στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, αλλά και στις ατοµικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όσο κι αν ο κύριος Υπουργός πριν µας
είπε ότι αυτές είναι υποχρεώσεις µας από τη ψήφιση του νοµοσχεδίου της 13ης Αυγούστου µε τους δανειστές µας.
Με την αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος η
Κυβέρνηση δίνει πρόγευση πικρή της φοροεπιδροµής που έχει
ετοιµάσει για τους αγρότες.
Να θυµίσω ότι έρχεται η αύξηση του φορολογικού συντελεστή, ενώ καταργείται σταδιακά η επιστροφή του φόρου στο
αγροτικό πετρέλαιο.
Αυτό που εκπλήσσει περισσότερο από µια Κυβέρνηση που δηλώνει Αριστερή, δεν είναι µόνο η εµµονή στους φόρους, αλλά
και οι συνέπειες συγκεκριµένων ρυθµίσεων στους πιο αδύναµους
συµπολίτες µας. Έτσι, η δωρεάν ή µειωµένη µετακίνηση των
ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων και φοιτητών µε τις αστικές συγκοινωνίες, βρίσκεται στον αέρα.
Το θέµα της συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων
κι αυτό -µας είπε ο κύριος Υπουργός- θα επανέλθει τον επόµενο
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µήνα, τον Νοέµβριο, όπου θα δούµε συνολικά το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν σταµατάει εκεί. Παίρνει πίσω και
µέτρα που η ίδια είχε ψηφίσει, που έδιναν ανάσα στην αγορά και
ανακούφιζαν συσσωρευµένα βάρη.
Ασφαλισµένοι στο ΕΤΑΑ δεν θα µπορούν µετά την ψήφιση του
νόµου να επιλέξουν προσωρινά τη χαµηλότερη ασφαλιστική
κλάση ώστε να µπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Ήταν µια διευκόλυνση που σύµφωνα µε εκπροσώπους του ταµείου κι επαγγελµατίες του κλάδου, είχε αποδώσει σηµαντικά κι
ενδεχοµένως θα µπορούσε να επεκταθεί κι άλλο και όχι να καταργηθεί.
Επίσης, ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ που έχουν υποβάλει αίτηση
συνταξιοδότησης και χρωστούσαν έως και 50 χιλιάδες ευρώ στο
ταµείο, δεν θα µπορούν πλέον να συµψηφίζουν τα χρέη που
είχαν δηµιουργήσει στο παρελθόν.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι και µόνο από τα παραπάνω είναι
σαφές πως το νοµοθέτηµα που συζητούµε έχει στοιχεία κοινωνικά άδικα, αναποτελεσµατικά και υφεσιακά. Όµως το πιο ανησυχητικό στοιχείο για την Κυβέρνηση είναι ότι νοµοθετεί µε
προχειρότητα. Δεν έχει σχέδιο, δεν διαβουλεύεται µε τους φορείς και τελικά δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί τι συµβαίνει στην
κοινωνία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία είναι θετική
σε διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα αξιοποίησης της δηµόσιας
περιουσίας, σε ρυθµίσεις που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και στη µείωση των τιµών υπέρ του καταναλωτή. Τέτοιες
διατάξεις, όπως είναι το άνοιγµα της λιανικής αγοράς του φυσικού αερίου, η αναδιάρθρωση πιθανώς των σιδηροδρόµων.
Θέλουµε να στηρίξουµε την προσπάθεια για την αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και τη θωράκιση των εισπρακτικών µηχανισµών της δηµόσιας διοίκησης, τοµές που θα αλλάξουν τους
όρους του παιχνιδιού για να έρθουν περισσότερες και µεγαλύτερες επενδύσεις, για να δοθούν ευκαιρίες στους επενδυτές,
στους επαγγελµατίες και σε όσους θέλουν να δηµιουργήσουν,
έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέες σταθερές δουλειές σε αξιοπρεπείς συνθήκες και για να λειτουργήσει επιτέλους ένα δίχτυ
προστασίας γι’ αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Από αυτά θα κριθείτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί
αν δεν τολµήσετε, φοβάµαι ότι ο επόµενος λογαριασµός θα είναι
ασήκωτος για τους Έλληνες και καταδικαστικός για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιόγιακα και για τον σεβασµό στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Σαλµάς από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα χρησιµοποιήσω τα επτά
λεπτά για να εστιάσω σε συγκεκριµένα σηµεία του νοµοσχεδίου
και να µπορέσω να τα αναπτύξω πιο πολύ.
Σήµερα είναι µια δύσκολη µέρα. Η Επιτροπή Σοφών έβγαλε
ένα πόρισµα για το συνταξιοδοτικό που, ουσιαστικά όταν ακούµε
για τον Αρµαγεδδώνα που έρχεται στις συντάξεις, αυτόµατα γεννάται το ερώτηµα και η αγωνία για το τι προσπάθεια πρέπει να
κάνουµε για να καταπολεµήσουµε την ανεργία, γιατί εκεί είναι η
εστία του προβλήµατος.
Για να καταπολεµηθεί η ανεργία πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης και στήριξης της επιχειρηµατικότητας.
Θα αναφερθώ σε µια διάταξη που επιτίθεται στην επιχειρηµατικότητα, ειδικά στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και θα σας το πω
εγώ, ένας άνθρωπος που πήρε δύσκολα µέτρα κι έκοψε κέρδη
από αυτές τις επιχειρήσεις. Μιλώ για το άρθρο 15. Το άρθρο 15
–και χαίροµαι που είναι εδώ ο Υπουργός και τον τιµά που είναι
εδώ κι ακούει- είναι ένα άρθρο που ουσιαστικά παρεµβαίνει σε
ένα θέµα το οποίο είναι λυµένο. Ποιο είναι το θέµα που είναι λυµένο; Ένα θέµα που είχε βάλει στόχο η τρόικα στη χώρα: Η φαρµακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταµείων από 5,2
δισεκατοµµύρια να φτάσει στα 2 δισεκατοµµύρια.
Ο στόχος αυτός επετεύχθη. Όχι µόνο επετεύχθη, αλλά δια-
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σφαλίστηκε κιόλας. Πώς διασφαλίστηκε; Με έναν κλειστό προϋπολογισµό και ένα clawback, που σηµαίνει πως ό,τι ποσό υπερβεί η δαπάνη των 2 δισεκατοµµυρίων, η φαρµακοβιοµηχανία
έρχεται και το καταβάλει πίσω. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι το θέµα είναι
λυµένο και δεν πέφτει κανένας λόγος στην τρόικα να συνεχίσει
και να πει περαιτέρω πράγµατα για ένα σχέδιο που έχει επιτύχει
το στόχο του, τα 2 δισεκατοµµύρια. Τον έχει εξασφαλίσει. Είναι
το µόνο µέτρο που έχει κλειστό προϋπολογισµό και επιστροφή
των χρηµάτων όταν υπερβαίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το έβαλαν στα
προαπαιτούµενα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα σας πω τώρα γιατί το έβαλαν στα προαπαιτούµενα. Ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία να το πω.
Στα προαπαιτούµενα µπήκε, λοιπόν, γιατί επί δέκα µήνες η Κυβέρνηση αυτή, παραβαίνοντας την υπουργική απόφαση που
εδράζεται σε νόµο δεν τιµολόγησε δύο φορές ως όφειλε τα πρωτότυπα φάρµακα των πολυεθνικών, που βρίσκονται στην Ελβετία,
τη Γαλλία και σε άλλες χώρες.
Λέει η υπουργική απόφαση ότι δύο φορές τον χρόνο, Γενάρη
και Ιούνη, βγαίνει δελτίο τιµών. Η Κυβέρνηση αυτή δεν έβγαλε
δελτίο τιµών, δεν ανακοστολόγησε, δεν µείωσε ως όφειλε τις
τιµές των πρωτοτύπων φαρµάκων. Αυτό τι σηµαίνει; Παρέδωσαν
τη δαπάνη στα 189 εκατοµµύρια το 2013 και η Κυβέρνηση αυτή
πήρε τη δαπάνη στα 170 εκατοµµύρια το µήνα. Ξέρετε πόση είναι
σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, η ασφαλιστική φαρµακευτική δαπάνη; Θα το ακούσετε για πρώτη φορά: 200 εκατοµµύρια. Ξέρετε πόσο είναι πάνω από το στόχο; Εκατόν πενήντα
εκατοµµύρια. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό επί 30% που είναι η συµµετοχή; Σαράντα πέντε εκατοµµύρια πλήρωσαν οι Έλληνες
ασθενείς παραπάνω από την τσέπη τους, γιατί η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου αδιαφόρησε και παράνοµα που δεν εφήρµοσε
την νοµοθεσία. Έπρεπε να είχε µπει εισαγγελέας.
Έρχεται, λοιπόν, τώρα η τρόικα, που δεν της πέφτει λόγος, να
πει: Μειώστε τις τιµές των γενοσήµων. Μάλιστα. Ποιες εταιρείες
παράγουν γενόσηµα; Οι ελληνικές. Ισχυρή βιοµηχανία; Η πιο
ισχυρή βιοµηχανία. Εξαγωγική. Να µειωθούν οι τιµές των γενοσήµων. Γιατί το κάνει αυτό; Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση
του νοµοσχεδίου για να µειωθεί η ασφαλιστική δαπάνη και να
εξορθολογηστεί το σύστηµα τιµολόγησης φαρµάκου. Ψέµα.
Ποια δαπάνη θα µειωθεί; Αφού είναι κλειστός ο προϋπολογισµός.
Δύο δισεκατοµµύρια θα πληρώσει ο ΕΟΠΠΥ στο τέλος της χρονιάς είτε φέρει τη διάταξη ο κ. Τσάγκος ή δεν την φέρει. Και ποιο
σύστηµα τιµολόγησης θα αλλάξει; Το σύστηµα τιµολόγησης καθορίζεται από υπουργική απόφαση, από αγορανοµική διάταξη
και είναι ήδη καθορισµένο για να βγει το επόµενο δελτίο τιµών.
Άρα, ούτε αυτό. Άρα, είναι µια διάταξη που δεν έχει δικαιολογία.
Όλα γίνονται στη ζωή και έχουν µια δικαιολογία.
Εγώ απευθύνοµαι στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Πλειοψηφίας. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο ένας Βουλευτής της Αντιπολίτευσης να ζητήσει να µην ψηφίσετε. Είναι πιθανόν να υπάρχει
κοµµατική πειθαρχία ή να είναι σε ένα µνηµονιακό νόµο. Θέλω
να βρείτε µια δικαιολογία, γιατί πρέπει να το ψηφίσετε αυτό.
Θα σας πω µια µικρή ιστορία από τη θητεία µου. Και σας τα
λέει ένας άνθρωπος που µείωσε κατά 27% την τιµή του φαρµάκου κι έχασε τζίρο η βιοµηχανία. Κάνετε ό,τι κάνει η Γερµανία.
Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ξέρετε τι κάνει η Γερµανία; Επειδή έχει
πολυεθνική βιοµηχανία, τιµολογεί τα φάρµακα πολύ ακριβά και
έρχεται µετά και παίρνει τεράστιες εκπτώσεις στο ασφαλιστικό
της σύστηµα. Και όταν πήγα ως Υπουργός στη Γερµανία και µίλησα µε εκπροσώπους του ασφαλιστικού συστήµατος και ζήτησα να πουν: «πόσο αγοράζετε εσείς, task force, που θέλετε να
βοηθήσετε τα φάρµακα των πολυεθνικών;» δεν µου έδωσαν τι
εκπτώσεις παίρνουν. Γιατί έχουν ακριβές τιµές κι αυτό το σύστηµα; Για να παίρνει η Ελλάδα το µέσο όρο των τριών φθηνότερων, δηλαδή να παίρνει και να τιµολογεί ακριβά από τις άλλες
χώρες που είναι ολόκληρα επιτελεία των πολυεθνικών που τιµολογούν φάρµακα σε χώρες ανάλογα µε το ποια χώρα παίρνει
από τις άλλες. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα παίρνει από είκοσι δύο
χώρες. Κι από την Ελλάδα παίρνουν δεκαοκτώ χώρες. Άρα, καταλαβαίνετε τι δώρο έκανε άθελά της η κυβέρνηση αυτή σε δεκαοκτώ χώρες, στις αγορές της Βραζιλίας, της Τουρκίας στα
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φάρµακα των πολυεθνικών, αφού επί δέκα µήνες δεν τα ανακοστολόγησε δυο φορές.
Έρχοµαι λοιπόν και λέω ότι σήµερα λέει η διάταξη: Θα µειώσετε την τιµή των γενοσήµων. Μάλιστα. Υπάρχει όφελος για το
ασφαλιστικό σύστηµα; Όχι. Το είπαµε. Δυο δισεκατοµµύρια είναι
ούτως ή άλλως. Για τους ασθενείς; Ναι, υπάρχει. Θα πληρώνουν
µικρότερες συµµετοχές οι ασθενείς στο φτηνότερο φάρµακο.
Δηλαδή, θα πληρώνουν την ίδια συµµετοχή στο φθηνότερο φάρµακο, άρα θα έχουν όφελος οι ασθενείς απ’ αυτήν τη διάταξη.
Υπάρχει ισοδύναµη διάταξη; Υπάρχει. Μειώστε τις συµµετοχές
στα γενόσηµα φάρµακα. Βάλτε το 5%. Τι θα γίνει; Θα αυξήσετε
το µερίδιο των γενοσήµων στην αγορά.
Αυτή, λοιπόν, τη διάταξη που τη ζητούσε και σε εµένα προσωπικά -φαντάζοµαι και στον κ. Λοβέρδο, που είναι εδώ στην Αίθουσα- η τρόικα, δεν διανοηθήκαµε να την περάσουµε. Εµένα
προσωπικά, σας το εξοµολογούµαι, µου το ζήτησε ο Επίτροπος
Υγείας που ήταν από την Μάλτα και του απήντησα: «Δεν είναι
καµµία δική σου δουλειά, έχουµε τα µέτρα που ψηφίσαµε, δόξα
τω θεό για το φάρµακο είχαµε πενήντα µέτρα, επιτύχαµε τους
στόχους, δεν σου πέφτει κανένας λόγος στα εσωτερικά της
χώρας πώς θα καθορίσουµε εµείς τις λεπτοµέρειες.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας πω γιατί σας το αναφέρω. Γιατί πράγµατι, η βιοµηχανία είχε κέρδη τα παλαιότερα χρόνια. Περιορίστηκαν αυτά πάρα
πολύ. Σήµερα, όµως, πιέζονται τα πράγµατα. Γιατί; Πρώτον, γιατί
ο ΕΟΠΥΥ ξανάφτιαξε µεγάλα ανεξόφλητα πολλών δισεκατοµµυρίων. Δεύτερον, το κόστος δανεισµού για τις ελληνικές αυτές
επιχειρήσεις ξέρετε πόσο είναι που πρέπει να είναι ανταγωνιστικές; Σήµερα, οι επιχειρήσεις αυτές δανείζονται από 8% έως 10%,
όταν οι ανταγωνιστικές έξω δανείζονται µε 2% και 3%. ‘Αρα, µην
τις σκοτώνετε, όταν ήδη τους έχουµε επιτεθεί και έχουν ήδη πληρώσει το µερίδιο τους. Από 5,2 πήγε 2 δισεκατοµµύρια η δαπάνη.
Πείτε µου ένα άλλο κοµµάτι που περιορίστηκε τόσο η δαπάνη
στο δηµόσιο.
Άρα, λοιπόν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι δανειστές το κάνουν.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Επειδή µου λέτε «οι δανειστές το κάνουν»,
σας ξαναλέω ότι και εµάς το ζητούσαν οι δανειστές. Τώρα δεν
έχουν δικαίωµα -απευθύνοµαι σε εσάς που τα λέγατε- οι δανειστές να πουν πώς θα µοιραστεί η πίτα µέσα στην ελληνική
αγορά. Δεν έχουν δικαίωµα, κύριε Υπουργέ, δεν το κάναµε εµείς
ποτέ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσει
ο κύριος Υπουργός.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μιλήσατε για ανεξαρτησία, µιλήσατε για
ένα σεβασµό στο δικαίωµα του κράτους να αυτοπροσδιορίζεται.
Εγώ σας το αναγνωρίζω ακόµη, δεν σας κάνω κριτική, αλλά δεν
πρέπει µε αυτήν την διάταξη να παραδώσετε την κυριαρχία σας
εντελώς άνευ λόγου στην τρόικα, επειδή κάποιος υπάλληλος στη
Σχολή Δηµόσιας Υγείας το εισηγήθηκε στο τεχνικό κλιµάκιο,
στον κ. Καρόνε για να έρθει να κάνει ένα παιχνίδι που πρέπει να
το διερευνήσετε και γι’ αυτό σας το λέω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σαλµά.
Να ενηµερώσουµε το Σώµα ότι θα µιλήσουν στη σειρά τρεις
Βουλευτές, ο κ. Αντωνιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Δήµας
από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κωνσταντόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και µετά θα µιλήσει ο Υπουργός, ο κ.
Ξανθός.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντωνιάδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς, επειδή ακούστηκε από συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ κάτι για θέατρο και για παραστάσεις, να οµολογήσω ότι
πράγµατι χρειάζεται πολύ καλό θέατρο και παράσταση δύο µόλις
µέρες µετά το δηµοψήφισµα να µετατρέπεται το «όχι» σ
ε «ναι».
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Ο κ. Μπαλαούρας έφυγε. Ποιος νοµίζει ότι είναι ο κ. Μπαλαούρας, όταν προεδρεύοντας στις ακροάσεις των φορέων δεν
δίνει το λόγο στους εκπροσώπους της Παµποντιακής Οµοσπονδίας, η µεγαλύτερη Οµοσπονδία σε επίπεδο Ελλάδας µε τετρακόσια τριάντα ένα σωµατεία και δίνει το λόγο σε έναν εκπρόσωπο
κάποιας επιτροπής αγώνα; Αν δεν γνωρίζει, να ενηµερωθεί και
αν θέλει να κάθεται εδώ στον ναό της δηµοκρατίας να κάνει
σωστή χρήση και όχι κατάχρηση της πρόσκαιρης εξουσίας, την
οποία έχει.
Κύριοι συνάδελφοι, ήρθε το αριστερό κουστούµι, ήρθαν τα δίδακτρα τα οποία παρ’ ότι πάγωσε ο ΦΠΑ είναι πολύ ακριβά µόνο
που δεν τα πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πληρώνει ο λαός. Είναι το αριστερό κόµµα. Και διερωτώµαι πόσο αριστερό µπορεί να είναι ένα
κόµµα όταν κάνει τέτοιες προγραµµατικές δηλώσεις και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέµβριο, µια φτωχή έκθεση ιδεών.
Η Αριστερά ήταν πάντα πρωτοπόρος στη θεωρία, πρωτοπόρος σε ιδέες, σε ιδεολογία, σε οράµατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δεν
έχει καµµία σχέση σε αυτόν τον τοµέα εκτός βέβαια από το δεύτερο σκέλος γιατί οι Αριστεροί ήταν πρώτοι στις ιδέες, αλλά τελευταίοι στις πράξεις.
Επίσης, πόσο αριστερός µπορεί να είναι ένας Πρωθυπουργός
όταν από τις τρεις µέρες των προγραµµατικών δηλώσεων την
πρώτη µέρα την «καίει» για να µιλήσει µόνο ο Πρωθυπουργός,
στερώντας από ογδόντα και εκατό συναδέλφους τη δυνατότητα
να µιλήσουν επί των προγραµµατικών δηλώσεων; Ποιος νοµίζει
ότι είναι ο κ. Τσίπρας; Ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών;
Τριήµερες προγραµµατικές δηλώσεις δεν προβλέπονται; Γιατί
«κάηκε» η Δευτέρα; Για να µιλήσει µόνο ο Πρωθυπουργός;
Κύριοι συνάδελφοι, εν τάχει θα περάσω στα επόµενα θέµατα.
Δεν ακούσαµε τίποτα για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, για µεταρρυθµίσεις στη δικαιοσύνη, για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Είδαµε το τραγελαφικό, την ήδη στα σπάργανα
µεταρρύθµιση για την υγεία να τη µεταρρυθµίζετε µε τη δική σας
µεταρρύθµιση και µαζί µ’ αυτήν και τον Υπουργό σας, κ. Κουρουµπλή, ο οποίος, µεταξύ µας, τα έκανε και θάλασσα.
Το ίδιο έγινε και στην παιδεία. Είδαµε να µεταρρυθµίζετε την
ίδια τη δική σας µεταρρύθµιση και µαζί µ’ αυτήν και τον κ.
Μπαλτά. Μεταξύ µας και αυτός τα έκανε θάλασσα, µόνο που αντί
να πάνε στα ορεινά, τους δώσατε ξανά καινούργια ευκαιρία, λες
και δεν είναι εδώ Κυβέρνηση, αλλά το παιχνίδι «να η ευκαιρία».
Επ’ ευκαιρία, µιας και αναφερθήκαµε στην παιδεία, περιµένουµε από τον κ. Φίλη να ανασκευάσει αυτές τις δηλώσεις περί
της αρνήσεως της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού και του Ποντιακού Ελληνισµού. Όσο δεν το κάνει και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ασελγεί στη µνήµη των προγόνων.
Επίσης, περιµένουµε από τον κ. Φίλη να µεταρρυθµίσει τη µεταρρύθµιση του κ. Μπαλτά, ο οποίος ξεκίνησε τις περιβόητες µεταρρυθµίσεις, αφαιρώντας µόλις δέκα σελίδες από την ιστορία
του Παρευξείνιου Ελληνισµού. Και επιτέλους, αφού φιλοξενεί τον
διεθνισµό στον λόγο του, ας φέρει στα βιβλία της Ιστορίας, την
Ιστορία όλου του ελληνισµού και όχι τη συρρικνωµένη Ιστορία
της Ελλάδας, γιατί µετά έτσι βρίσκουν ευκαιρία και τη σφετερίζονται άλλοι.
Για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις µονίµως φόροι. Εάν δεν
καταλάβουµε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο ότι αν δεν δοθούν κίνητρα
να πάρει µπροστά η ιδιωτική πρωτοβουλία και η αγροτική οικονοµία, µονίµως θα συζητάµε για νέα µέτρα και νέες φορολογίες.
Ακούσατε τίποτα, κύριοι συνάδελφοι, για τις περιβόητες γερµανικές αποζηµιώσεις; Ολόκληρο µανιφέστο είχατε χτίσει επτά
µήνες. Για ποιο λόγο δεν ακούσαµε τίποτα στις προγραµµατικές
δηλώσεις; Θα σας απαντήσω για ποιον λόγο. Διότι ένα µεγάλο
πολιτικό, εθνικό και κοινωνικό θέµα το χρησιµοποιήσατε µόνο για
να πιέσετε τη Γερµανία. Αυτό λέγεται πολιτικός τυχοδιωκτισµός.
Το ίδιο κάνετε και µε το θέµα της αναθεώρησης του Συντάγµατος και την απλή αναλογική. Το είχατε ως σηµαία επί δεκαετίες
ως Αριστερά. Δεν το φέρατε τον Ιανουάριο µε καθαρές κουβέντες, γιατί το πιστεύατε. Το χρησιµοποιείτε όµως τώρα ως µέσο
συναλλαγής µε τα άλλα κόµµατα για να γαντζωθείτε στην εξουσία, γιατί από τους επόµενους µήνες θα δείτε οι δηµοσκοπήσεις
να κατρακυλούν και να σας δείχνουν τελευταίους.
Πού είναι η φοροδιαφυγή των καυσίµων; Μιλούσατε για κά-
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ποια δισεκατοµµύρια που θα πιάνατε. Φύγατε απ’ τα καύσιµα,
γιατί «καίνε» προφανώς, πήγατε στα τσιγάρα και τα ποτά και σε
λίγο θα πιάσετε τους κουλουρτζήδες της Πλατείας Οµονοίας.
Προφανώς, αυτοί φταίνε για τη µεγάλη φοροδιαφυγή.
Ακούσατε τίποτα για αποκέντρωση; Επειδή µιλήσατε για διαφθορά, κύριοι συνάδελφοι, διαφθορά υπάρχει εκεί όπου υπάρχει
πολιτική εξουσία και χρήµα και η µήτρα της διαφθοράς βρίσκεται
εδώ, στο τρίγωνο Πλατείας Κολωνακίου – Πλατείας Οµονοίας και
Πλατείας Συντάγµατος. Εδώ βρίσκεται η πολιτική εξουσία κι εδώ
βρίσκονται όλα τα κονδύλια και το χρήµα. Αν θέλετε να καταπολεµήσετε τη διαφθορά, κάντε αποκέντρωση εξουσίας και αποκέντρωση κονδυλίων προς την περιφέρεια. Ένα αριστερό κόµµα
που µιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη έπρεπε να το έχει πρώτο.
Μιας και µιλήσαµε για αποκέντρωση, θα ήθελα να αναφερθώ
και σε δύο θέµατα που αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη
Φλώρινα. Θέλω να σας πω -δεν το γνωρίζετε οι περισσότεροιότι οι Φλωρινιώτες κατοικούν σε έναν πλούτο πάνω από 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι ο λιγνίτης και η ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτός ο πλούτος διαχέεται σε όλη την Ελλάδα. Εµείς εµφανιζόµαστε πλούσιοι και παίρνουµε λιγότερα χρήµατα στο ΕΣΠΑ, λιγότερες θέσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας.
Πληρώνουµε 740 εκατοµµύρια για την ηλεκτροδότηση των νησιών και καλά κάνουµε. Πληρώνουµε σαν ΔΕΗ και σαν Φλώρινα
κοινωνικό τιµολόγιο για πεντακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας και
καλά κάνουµε. Πληρώνουµε για όλη την Ελλάδα, γιατί η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει κόστος κι εµείς είµαστε
φτωχοί και ο κόσµος λιµοκτονεί και ζητάµε δωρεάν ηλεκτρικό
ρεύµα για επιχειρήσεις, αγρότες και νοικοκυριά. Δυστυχώς, δεν
προλαβαίνω να αναφερθώ παραπάνω.
Κύριοι συνάδελφοι, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να πω ότι
τα µέτρα αυτά, τα οποία προβλέπονται -όλοι έχουν συµφωνήσει
και οι προλαλήσαντες και δεν θέλω να σας κουράζω- οδηγούν
στην εξαθλίωση των πολιτών. Σφραγίζουν και στραγγαλίζουν επιχειρήσεις και αγρότες. Σε ό,τι αφορά µεταρρυθµίσεις και διαφθορά θα είµαστε µαζί. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις των
υπερηλίκων, επιτέλους περάστε τις, να τις χειροκροτήσουµε όλοι
µαζί. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία σειρά.
Δεν µέµφοµαι την Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, γιατί τα
έκανε θάλασσα παντού και στην υγεία και στην παιδεία και στη
διαπραγµάτευση και στην περικοπή του χρέους. Την µέµφοµαι
µόνο για ένα πράγµα. Γιατί πρόδωσε τις προσδοκίες των νέων,
οι οποίοι τους ψήφισαν συλλήβδην. Γιατί πρόσβαλε την αξιοπρέπεια των νέων, προσφέροντάς τους µακαρόνια και κριθαράκια
αντί για δουλειά.
Η ιστορία σάς περιµένει αµείλικτη στη γωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Αντωνιάδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά και µετά θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων, κ. Βασίλειος Λεβέντης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται περίτρανα από
τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου, αλλά και από τη γενικότερη
φιλοσοφία και κατεύθυνσή του ότι η προεκλογική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ευφυέστατη. Η µετεκλογική του, όµως, πρακτική
υπήρξε, πράγµατι -επιτρέψτε µου τον όρο- ΕΝΦΙέστατη.
Θα ήθελα, λοιπόν, εφόσον έγινε αναλυτική συζήτηση στις επιτροπές, να µου επιτρέψετε µια περισσότερο πολιτική προσέγγιση. Αποδεικνύεται, λοιπόν, από το πρώτο πολυνοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι κατορθώσατε να εγκλωβίσετε µεγάλες λαϊκές µάζες και να σας υπερψηφίσουν πράγµατι στις τελευταίες εκλογές.
Δεν χρειάζεται να κοµπορρηµονείτε επειδή κατορθώσατε
πραγµατικά να υφαρπάξετε την ψήφο τους. Διότι θέλω να σας
θυµίσω ότι στις εκλογές του Ιανουαρίου υποσχεθήκατε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, υπόσχεση που σας έδωσε µεγάλη πολιτική
δύναµη. Εν όψει των εκλογών του Σεπτεµβρίου, υποσχεθήκατε
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τον εξορθολογισµό του ΕΝΦΙΑ. Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο.
Τι συνέβη; Η επέκτασή του µε την κατάργηση των όποιων εξαιρέσεων αφορούσαν ευαίσθητες για την εθνική οικονοµία και αδύναµες επαγγελµατικές οµάδες, όπως είναι οι ιδιοκτήτες
ενοικιαζόµενων δωµατίων και οι ατοµικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Είχε προηγηθεί, βεβαίως, και η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Τι κάνετε; Χτυπάτε τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες, τον τουρισµό, πυλώνες στους οποίους κρύβεται το κλειδί
για την έξοδο από τον λαβύρινθο της κρίσης.
Στη δεύτερη φάση των προαπαιτούµενων τι θα κάνετε; Θα φέρετε τα µέτρα, τα οποία εξοντώνουν τον πρωτογενή τοµέα. Δηλαδή, θα κατεδαφίσετε και τον δεύτερο πυλώνα, αυτόν της
πρωτογενούς παραγωγής, από τον οποίο ελπίζουµε σε έξοδο
από την κρίση.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτά. Δεν είπατε προεκλογικά στους
συνταξιούχους ότι θα πάτε σε ευθείες περικοπές, οριζόντιες περικοπές των συντάξεών τους. Δεν είπατε στους υπερήλικες ανασφάλιστους ότι αυτό που ψηφίσατε ως προεκλογικό δώρο θα το
καταργήσετε µετεκλογικά. Αν δεν είναι αυτό υφαρπαγή της
ψήφου των πολιτών και µάλιστα ευαίσθητων οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων; Τι είναι;
Καταργείτε τη διάταξη για τη δυνατότητα µετάπτωσης ασφαλιστικής κλάσης για νέους επιστήµονες. Γιατί αυτοί είναι που δεν
µπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους, οι νέοι δικηγόροι,
οι νέοι γιατροί, οι νέοι µηχανικοί. Και τους εγκλωβίσατε και υφαρπάξατε την ψήφο τους, γιατί προεκλογικά τους δώσατε την ελπίδα
ότι θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους.
Κι έρχεστε µετεκλογικά να αφαιρέσετε αυτή τη δυνατότητα. Δεν
είναι οι φτασµένοι γιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί που δεν µπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους. Είναι οι νέοι, αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες, αυτοί που δεν καταφέρνουν να
βγάλουν σήµερα ούτε τα ασφάλιστρά τους. Το καταργείτε αυτό.
Και το χειρότερο, ποια ήταν η δεύτερη σηµαία σας για τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου; Δεν ήταν η περίφηµη ρύθµιση των
εκατό δόσεων; Δεν εγκλωβίσατε ένα εκατοµµύριο κόσµο στην
ελπίδα ότι θα µπορεί να κάνει µια νέα αρχή; Έρχεστε τώρα και
την κονιορτοποιείτε αυτή τη ρύθµιση των εκατό δόσεων και αρχίζει η απένταξη. Ήδη απεντάσσονται δεκάδες χιλιάδες ωφελούµενοι. Κάποια στοιχεία λένε ότι ενώ είχαν ενταχθεί προς ρύθµιση
ποσά 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για οφειλές στα ασφαλιστικά
ταµεία τώρα ήδη το 1,5 δισεκατοµµύριο απεντάσσεται.
Δεν ήταν αυτό υφαρπαγή της ψήφου του ελληνικού λαού; Πώς
κοµπορρηµονείτε ότι ψήφισε το πρόγραµµά σας ο ελληνικός
λαός; Αυτά που λέγατε προεκλογικά ψήφισε κι όχι αυτά που κάνετε µετεκλογικά. Θα µπορούσα να αναφέρω και πολλά ακόµη
και κυρίως για τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Το ζήτηµα είναι ότι η πολιτική σας, έτσι όπως εφαρµόζεται
µετά και τις εκλογές του Σεπτεµβρίου, χτυπάει τους δύο σηµαντικούς πυλώνες της οικονοµίας, δηλαδή τον τουρισµό µαζί µε τη
µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα συνολικά. Διότι ατοµικές τουριστικές επιχειρήσεις και ενοικιαζόµενα δωµάτια δεν διαθέτουν οι
µεγαλοξενοδόχοι, αλλά τα διαθέτουν -και ζουν τις οικογένειές
τους µε αυτά- πενήντα χιλιάδες Έλληνες µικροεπιχειρηµατίες.
Και ετοιµάζεστε τώρα για τη νέα επέλαση εναντίον του αγροτικού κόσµου και του πρωτογενούς τοµέα. Δεν πρέπει σ’ αυτή τη
χώρα κάποια στιγµή να αποφασίσουµε ποιους τοµείς θα υποστηρίξουµε, προκειµένου να εξέλθουµε από το τούνελ της κρίσης;
Τα µέτρα είναι δικά σας. Μπορεί να λέτε ότι τα ψήφισε και η
Νέα Δηµοκρατία, αλλά, κύριοι, σας θυµίζουµε ότι µας καλέσατε
στη Βουλή να στηρίξουµε την παραµονή της χώρας στο ευρώ
και ήρθαµε συναισθανόµενοι τις ευθύνες µας και το κάναµε. Στην
περίφηµη διαπραγµάτευση των δεκαεπτά ωρών του κ. Τσίπρα
θυµάµαι ότι τον συνόδευαν ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Σακελλαρίδης
και άλλοι. Δεν κάλεσε καµµιά εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης,
ώστε να µας αφορά το περιεχόµενο αυτής της κάκιστης συµφωνίας. Αυτό αφορά εσάς. Είναι δικό σας τέκνο.
Μετά απ’ όλα αυτά, αναρωτιέµαι τι απαντούν οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ στους ψηφοφόρους τους και του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου, στο αγωνιώδες ερώτηµα: «Σύντροφοι, από πού πάνε
για τη Θεσσαλονίκη;»
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό, για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µια διευκρίνιση.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε σχέση µε τα φορολογικά θέµατα για τις εκατό δόσεις,
πρώτον, δεν έχει βγει από τις εκατό δόσεις για χρέη προς την
εφορία ούτε ένας πολίτης εάν δεν τηρούσε τις διατάξεις των
εκατό δόσεων. Το νούµερο που ακούστηκε πιθανόν να αφορά
άλλη ρύθµιση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για τα ασφαλιστικά ταµεία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): «Για τα ασφαλιστικά ταµεία». Να το ξεκαθαρίσουµε, για να
µη δηµιουργηθεί µια λάθος εντύπωση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το ίδιο επώδυνο είναι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λέω: για τα χρέη προς την εφορία δεν υπάρχει.
Για το θέµα του ΕΝΦΙΑ ό,τι ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν για το 2014 θα
πληρώσουν και το 2015, ούτε ένα λεπτό παραπάνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οι ίδιοι;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στα ξενοδοχεία, στα ενοικιαζόµενα δωµάτια κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης
Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το πρωί
ήµουν καλεσµένος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και
έγινε συζήτηση για τη συγκρότηση του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου. Εκεί, λοιπόν, είδα να προτείνει το Υπουργικό Συµβούλιο τον κ. Κορλίρα. Τον κ. Κορλίρα τον εγνώριζα εγώ ως διορισµένο από το ΠΑΣΟΚ διοικητή της Ιονικής Τράπεζας πριν από
είκοσι πέντε χρόνια και διαµαρτυρήθηκα. Δεν είπα ότι δεν είναι
αξιόλογος, ότι δεν κάλυπτε τις προϋποθέσεις, αλλά επειδή έχει
µια ηλικία και επειδή γνωρίζουµε ότι ήταν από τον χώρο του
ΠΑΣΟΚ, δεν µπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει ένα άλλο άτοµο; Δηλαδή,
βγάζουµε από τη ναφθαλίνη άτοµα και τα κουβαλάµε στο 2015;
Αυτός ο άνθρωπος υπηρέτησε στην τράπεζα την κακή εποχή,
των ρουσφετιών, των θαλασσοδανείων. Δεν είπα ότι διέπραξε
παράνοµες πράξεις, αλλά οπωσδήποτε δεν τον θεωρώ και τον
πιο κατάλληλο για την εποχή της Ευρώπης και του ευρώ. Έτσι
πιστεύω εγώ, ότι στην εποχή του ευρώ και της Ευρώπης χρειάζονται άνθρωποι που κοµίζουν νέα ήθη και νέες συµπεριφορές,
γιατί, αν πάρουµε τους ίδιους, καήκαµε! Αυτό πιστεύω, κατά την
ταπεινή µου γνώµη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει πίσω σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ; Είναι κάτι το
οποίο, αν το δω να συνεχίζεται, θα το επισηµαίνω αυτό το
πράγµα, γιατί περίµενα νέες συµπεριφορές και νέα πρόσωπα.
Αυτό ήθελα να τονίσω και δεν µε άφησαν ούτε να τον ρωτήσω.
Ήθελα να τον ρωτήσω: Όταν γίνονταν επί ΠΑΣΟΚ εκείνες οι θεαµατικές προσλήψεις, όλα εκείνα που γίνονταν, εκείνος τι έκανε;
Είχε µια ένσταση ποτέ;
Άκουσα κάποιον κ. Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ σε κάποιο κανάλι
που είπε «δεν φέραµε εµείς», λέει, «το ρουσφέτι, το βρήκαµε και
απλά φταίµε που δεν το σταµατήσαµε». Ακούστε δικαιολογία!
Απολογία είναι µάλλον, ότι δεν φταίνε, το βρήκαν και φταίνε µόνο
που το συνέχισαν.
Εις τον τόπο αυτό –πρέπει να συµφωνεί και ο κύριος Υπουργός- έχει γίνει καµµία αυτοκριτική για το πώς πτωχεύσαµε; Γιατί
κατάφεραν τα κόµµατα και επιβίωσαν. Κατάφεραν όλα τα κόµµατα και επεβίωσαν. Η Νέα Δηµοκρατία επιβίωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιβίωσε και µαζί του επιβίωσε και το παλιό ΠΑΣΟΚ και έχει µείνει
και ένα µικρό ΠΑΣΟΚ-ερείπιο, τα ερείπια του παλιού ΠΑΣΟΚ, το
µνηµονιακό κοµµάτι. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει µετακοµίσει, αν δεν
κάνω λάθος, εις τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οπαδοί τουλάχιστον όλοι, αλλά
και τα στελέχη. Εάν πάρουµε έναν προς έναν τους Υπουργούς,
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έναν προς έναν τους διοικητές των τραπεζών και τους συνδικαλιστές κ.λπ., θα βρούµε το παλιό ΠΑΣΟΚ.
Έχει γίνει καµµία αυτοκριτική για το πώς πτωχεύσαµε; Διότι
περιµένουµε να κάνουµε επανεκκίνηση της οικονοµίας µε τα ίδια
κόµµατα και περίπου µε τα ίδια πρόσωπα και αυτό είναι ένα παράδοξο. Να ξέρετε ότι, αν βγούµε έξω και πούµε «παιδιά, τα ίδια
κόµµατα που µας πτώχευσαν, τα ίδια προσπαθούν να µας σώσουν», θα µας πάρουν για τρελούς στην Ευρώπη. Έτσι πιστεύω
εγώ. Τέλος πάντων.
Ο κύριος Πρωθυπουργός επιµένω ότι πρέπει να ζητήσει µια
συγγνώµη, γιατί επί πέντε χρόνια έλεγε ότι έχει άλλες λύσεις.
Εγώ τον συµπαθώ ως άνθρωπο και αν µπορώ σε κάτι στο µέλλον
να τον βοηθήσω, θα το κάνω. Πολιτικά να τον βοηθήσω, εννοώ.
Εάν δεχθεί τις προτάσεις που του έχω κάνει, διατίθεµαι να βοηθήσω, όπως θα βοηθούσα και τον κ. Μεϊµαράκη. Όποιος έβγαινε
πρώτο κόµµα είχα δηλώσει προεκλογικά ότι θα τον βοηθήσω.
Δεν ξεχωρίζω εγώ, θεωρώ εξίσου υπεύθυνους και τους δύο, και
τη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το καθεστώς των προσλήψεων, της σπατάλης, των σκανδάλων κ.λπ., νοµίζω ότι βαρύνει
αµφοτέρους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για το χρέος της
χώρας;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για όλα, κύριε. Μόνο το χρέος είναι το πρόβληµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για όλα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και για το χρέος θα σας πω αµέσως µετά. Εν πάση περιπτώσει,
ζητώ να δοθεί µια συγγνώµη προς τη νεολαία.
Της έλεγε της νεολαίας πέντε χρόνια ο κύριος Πρωθυπουργός
ότι έχει άλλες λύσεις, ότι έχει συµµάχους εις τον Νότο να παλέψουν κατά του Βορρά, ότι θα σκίσει µνηµόνια και ότι θα διαγράψει χρέη. Έκανε τίποτα εξ όλων αυτών; Αντίθετα, υπέγραψε ένα
βαρύτατο µνηµόνιο. Τον παρέσυρε ο Βαρουφάκης λέγοντας ότι
η Μέρκελ θα υποχωρήσει.
Εγώ γνωρίζω ότι σε όλο το διάστηµα της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνέβαινε το εξής: Υπήρχε ένας Βαρουφάκης
που έλεγε του Τσίπρα ότι είναι πολλά τα 130 δισεκατοµµύρια που
έχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οµόλογα, και θα
δεις ότι στο τέλος θα υποχωρήσει η Μέρκελ. Και αντί να υποχωρήσει η Μέρκελ, διηνύθη όλος ο χρόνος του τετραµήνου, πήγαµε
εκτός προγράµµατος και µετά κατεβάσαµε τα παντελόνια µας.
Περίπου αυτό συνέβη, γιατί προστέθηκε και το ενέχυρο των 50
δισεκατοµµυρίων, το οποίο ήταν καινούριο. Κι αυτό προστέθηκε,
επειδή υπήρχαν φωνές εντός Ελλάδος ότι το χρέος είναι επονείδιστο, επαχθές, δεν το αναγνωρίζουµε. Και το άκουσαν οι ξένοι
και είπαν: Δεν αναγνωρίζετε το χρέος; Πάρτε 50 δισεκατοµµύρια
υποθήκη, ένα πράγµα το οποίο πρώτη φορά µπήκε και το οποίο
τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι εάν εφεξής δεν δείξουµε συνέπεια µε το
πρόγραµµα, µε αυτές τις συµφωνίες που έκανε ο κ. Τσίπρας, θα
µας πάρουν αεροδρόµια, χωράφια, οικόπεδα κ.λπ.. Μέσα σε
αυτό εκεί έχει µπει η ακίνητη περιουσία µας.
Η Νέα Δηµοκρατία έδειξε στην πρώτη περίοδο –στην περίοδο
πριν από αυτές τις εκλογές- ότι είχε ένα αίσθηµα ευθύνης και
ψήφιζε κάποια πράγµατα. Τώρα έρχεται και λέει «δεν ψηφίζουµε
τίποτα». Αυτό τι είναι; Ήταν, δηλαδή, µια παρένθεση σοβαρότητας και επέστρεψε στην αυτοκαταστροφικότητά της. Δεν καταλαβαίνω, δεν εξηγούν για ποιον λόγο ψήφιζαν. Λένε ότι ψήφιζαν
για να µη φύγουµε από το ευρώ. Γιατί, τώρα είναι σίγουρο ότι
µένουµε; Τώρα ελύθη το πρόβληµα, οπότε η Νέα Δηµοκρατία
µπορεί να είναι σκληρότερη; Αυτά είναι ασυναρτησίες και δείχνουν ότι η δεξιά παράταξη παραµένει αµετανόητη. Είναι µόνο
παρένθεση, δηλαδή, το να δείξει ωριµότητα και σωφροσύνη. Και
λυπάµαι πολύ, γιατί πιστεύω ότι όλα τα κόµµατα στην Ελλάδα,
ακόµη και το ΚΚΕ µε τα τυφλά «όχι», συν τω χρόνω πρέπει να
ωριµάζουν και να βελτιώνονται. Έτσι πιστεύω.
Ο κ. Τσιρώνης, ένας Υπουργός της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα,
µιλώντας κατά σύµπτωση, µε ένα δικό µου άτοµο του είπε ότι «ο
χώρος του Κέντρου είναι δύσκολος» -γιατί κατάλαβε ότι ανήκει
στην Ένωση Κεντρώων το άτοµο µε το οποίο µίλαγε- «διότι έχετε
το ΠΑΣΟΚ, έχετε το Ποτάµι που δηλώνουν, επίσης, κεντρώοι και
θα φαγωθείτε».
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Να ξέρετε ότι ο χώρος του Κέντρου πέρναγε πάντα από δύσκολα σηµεία και από παγίδες. Εγώ δεν φοβάµαι. Αν είναι κεντρώοι, θα φανεί. Αν δήλωσαν απλά κεντρώοι και είναι κάλπικοι,
πάλι θα φανεί. Η µάχη είναι στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία
και εκεί δεν φοβάµαι. Είµαι από τους ανθρώπους που δεν φοβήθηκα τριάντα χρόνια αυτού του είδους τις µάχες και πιστεύω ότι
η Ένωση Κεντρώων θα τις κερδίσει αυτές τις µάχες και θα φανεί
ποιος είναι ο κεντρώος. Κεντρώος δεν είναι όποιος δηλώνει ως
τέτοιος. Γιατί ο κ. Καµπουράκης στο MEGA δεν κατάλαβε τι είµαστε και είπε: «επιτέλους τι είστε; Αριστεροί είσαστε»; Γιατί ζητούσαµε να σταµατήσουν οι πολλές συντάξεις. «Αριστεροί είστε;
Τι είστε;» µας ρώτησε.
Η λέξη κέντρο ήταν πάντα, από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, ο χώρος που είχε τη δυνατότητα να δανείζεται οτιδήποτε θετικό υπάρχει οπουδήποτε. Γι’ αυτό και λέγεται και κέντρο,
η ισορροπία. Δηλαδή, εάν πρέπει να κόψουµε κάποιες συντάξεις,
τις διπλές και τριπλές, αν πρέπει να βάλουµε µια οροφή στις συντάξεις, στα 1.500 ευρώ, και αυτό για να βοηθήσουµε τους φτωχούς ανθρώπους, τους άνεργους, τους τελείως άπορους, δεν θα
το κάνουµε; Ταµπουρώνονται κάποιοι πίσω από την άποψη «Μα,
έχουν πληρώσει εισφορές!» Μα, δεν είπα ότι παράνοµα λαµβάνουν τις πολλές συντάξεις. Δεν είπα εγώ ότι παράνοµα τις λαµβάνουν, αλλά αν οι έχοντες και κατέχοντες δεν κάνουν τώρα
θυσία υπέρ των φτωχών, πότε θα την κάνουν; Αν τώρα στην
κρίση υπάρχει αδιαλλαξία και ταµπουρώνονται όλοι πίσω από το
ότι πλήρωσαν εισφορές, τι θα γίνει; Δεν αµφιβάλλω ότι τις παίρνουν νόµιµα, αλλά τρεις, τέσσερις δουλειές ποιοι τις είχαν; Ποιοι
µπορούσαν σε ένα εικοσιτετράωρο να κάνουν τέσσερα οκτάωρα;
Δεν το καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες. Άρα εξυπηρετήθησαν από ένα σύστηµα που τους το επέτρεπε αυτό το
πράγµα.
Αντί να ταλαιπωρούµεθα µε τους σοφούς που δεν είναι σοφοί,
την Επιτροπή Σοφών, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να µεταφέρει στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η σωστή θέση και η θέση στην
οποία οπωσδήποτε θα πάει η ελληνική πολιτεία -όποιος και αν
είναι πρωθυπουργός- είναι να αποκτήσει κάθε Έλληνας µία σύνταξη και καµµία σύνταξη να µην είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Υπό
τα σηµερινά δεδοµένα είναι αρκετά τα λεφτά.
Επίσης, πρέπει να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων. Όσοι
έχουν εισόδηµα –εισόδηµα, όχι περιουσία, είναι λάθος να το θεωρούµε περιουσία, γιατί µπορεί να έχεις δύο µεγάλα σπίτια και
ένα µεγάλο χωράφι και να είσαι χωρίς έσοδα- πάνω από 3.000
ευρώ µηνιαίως πρέπει να στερούνται τη σύνταξή τους. Θα του
παρέχονται µόνο φάρµακα και νοσήλια. Το κάνουµε αυτό για να
στηρίξουµε πάλι τους φτωχότερους ανθρώπους και για να επιστρέψει η ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστηµα. Γιατί η Επιτροπή
Σοφών πάει µε κριτήριο την περιουσία και είναι λάθος. Υπάρχει
περιουσία που δεν αποδίδει τίποτα. Πώς θα ζήσει ο άλλος; Θα
αρχίσει να πουλάει ή θα κόβει κοµµατάκια να πουλάει από ένα
χωράφι; Δεν είναι αυτά πράγµατα. Νοµίζω ότι εκεί θα πάµε, όσο
και να ταλαιπωρηθεί η Κυβέρνηση, όσο και να µην τολµάει να το
πει. Πρέπει να µιλήσουµε µε ειλικρίνεια, γιατί πολύ γρήγορα θα
έρθει η εποχή που δεν θα παίρνει κανένας σύνταξη, απολύτως
κανένας στον τόπο αυτό.
Για ανάπτυξη δεν µιλάει, βέβαια, το νοµοσχέδιο. Δεν χρειάζεται, γιατί το είδα. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη είναι δύο ειδών:
Τα λεφτά που έβγαλαν κάποιοι την τελευταία πενταετία στο εξωτερικό πρέπει να επιστρέψουν χωρίς φόρο καθόλου και να υποχρεωθούν αυτοί το ήµισυ να το επενδύσουν εντός Ελλάδας. Αυτή
θα είναι η ωφέλεια του ελληνικού δηµοσίου. Όµως να επιστρέψουν τα λεφτά, ώστε να σταµατήσει κάθε δίωξη. Αυτά τα λεφτά
που βγήκαν την τελευταία πενταετία πρέπει να επιστρέψουν.
Είναι πολύ βασικά λεφτά, γιατί χρειάζονται και για τη στερεότητα
του τραπεζικού συστήµατος. Ούτε ανακεφαλαιοποιήσεις θα χρειαζόµασταν ούτε τίποτε άλλο, αν επέστρεφαν αυτά τα λεφτά.
Επίσης, όσον αφορά τους ξένους, εις τούτο πρέπει να υποχωρήσουν οι ξένοι και νοµίζω ότι θα το κάνουν: Οι υποχρεώσεις της
χώρας των πρώτων πέντε ετών να µετατεθούν περαιτέρω, µε µηδενικό επιτόκιο, ώστε να µας επιτραπεί αυτά τα λεφτά, που είναι
οι υποχρεώσεις της χώρας της άµεσης πενταετίας, να επενδυθούν εντός Ελλάδος για τη δηµιουργία επενδύσεων. Αν τα κά-
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νουµε αυτά τα δύο, δηλαδή επιστροφή των χρηµάτων του εξωτερικού και αποδοχή από τους ξένους τού να µην πληρωθούν τα
οµόλογα και τα έντοκα και οι υποχρεώσεις της πενταετίας, νοµίζω ότι αυτό είναι µία καλή αρχή και θα δώσει κίνητρο για να έρθουν και οι ξένοι.
Μην περιµένετε επενδύσεις όσο υπάρχει η ψυχολογία του
φεύγουµε ή µένουµε στο ευρώ. Αν περιµένουµε επενδύσεις την
ώρα που παίζεται το αν θα µείνουµε ή αν θα φύγουµε, περιµένουµε ασκόπως, περιµένουµε τζάµπα. Δεν θα έρθει κανένας. Θα
έρθει λένε ο Ολάντ µε επιχειρηµατίες. Τίποτα δεν θα γίνει. Πήγε
ο Τσίπρας στον Οµπάµα. Τίποτα δεν έγινε. Με ρώτησε ένας δηµοσιογράφος: Θα φέρει λεφτά από τον Οµπάµα ο Τσίπρας; Λέω:
Ο Σαµαράς είχε πάει τέσσερις-πέντε φορές στον Οµπάµα και είδατε τι είχε φέρει.
Στο θέµα του χρέους κάνει ένα άλλο έγκληµα ο ΣΥΡΙΖΑ και το
κάνει για τους Βουλευτές, για να τους πείσει ότι περνάµε µεν
αυτά τα σκληρά µέτρα, αλλά θα έχουµε επιτυχία στο χρέος, θα
µας κόψουν χρέος. Σας λέω από τώρα ότι δεν θα κόψουν τίποτα.
Το µόνο που θα δεχθούν είναι να πάει πιο πέρα η αποπληρωµή
του, η επιµήκυνση. Αυτό το χρησιµοποιεί ο κ. Τσίπρας, ίσως για
να σας κοροϊδέψει εσάς τους Βουλευτές του και να σας πείσει
να ψηφίζετε αυτά τα βαριά µέτρα. Αυτό κρατήστε το σαν σηµείωση όσοι είστε παρόντες. Εγώ το λέω µε καλοσύνη.
Η Ένωση Κεντρώων είναι υποχρεωµένη να µην ψηφίσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
Τελείωσε ο χρόνος;
Είχα διάθεση, ερχόµενος εις το Κοινοβούλιο να ψηφίσω, αλλά
δεν µπορώ να ψηφίσω απόψεις τρελές για το πλαστικό χρήµα,
δηλαδή ότι τον ντελίβερι πρέπει να τον πληρώνουµε µε κάρτες,
το χαρτζιλίκι για το κουλούρι µε κάρτες -αν λέγαµε και για το
πλαστικό χρήµα να είναι µέχρι 200 ευρώ, θα ήταν λίγο λογικό- ή
τους συνταξιούχους να µην τους πληρώνουµε καθόλου και να
τους δίνουµε µόνο 150 ευρώ. Αυτά είναι παράλογα πράγµατα,
που εάν τα εφαρµόσει η Κυβέρνηση, θα γίνει αντιπαθής.
Τι φοβούµαι, λοιπόν; Φοβούµαι ότι θα παγιωθεί ένα 30%-40%
-το είπα και χθες σε κάποιο κανάλι- που δεν θα πληρώνει και έτσι
θα καταρρεύσει η Κυβέρνηση. Και µετά, οι λύσεις γύρω στον Φεβρουάριο θα είναι δύο: Ή πάλι εκλογές ή σχηµατισµός οικουµενικής κυβέρνησης.
Και να ξέρετε ότι εγώ, ως Βασίλης Λεβέντης, από το 2009
ήµουν υπέρ του σχηµατισµού οικουµενικής κυβέρνησης. Και είπα
του Γιώργου Παπανδρέου: «Μην σχηµατίσεις Κυβέρνηση, γιατί
θα φτάσεις στο σηµείο να µην µπορείς να βγεις από το σπίτι
σου».
Η χώρα χρειάζεται οικουµενική κυβέρνηση, γιατί τα µέτρα είναι
πάρα πολύ σκληρά και δεν θα µπορέσετε κι εσείς, οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, όσο αξιόλογοι κι αν είστε, να σηκώσετε το βάρος
αυτών των µέτρων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρίστος Δήµας, Βουλευτής της Νέα Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα, µε όλο τον σεβασµό
και την εκτίµηση στο πρόσωπο του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, να απαντήσω κάτι για τη Νέα Δηµοκρατία και συγκεκριµένα για τον τρόπο που ασκεί την αντιπολίτευση.
Με µεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, άκουσα ότι εσείς θα
καταψηφίσετε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Να σας υπενθυµίσω ότι
εµείς κάποιες από τις διατάξεις που θεωρούµε ότι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση θα τις στηρίξουµε. Διότι εµείς πιστεύουµε,
όχι στην στείρα αντιπολίτευση του «όχι σε όλα». Και το έχουµε
αποδείξει διαχρονικά αυτό. Εµείς κάποιες διατάξεις που είναι
έστω κι ένα βήµα προς τα εµπρός θα τις ψηφίσουµε. Τους φόρους και την υπερφορολόγηση, όµως, των Ελλήνων πολιτών δεν
θα τα στηρίξουµε.
Όπως επίσης να σας υπενθυµίσω -το είπατε και στην οµιλία
σας- ότι και στους προηγούµενους επτά µήνες υπερψηφίσαµε
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κάποια νοµοσχέδια, τα οποία σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς δεν θα τα ξεψηφίσουµε.
Επίσης, να σας υπενθυµίσω, κύριε Πρόεδρε, πως η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά ασκεί υπεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ακόµα και το 2009, το 2010,
αλλά και το 2011, όταν ήµασταν στην αντιπολίτευση, πολλές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση τις υπερψηφίσαµε. Και αυτό
είναι καλό να το υπενθυµίζουµε στους Έλληνες πολίτες.
Σήµερα αποδεικνύεται, όµως, πως η σκληρή διαπραγµάτευση
ήταν ένας µύθος. Σήµερα αποδεικνύεται πως όλο το προηγούµενο διάστηµα ο κ. Τσίπρας είτε µας έλεγε συστηµατικά ψέµατα
ή δεν είχε συναίσθηση της πραγµατικότητας. Σήµερα δυστυχώς,
προσγειωνόµαστε στις επιπτώσεις της πολιτικής της δηµιουργικής ασάφειας.
Τώρα, όµως, τελείωσαν τα ψέµατα και είναι πλέον η ώρα της
αλήθειας. Και η αλήθεια, δυστυχώς, είναι δυσβάσταχτη -όχι για
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τους Έλληνες πολίτες. Δέκα µήνες µετά,
κοιτάζοντας τα πράγµατα µε ψυχραιµία και µε αντικειµενικότητα,
θέλω να αναρωτηθείτε όλοι σας εάν η χώρα ήταν σε καλύτερη
κατάσταση τον Δεκέµβριο του 2014 απ’ ό,τι είναι σήµερα.
Ας δούµε, όµως, τι έχει ήδη κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Έχετε αυξήσει τον ΦΠΑ στο 23%. Έχετε αυξήσει τους φόρους
στα ξενοδοχεία. Έχετε αυξήσει πάλι την εισφορά αλληλεγγύης
κατά 30%. Έχετε µειώσει τα κίνητρα στους αγρότες, τους αυξάνετε τη φορολογία, τους αυξάνετε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Έχετε αυξήσει την προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος στους πάντες και ειδικά στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Μειώνετε τις συντάξεις κατά 11%, και τις κύριες και τις επικουρικές. Μειώνετε από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ το κατώτατο
όριο του ακατάσχετου στους µισθούς, στις συντάξεις, στα ασφαλιστικά βοηθήµατα από τις καταθέσεις. Αυτά είναι µόνο κάποια
από τα αποτελέσµατα της «υπερήφανης» και «αξιοπρεπούς διαπραγµάτευσης».
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, όµως, η υπερφορολόγηση ξεπερνάει κάθε προηγούµενο. Για την ακρίβεια, πανευρωπαϊκή έρευνα
της PWC απονέµει στον κ. Τσίπρα το χρυσό µετάλλιο της υπερφορολόγησης επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και ΦΠΑ.
Περικόπτετε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και
µειώνετε συντάξεις, αναδροµικά µάλιστα. Αυξάνετε ασφαλιστικές εισφορές. Υποχρεώνετε µικροµεσαίες επιχειρήσεις να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, ανάλογα µε τα τετραγωνικά του
κτηρίου που στεγάζεται η επιχείρηση, να πληρώνουν δηλαδή για
υπαλλήλους που δεν έχουν.
Αρχικά, υποσχεθήκατε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, στη συνέχεια τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Μετά υποσχεθήκατε την αλλαγή των
αντικειµενικών αξιών. Τελικά, δεν κάνατε κανένα από αυτά. Αντιθέτως, επεκτείνατε τον ΕΝΦΙΑ.
Αλλάζετε τη ρύθµιση των εκατό δόσεων για τους οφειλέτες
δανείων, την οποία φέρατε στη Βουλή µόλις πριν από λίγους
µήνες. Δηλαδή, ψηφίζετε τον Μάρτιο και ξεψηφίζετε τώρα, τον
Οκτώβριο. Ε, δεν το λες και υπεύθυνη διακυβέρνηση αυτό!
Ψάχνουµε µε αγωνία να βρούµε έστω ψήγµατα αναπτυξιακού
χαρακτήρα στο νοµοσχέδιο, το οποίο είναι γεµάτο υφεσιακά
µέτρα. Όταν όλες οι χώρες στην Ευρώπη κάνουν µεγάλες προσπάθειες, ώστε να µειώσουν φορολογικούς συντελεστές, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, όπως έγινε και στην
Ελλάδα το 2014, προκειµένου να δώσουµε κίνητρα στον ιδιωτικό
τοµέα, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους µικροεπιχειρηµατίες, στους αγρότες, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες ακολουθεί αντίθετη πορεία
και αυξάνει τη φορολογία παντού και για όλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα κίνητρο πείτε µας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Θα µε αφήσετε, όµως, να ολοκληρώσω.
Το πρόγραµµα που έχει την υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου, αντί
να στηρίζεται στις δοµικές αλλαγές που χρειάζεται η λειτουργία
της οικονοµίας και η νοµοθεσία, αντί να στηρίζεται στο λιγότερο
αλλά πιο αποδοτικό κράτος, αντί να στηρίζεται στη µείωση της
κρατικής σπατάλης, στηρίζεται στην υπερφορολόγηση.
Φαντάζει, δυστυχώς, αδιανόητο να επενδύσει κάποιος στην
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Ελλάδα µε την πολιτική αστάθεια που επικρατεί και τους περιορισµούς κεφαλαίων, το περίφηµο capital control.
Την ίδια στιγµή η ανεργία αυξάνεται και πάλι. Μάλιστα, η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση µε πέρσι, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που χθες δηµοσιεύθηκαν στην
«ΕΡΓΑΝΗ».
Άρα, είναι απαραίτητο η Κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και της προσέλκυσης επενδύσεων σάς είναι παντελώς άγνωστες. Την ίδια στιγµή
εµπαίζετε ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων.
Λίγο πριν από τις εκλογές, τον Ιούλιο θεσπίσατε νόµο –ο κ.
Σκουρλέτης είµαι βέβαιος πως θα το θυµάται- για την αποκατάσταση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων οµογενών µε ισχύ
από 1η Οκτωβρίου 2015. Σήµερα, καταργείτε αυτή τη ρύθµιση.
Δηλαδή υποσχεθήκατε και ψηφίσατε προεκλογικά και ξεψηφίζετε µετεκλογικά. Διαψεύδετε σε χρόνο ρεκόρ, όχι µόνο τους
εαυτούς σας, αλλά και όσους σας πίστεψαν και σας ψήφισαν. Ο
λογαριασµός της «περήφανης» διαπραγµάτευσης έρχεται βαρύτατος και σε δόσεις.
Πρώτη δόση είναι η σηµερινή: Νέοι φόροι. Περισσότεροι
φόροι. Ακόµα πιο άδικοι φόροι. Εποµένως, µην περιµένετε από
εµάς να συµβάλλουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η υπερφορολόγηση και η ανυπαρξία αναπτυξιακού προγράµµατος είναι δικό σας έργο, όπως δικό σας έργο είναι και η ύφεση
που ξαναρίξατε την οικονοµία.
Δεν ψηφίζουµε µέτρα που φέρνετε, ειδικά τους φόρους. Στηρίζουµε, όµως, τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, παρά
το γεγονός πως είναι λίγες και δειλές.
Σας καλούµε, έστω και τώρα, να εφαρµόσετε πολιτικές τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, µέτρα που θα επαναφέρουν την εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία και θα την επαναφέρουν σε
τροχιά ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρίστο Δήµα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ξανθός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσουµε στις δώδεκα.
Αύριο η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10.00’ και θα συνεχίσουµε
µε τους οµιλητές, οι οποίοι είναι στον κατάλογο και ακολουθούν.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Πρόεδρο κ. Λεβέντη και να του πω ότι είµαι Βουλευτής αυτού του «µικρού ΠΑΣΟΚ» που είπατε, κύριε Πρόεδρε, και
είναι πραγµατικά τιµή µου που είµαι Βουλευτής αυτού του κόµµατος, γιατί ήταν αυτό το κόµµα που κράτησε την πατρίδα όρθια.
Είναι αυτό το κόµµα που πραγµατικά έδωσε το δικαίωµα σε εσάς
σήµερα να υπάρχει ελεύθερη πατρίδα και να είστε Βουλευτής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε επαναστατική γυµναστική
έχει υποβάλει η Κυβέρνηση του πρώτη φορά αριστερά την ελληνική κοινωνία. Ήσασταν στην αντιπολίτευση και τάζατε ότι θα
καταργήσετε το µνηµόνιο. Γίνατε Κυβέρνηση και περάσατε στη
σκληρή διαπραγµάτευση. Μιλούσατε για γερµανοτσολιάδες,
µερκελιστές, Τσολάκογλου, εθνικούς µειοδότες και το καλοκαίρι
παρακαλούσατε την Aντιπολίτευση για να ψηφίσει το πρώτο µνηµόνιο της Αριστεράς. Μόνο που αυτό ήταν το τρίτο µνηµόνιο για
τη χώρα, ένα αχρείαστο µνηµόνιο. Και βέβαια, σε αυτό την οδηγήσατε εσείς ως Αντιπολίτευση και, δυστυχώς, σήµερα το εφαρµόζετε και ως Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετώπισαν και άλλες χώρες
τα ίδια προβλήµατα που αντιµετώπισε η Ελλάδα, η Πορτογαλία,
η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κύπρος. Κατάφεραν, όµως, πέρα από
τις κοµµατικές αγκυλώσεις µε σύµπνοια, µε οµοψυχία, µε συνεννόηση και µε σύνεση να αντιµετωπίσουν την κρίση και να ορθοποδήσουν.
Και εδώ το ερώτηµα: Η Ελλάδα γιατί εγκλωβίστηκε σε ένα
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τρίτο σκληρότερο µνηµόνιο; Αναρωτηθήκατε ποτέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πόσο καταστροφική και δηµαγωγική ήταν
η στάση σας ως Αντιπολίτευση; Πόσο κακό έκανε στην πατρίδα
µας ο διχασµός σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς;
Τώρα, λοιπόν, πού κατατάσσετε τους εαυτούς σας, τώρα που
αντί για µία συµφωνία του 1,6 ή 1,8 δισεκατοµµυρίου φέρατε ένα
βαρύ, δύσκολο, σκληρό µνηµόνιο των 14,5 δισεκατοµµυρίων; Η
σκληρή διαπραγµάτευση, λοιπόν, αποδείχτηκε άνευ όρων παράδοση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ζούµε, όµως, στη χώρα των
Λωτοφάγων. Έχουµε ακόµη δυνατή µνήµη. Σας υπενθυµίζω πως
λέγατε ότι θα δώσετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Σήµερα ούτε
λόγος!
Λέγατε ότι θα διαγράψετε το χρέος µε ένα άρθρο και µε ένα
νόµο. Αν το είδατε πείτε µου.
Λέγατε ότι δεν θα κάνετε περικοπές στις συντάξεις. Ο Παύλος
Χαϊκάλης, ο πρώην Υπουργός σας, υπέγραψε 396 ευρώ σύνταξη.
Ωµή βαρβαρότητα για τις λαϊκά ασθενέστερες τάξεις, οι
οποίες κατακρεουργούνται µε την κατάργηση των διατάξεων,
που αφορούν τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας, τους ανασφάλιστους ηλικιωµένους των 360 ευρώ! Θεσµοθετείτε εθνική
σύνταξη φτώχειας!
Λέγατε ότι θα φέρετε κατώτατο µισθό 751 ευρώ. Σήµερα ούτε
λέξη!
Λέγατε ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Τώρα νοµοθετείτε την
παραµονή του και µάλιστα καταργείτε και τις ευνοϊκές ρυθµίσεις,
όπως για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Εδώ ας µας πει ο Υπουργός
αν η κατάργηση αυτή θα ισχύσει, βέβαια, και για τους ιδιοκτήτες
των αγροτεµαχίων.
Κάνατε δηµοψήφισµα, κύριοι της Κυβέρνησης, µε την πρόφαση να φέρετε µια καλύτερη συµφωνία. Μετατρέψατε, φυσικά,
το «όχι» του ελληνικού λαού σε «ναι» ως «ναι» υποτέλειας και
αφανισµού. Μιλούσε όλη η Ευρώπη για Grexit κι εσείς σφυρίζατε
κλέφτικα. Δηµιουργήσατε, λοιπόν, µια πολιτική ασάφεια.
Εκείνη την κρίσιµη στιγµή για την πατρίδα το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνα, για άλλη µια φορά, µε την Πρόεδρό του, την κ. Γενηµατά,
ενεργοποίησε τους συµµάχους µας, τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες και στήριξε στην πράξη την ελληνική
προσπάθεια να µείνει η χώρα όρθια, να µείνει στο ευρώ και στην
Ευρώπη.
Βάλατε την υπογραφή σας, κύριε Πρωθυπουργέ που λείπετε,
σε µία δυσβάσταχτη και αδιέξοδη συµφωνία για όλους τους Έλληνες. Φτάσατε τον λογαριασµό του µνηµονίου, µαζί µε την ανακεφαλαιοποίηση, στα 40 δισεκατοµµύρια και αν προσθέσουµε
και τα 9,8 δισεκατοµµύρια, που αφορούν τον µηχανισµό της προληπτικής πιστωτικής γραµµής στήριξης, εκτοξεύεται το ποσό στα
50 δισεκατοµµύρια. Το ταµείο, λοιπόν, έκλεισε στα 50 δισεκατοµµύρια. Τελικά, ήταν πολύ ακριβά τα δίδακτρα, για να µάθει η
Κυβέρνηση την πρώτη φορά Αριστερά.
Προκηρύξατε εκλογές, για να λύσετε το εσωκοµµατικό σας ζήτηµα. Επιθυµούσατε να µπουν στη Βουλή οι ΑΝΕΛ, για να συνεργαστείτε, και µπήκαν. Κυβερνήστε, λοιπόν! Αυτά υποσχεθήκατε
στον ελληνικό λαό. Σ’ αυτόν θα λογοδοτήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό που συζητάµε αυτές τις τρεις ηµέρες είναι ένα νοµοσχέδιο που απέχει παρασάγγας απ’ όλες τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις, και από
το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης του Ιανουαρίου αλλά και από τις
προεκλογικές σας δεσµεύσεις του Σεπτεµβρίου. Αποκαλύπτει το
µεγαλείο της προεκλογικής σας δηµαγωγίας και ακυρώνει τις
προεκλογικές σας δεσµεύσεις. «Κούφια λόγια», λένε στο χωριό
µου, «γεµάτη κάλπη».
Υιοθετείτε σήµερα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, όλα όσα
µέχρι χθες καταγγέλλατε. Εµείς σας καλωσορίζουµε, λοιπόν,
στον δρόµο του ρεαλισµού και της πραγµατικότητας.
Πού είναι το ηθικό σας πλεονέκτηµα; Η σχέση του πολιτικού
σας λόγου µε την αλήθεια πάσχει σοβαρά. Το αφήγηµα του
«πρώτη φορά αριστερά» καταρρέει. Όσα νοµοθετείτε σήµερα
είναι όσα χθες αποκαλούσατε νεοφιλελεύθερα. Ποιο είναι, λοιπόν, το παλαιό και ποιο το νέο; Τα συµπεράσµατα είναι δικά σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο
επί της αρχής. Θα ψηφίσουµε, βέβαια, διατάξεις που θεωρούµε
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ότι είναι χρήσιµες για τη χώρα και τους πολίτες. Δεν θα ψηφίσουµε την αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί
ακυρώνονται και κατοχυρωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Ούτε µπορούµε να συµφωνήσουµε στην κατάργηση των συντάξεων των υπερήλικων ανασφάλιστων.
Καταργεί η Κυβέρνηση τις δυνατότητες συµψηφισµού οφειλών µε δικαιούµενη σύνταξη τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Στις φορολογικές ρυθµίσεις ζητά από τον φορολογούµενο να καταβάλει φόρο ακόµη και από ενοίκια που δεν εισέπραξε. Η µικροιδιοκτησία ουσιαστικά βρίσκεται στο στόχαστρο. Δεν θα
ψηφίσουµε τις συνταξιοδοτικές ποινές που υποδεικνύετε.
Πολυδιαφήµισε η Κυβέρνηση τις ρυθµίσεις για τις εκατό δόσεις. Τώρα τα αλλάζει όλα, ανεξαιρέτως. Το χειρότερο δε είναι
ότι δεν δίνει το δικαίωµα της υποκειµενικής κρίσης στη διοίκηση
να αποφασίζει ο έφορος κατά το δοκούν. Δεν υπάρχουν ούτε κριτήρια ούτε τίποτα. Αυτά, βέβαια, ισχύουν για τον λαό, διότι για
τις οικονοµικές ελίτ τρέφουν αδυναµία µάλλον και κρατούν σε
ισχύ την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τους οφειλέτες
άνω του ενός εκατοµµυρίου, που εµείς ζητήσαµε κατ’ επανάληψη και δεν φέρατε στη Βουλή τα ονόµατά τους.
Στον χώρο του φαρµάκου, ως αντιπολίτευση, δεν είχατε ψηφίσει καµµία διάταξη, γιατί, όπως λέγατε, θα καταστρεφόταν η
ελληνική βιοµηχανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς οδηγό είχαµε πάντα τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, χωρίς την καταστροφή της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας
και το πετύχαµε. Γνωρίζετε ότι οι ρυθµίσεις σας αποδοµούν την
ελληνική βιοµηχανία, δηµιουργώντας χιλιάδες ανέργους. Έχετε,
λοιπόν, υπ’ όψιν σας τι επιπτώσεις φέρνουν οι ρυθµίσεις σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ζητάτε σήµερα να αποσύρουµε µε την ψήφο µας όσα ψηφίσαµε τον Μάρτιο. Δηλαδή, µας
ζητάτε να ξεψηφίσουµε τις διατάξεις που εσείς φέρατε στη
Βουλή. Ωστόσο, θέλω να σταθώ ακόµη σε δύο τρία σηµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απαράδεκτη η κατάργηση δυνατότητας υπαγωγής των νέων ασφαλισµένων του
ΕΤΑΑ σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και, µάλιστα, µε αναδροµικό χαρακτήρα. Θα επιβαρυνθούν νέοι ασφαλισµένοι, νέοι
δικηγόροι, µηχανικοί και γιατροί, που σήµερα πλήττονται βάναυσα από την κρίση. Τους ωθείτε σε φυγή στο εξωτερικό.
Τους βγάζετε, κύριε Πρωθυπουργέ, το εισιτήριο για το εξωτερικό σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φέρατε µε τον ν. 4331 2015 µία θετική ρύθµιση. Ψηφίσαµε να
έχουν τη δυνατότητα οι επαγγελµατίες αθλητικοί συντάκτες στην
πλειονότητά τους, που ήταν ως τότε ανασφάλιστοι, να ασφαλιστούν στο Ταµείο Δηµοσιογράφων. Σήµερα τους καταργείτε. Ποια
δηµοσιονοµική ωφέλεια, λοιπόν, εξυπηρετείτε µε αυτήν τη ρύθµιση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώνετε σας παρακαλώ τη σκέψη σας. Είναι ήδη αργά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
Καταθέσαµε, λοιπόν, την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, την
οποία υποστήριξε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, κ. Λοβέρδος, πριν από λίγο για την κατάργηση της αυτοτέλειας των
φορέων του δηµοσίου, γιατί οι ρυθµίσεις που φέρνουν ανοίγουν
τον ασκό του Αιόλου στους ΟΤΑ, στα πανεπιστήµια, στα νοσοκοµεία. Δεσµευθήκατε για τις διορθώσεις και τις περιµένουµε.
Δεν µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών κατά βούληση να χειρίζεται
τα ταµειακά τους διαθέσιµα και να έχουµε πάλι παρέλαση των
φορέων από τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµιµοποίηση της διαφθοράς
αποτελεί το άρθρο 13. Δεν είναι δυνατόν να προωθείται µέσα στο
ελληνικό Κοινοβούλιο η απαλλαγή των παραχωρησιούχων του
δηµοσίου, των ΟΤΑ, του ΤΑΙΠΕΔ απ’ όλα τα ανταποδοτικά τέλη
συλλήβδην.
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Φέρατε τον νόµο 4331 2015. Δόθηκε η δυνατότητα στις οργανώσεις στον κλάδο των ασφαλισµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε συνάδελφε,
ευχαριστούµε. Κλείνετε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να µετατρέψουν τα ταµεία τους σε αυτοδιαχειριζόµενα και τώρα το καταργείτε. Για παράδειγµα, το ΤΕΑΠΑΣΑ έκανε όλες τις ενέργειες εµπρόθεσµα και
τώρα τις καταργείτε αναδροµικά. Και άλλα θύµατα των µονοµερών νοµοθετικών σας ενεργειών σας. Τα συµπεράσµατα είναι
δικά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλα λέει ο Πρωθυπουργός,
άλλα ο Υπουργός, άλλα ο Γενικός Γραµµατέας περί ισοδυνάµων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ! Ολοκληρώνετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε µας, λοιπόν, ποια
είναι αυτά τα ισοδύναµα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταργήσατε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τα νησιά. Αυξήσατε
10% τα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες. Καταργήσατε τα
συµβούλια ιδρυµάτων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ένας
νόµος ο οποίος υπερψηφίστηκε από διακόσιους πενήντα πέντε
Βουλευτές καταργήθηκε µε την απόφαση του ενός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Δυστυχώς, έχουµε µειώσει τον χρόνο και στους Υπουργούς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναπαίρνω τον λόγο σήµερα, διότι
όντως έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση για τη ρύθµιση αυτή η
οποία υπάρχει στο πολυνοµοσχέδιο, το άρθρο 15.
Τι κάνει το άρθρο 15; Εξειδικεύει ένα στοιχείο του ν. 4336, µία
ρύθµιση που αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της Συµφωνίας µε
τους δανειστές. Τι έλεγε αυτή η ρύθµιση; Έλεγε ότι ήρθε η ώρα
να υλοποιηθεί η πρόβλεψη που υπήρχε ήδη από το 2013 για την
τιµολόγηση των off-patent και κατά συνέπεια των γενοσήµων.
Είναι λανθασµένη η προσέγγιση που λέει ότι µε την παρέµβαση
αυτή πλήττονται µόνο τα γενόσηµα. Πλήττονται και τα off-patent
που αφορούν και τις πολυεθνικές και όχι µόνο την εγχώρια βιοµηχανία.
Τι έλεγε, λοιπόν, αυτή η ρύθµιση; Έλεγε ότι υλοποιείται η ψηφισµένη διάταξη του ν. 4213/2013, αίροντας έναν προστατευτικό
φραγµό που είχε µπει τότε, ότι αυτή η διάταξη δεν αφορά τα πριν
από το 2012 τιµολογηµένα, εγκεκριµένα φάρµακα. Αυτή ήταν η
απαίτηση των δανειστών.
Και όντως οι δανειστές συνεχίζουν να πιέζουν σε µια πολιτική
µείωσης τιµών ανά σκεύασµα, η οποία, κατά την άποψή µας, είναι
αδιέξοδη και, ενώ µειώθηκε κατά 54% η δηµόσια φαρµακευτική
δαπάνη, έχει οδηγήσει µόνο σε 5% µείωση των σκευασµάτων
που κυκλοφορούν και σε καµµία µείωση του όγκου των συνταγών.
Έχει οδηγήσει την ίδια περίοδο στη µετακύλιση ενός µεγάλου
µέρους του κόστους της φαρµακευτικής δαπάνης στους πολίτες.
Την ώρα δηλαδή που η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη µειωνόταν δραστικά –και σωστά, κατά την άποψή µας- οι πολίτες δεν
είχαν καµµία ανακούφιση, ίσα-ίσα αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής τους και ως ποσοστό και ως απόλυτος αριθµός ανά φαρµακευτικό σκεύασµα.
Και βεβαίως, δεν υπήρξε αυξηµένη διείσδυση γενοσήµων, που
υποτίθεται ότι ήταν ο στόχος της πολιτικής φαρµάκου κεντρικά.
Αυτήν τη στιγµή τα παραγόµενα φάρµακα στη χώρα είναι το
13,5% της αγοράς, τα συσκευαζόµενα είναι το 12% και τα εισαγόµενα είναι το 75%. Αυτή είναι η εικόνα.
Είναι, λοιπόν, µία αδιέξοδη φαρµακευτική πολιτική, γιατί εδώ
η αίσθηση είναι ότι είχαµε µία εξαιρετική φαρµακευτική πολιτική,
την οποία έρχεται να ακυρώσει και να ανατρέψει η ρύθµιση αυτή
του νοµοσχεδίου.
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Πού στηρίζεται η επιµονή της τρόικας σε αυτό; Στηρίζεται,
αγαπητοί συνάδελφοι, στο ότι αυτό το σύστηµα είχε στρεβλώσεις. Έχουµε υψηλότατο επίπεδο τιµής γενοσήµων –ίσως από
τα υψηλότερα στην Ευρώπη- έχουµε τιµές γενοσήµων ακριβότερες από off-patent και έχουµε, επίσης, πώληση γενοσήµων ακριβότερα στη χώρα µας απ’ ό,τι σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν
εξαγωγές. Υπάρχουν στρεβλώσεις, λοιπόν, και εκεί πατάει, αγαπητοί συνάδελφοι, η επιµονή της τρόικας.
Αναρωτήθηκε ο κ. Σαλµάς γιατί επιµένουν τόσο, αφού ο δηµοσιονοµικός στόχος έχει πιαστεί. Όντως το να έχεις κλειστό προϋπολογισµό διασφαλίζει το ότι δεν θα πληρωθούν πάνω από τα
1,945 δισεκατοµµύρια.
Όµως, ο στόχος δεν είναι να έχουµε µία ανεξέλεγκτη δαπάνη,
η οποία θα κόβεται σ’ αυτό το όριο. Ο στόχος είναι, κάποια
στιγµή να εξορθολογιστεί όλο το σύστηµα και να µην χρειάζεται
να υπάρχει clawback και rebate, το οποίο είναι άδικο σύστηµα,
είναι οριζόντιο και, κατά την άποψή µας, όσο συντηρείται και διατηρείται, µειώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιοµηχανίας να
το απορροφήσει.
Έχουν πολύ µεγαλύτερη δυνατότητα οι πολυεθνικές, ακόµη
και να χάνουν στη χώρα µας, αλλά να κρατούν τιµές οι οποίες
τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε άλλες αγορές.
Το πρόβληµα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι πληρώνουµε στην ουσία το πάρτι της δεκαετίας του 2000. Αυτή είναι η
πολιτική ουσία του θέµατος. Αυτό το πάρτι στο χώρο του φαρµάκου έχει πολιτικό ονοµατεπώνυµο. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά
πότε έγινε η έκρηξη της δαπάνης, πότε υπερδιπλασιάστηκε και
έφτασε τα 5,3 δισεκατοµµύρια…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πότε έγινε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μεταξύ του 2004
και 2009.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): …πώς τιµολογούνταν τα φάρµακα, µε ποιες αδιαφανείς διαδικασίες στο Υπουργείο
Εµπορίου, χωρίς ελεγκτικούς µηχανισµούς σε πλήρη πολιτική
συγκάλυψη αυτού του πάρτι. Αυτό πληρώνουµε τώρα. Αυτή την
αναξιοπιστία της χώρας µας πληρώνουµε στην Ευρώπη.
Ήρθαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και, κατά την άποψή
µας, κακοποίησαν την έννοια του γενοσήµου, γιατί το χρησιµοποίησαν ως εργαλείο περικοπών και εφαρµογής πολιτικής λιτότητας στον χώρο της υγείας.
Τι πρέπει να κάνουµε; Κατά την άποψή µας, πρέπει να κάνουµε
ό,τι µπορούµε στο επίπεδο της διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς, για να διατηρήσουµε έναν κρίσιµο προστατευτικό
φραγµό που υπάρχει σήµερα. Αναφέρθηκα και χθες σε αυτόν.
Αυτός αφορά τα 2/3 των γενοσήµων και το 50% των off-patent,
τα οποία όσο παραµένει αυτός ο κόφτης, δεν επηρεάζονται από
την αλλαγή αυτή στον νόµο.
Επειδή, όµως, το πεδίο των τιµών δεν είναι προνοµιακό για να
δώσουµε τη µάχη, κατά την άποψή µας, πρέπει να δοθεί η µάχη
στο αναπτυξιακό σχέδιο της εθνικής, της ελληνικής εγχώριας
φαρµακοβιοµηχανίας. Πρέπει να στηρίξουµε µε αναπτυξιακά κίνητρα την καινοτοµία, να στηρίξουµε την επένδυση στην έρευνα,
τη διείσδυση σε ξένες αγορές, τη διευκόλυνση διακρατικών και
εµπορικών συµφωνιών µε άλλες χώρες. Υπάρχουν τέτοιες προσκλήσεις.
Έτσι νοµίζουµε ότι µπορεί να καταστεί βιώσιµη η ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία και όχι µόνο µε την επικέντρωση στο πεδίο
των τιµών και, βεβαίως, µέσα από µία σοβαρή παρέµβαση, για
να αυξήσουµε την αξιοπιστία του ποιοτικού γενόσηµου φαρµάκου που παράγεται στη χώρα. Εδώ έχει ευθύνη και η ιατρική κοινότητα.
Επίσης, πρέπει να ενισχύσουµε την αξιοπιστία των φαρµάκων
µε την αναβάθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών, όπως του ΕΟΦ,
να δηµιουργήσουµε στη χώρα ένα σοβαρό σύστηµα αξιολόγησης του φαρµάκου και της τεχνολογίας και άρα των φαρµάκων
και των ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών, τις οποίες εισάγουµε στη
χώρα µας, τιµολογούµε και εγκρίνουµε.
Πρέπει να υπάρξει µία σοβαρή επιτροπή διαπραγµάτευσης, η
οποία δεν υπήρξε ποτέ. Υποτίθεται ο µεγάλος αγοραστής, ο
ΕΟΠΥΥ, δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει την µονοψωνιακή του θέση
στην αγορά και να πετύχει καλύτερες τιµές στα ακριβά καινο-
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τόµα φάρµακα που εισάγονται αυτή την περίοδο. Μέσα στην περίοδο της κρίσης και της µείωσης της δαπάνης τα ΦΥΚ, τα φάρµακα υψηλού κόστους, από 423 εκατοµµύρια πήγαν στα 726
εκατοµµύρια.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα ολοκληρωµένο και αναβαθµισµένο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο θα
παρεµβαίνει στην προκλητή ζήτηση, εκεί που παράγεται κόστος
και όχι στην ώρα της αποζηµίωσης, όπου θα ερχόµαστε µε οριζόντιες παρεµβάσεις να παίρνουµε πίσω από τα χρωστούµενα.
Πρέπει να υπάρξει, βεβαίως, κι ένα οργανωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας µε οικογενειακούς γιατρούς, που δεν θα
είναι απλώς συνταγογράφοι, αλλά θα έχουν τη συνολική φροντίδα και την ευθύνη της διαχείρισης των προβληµάτων του
ασθενή.
Άλλη, λοιπόν, δηµόσια φαρµακευτική πολιτική χρειάζεται, µε
µητρώο ασθενών, µε registries, µε αναβάθµιση όλων αυτών των
υπηρεσιών. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά µέτρα τα οποία χρειάζονται και τα οποία δεν έγιναν την προηγούµενη µνηµονιακή περίοδο.
Και άρα, το ερώτηµα είναι ποιος έχει την αξιοπιστία να προχωρήσει αυτές τις αλλαγές, ώστε όντως να αξιοποιήσουµε το
συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει η χώρα στον χώρο του φαρµάκου, γιατί υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και πρέπει να στηριχθεί. Υπάρχει και παραγωγική βάση και καινοτοµία και έρευνα και
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και πρέπει να στηριχθεί αυτό
το πράγµα, αλλά µέσα από µια τέτοια συνολική παρέµβαση.
Αυτή είναι η άποψή µας και πιστεύουµε ότι µε µια συστράτευση
των υγιών δυνάµεων που έχει το υγειονοµικό σύστηµα, µε καθαρές σχέσεις και εξηγήσεις, µε ανοικτά χαρτιά, µπορούµε να προχωρήσουµε στην επόµενη περίοδο, καθιστώντας διαχειρίσιµη τη
µείωση των τιµών, η οποία θα προκύψει από αυτή τη ρύθµιση
.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λοβέρδο, για
ποιο πράγµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε το λόγο, για
δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αρκετά από αυτά που είπε ο κύριος
Υπουργός µε βρίσκουν σύµφωνο. Και θέλω να του πω ότι σε οτιδήποτε, στη βάση της δικής του αγόρευσης και των εισηγήσεών
του, φέρει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα είµαστε
αρωγοί στο πλαίσιο που ανέφερα.
Ωστόσο, υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα θέµα. Ήρθε το σχέδιο
νόµου στην επιτροπή και προστέθηκε η διάταξη που αφορά τα
γενόσηµα. Υπήρξαν εδώ εχθές οι συζητήσεις µε τους φορείς και
ήρθε το βράδυ εδώ ο κύριος Υπουργός και είπε ότι ορισµένες
ενστάσεις είναι σωστές και καταθέτει τροπολογία. Η τροπολογία
ήταν, µε άλλα λόγια, ακριβώς η ίδια η ρύθµιση που είχε έρθει το
πρωί. Έφερε, δηλαδή, µια τροπολογία η οποία άλλαζε τις διατυπώσεις, αλλά το νόηµα παρέµενε το ίδιο –τα είπαµε αυτά- και θεωρήσαµε κι εµείς αλλά και πολλοί Βουλευτές της πλειοψηφίας
ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και θα το διορθώσει.
Αντί απόψε να γίνει µια αναφορά πάνω σε αυτό, ο Υπουργός
έκανε την αγόρευσή του και είναι δικαίωµά του. Ωστόσο, δικαίωµά µας είναι να ζητήσουµε διευκρινίσεις. Πρώτον, κύριε
Υπουργέ, αυτό που είπατε εχθές το βράδυ δεν πέρασε στο σχέδιο νόµου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Πέρασε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πέρασε. Δείτε τη διάταξη. Εκτός
αν κάτι έχω µπροστά µου λάθος.
Οι τιµές των γενοσήµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, µειώνονται στο 32,5% της τιµής των αντιστοίχων πρωτοτύπων –ναι, πέρασε- όπως αυτά ορίζονται πιο
πάνω κι όχι στο 65%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Πέρασε ή δεν πέρασε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πέρασε, ναι. Το διορθώνω.
Έλεγε η πρώτη διατύπωση, κύριε Υπουργέ: «65% στην τιµή
των off patent». Λέτε τώρα 32,5% στην τιµή των πρωτοτύπων. Το
ίδιο είναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα απαντήσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να γίνει µια πολύ καθαρή από
την πλευρά σας εξήγηση εδώ, διότι θα κριθεί από αυτά που θα
πείτε τι ακριβώς θα κάνουν και οι Βουλευτές των κοµµάτων. Η
δική µας γνώµη είναι ότι είναι λάθος η ρύθµιση.
Και όπως έλεγα το πρωί µιλώντας επί του θέµατος, υπάρχει
ένα όριο, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά την τιµολόγηση. Σας λέει
και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι έχετε τη διακριτική
ευχέρεια της τιµολόγησης, αρκεί να µην παραβιάζετε τρεις κανόνες.
Και εν τελευταία αναλύσει, η δική σας η παρέµβαση, η τιµολόγηση των φαρµάκων παύει να είναι απολύτως στη διακριτική σας
ευχέρεια, στο µέτρο που παραβιάζετε τον κανόνα κόστους παραγωγής και τιµής πώλησης που να αφήνει περιθώρια ενός µικρού κέρδους έστω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να απαντήσει τώρα
ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν δεν υπηρετείτε αυτό τον στόχο –
διαβάστε λίγο τι λέει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών,
υπάρχει και σταθερή νοµολογία επ’ αυτού- κινδυνεύετε να φέρετε µια ρύθµιση που µε την πλειοψηφία θα την περάσετε, να
δηµιουργήσετε προβλήµατα και να χάσετε και τη ρύθµιση στο
Συµβούλιο της Επικρατείας. Να το προσέξετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όντως, παρέλειψα
να απαντήσω σ’ αυτό που θέσατε και στη σηµερινή σας οµιλία,
κύριε Λοβέρδο. Νοµίζω ότι είναι απολύτως σαφές. Η αρχική διάταξη, η δεύτερη παράγραφος έλεγε ότι οι τιµές των γενοσήµων,
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, µειώνονται στο
32,5% της τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, όπως αυτά ορίζονται πιο πάνω. Τι ορίζεται πιο πάνω; Πώς τιµολογούνται τα off
patent, αυτά που χάνουν την πατέντα τους.
Υπήρχε, λοιπόν, η πιθανότητα να παρανοηθεί αυτό και αυτό
αναδείχθηκε από την πλευρά της βιοµηχανίας, που έλεγε ότι
υπάρχει η πιθανότητα να παρανοηθεί και να θεωρηθεί ότι το
32,5% αφορά το 50% της άνω παραγράφου, διότι αυτό περιγράφει η πάνω παράγραφος, ότι τα off patent θα τιµολογούνται στο
50% του πρωτοτύπου και άρα, δηλαδή, να είναι το 16,25% του
off-patent.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρήσαµε σκόπιµο να επαναφέρουµε την
ορθή αναλογία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά από το ν. 4213/2013 ότι
αναφέρει ρητά ότι το γενόσηµο είναι παρακολούθηµα της τιµής
του off-patent, είναι το 65% της τιµής του off patent και αυτό είναι
το νόηµα του να µπει σε αυτή τη διάταξη αυτό το πράγµα. Αυτό
σηµαίνει, δηλαδή, ότι, αν τα off-patent πέφτουν κάτω από το 50%,
όπως ρυθµίζει η συµφωνία, µε τις τρεις χαµηλότερες τιµές των
off patent, αντίστοιχα θα µειώνεται και η τιµή των γενοσήµων.
Διότι, αλλιώς, αν δεν το κάναµε αυτό, θα υπήρχε το εξής παράδοξο, να µειώνονται τα off-patent, µειούµενες οι τρεις χαµηλότερες τιµές και τα γενόσηµα να παραµένουν σταθερά, διότι θα
αναφέρονταν µόνο στο πρωτότυπο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάρα πολύ καλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτή είναι όλη η
ουσία. Η λογική, λοιπόν, αυτό επιτάσσει. Γι’ αυτό βγήκαν και
αυτοί οι συντελεστές για να υπάρχει ακριβώς µια αντιστοίχιση
της τιµής των γενοσήµων µε τα off-patent και να µην υπάρξει
αυτή η στρέβλωση που υπάρχει σήµερα. Υπάρχουν πραζόλες
που το γενόσηµό τους είναι ακριβότερο από το off patent.
Αυτό είναι στρέβλωση, κύριε Λοβέρδο και δυστυχώς, σ’ αυτό
το επίπεδο δεν µπορούµε να έχουµε αξιόπιστη διαπραγµάτευση
µέσα στην Ευρώπη.
Επιτρέψτε µου να πω και δυο λόγια για το θέµα που θέσατε
όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει
τέτοιο θέµα και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν βάλαµε εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ωραία. Προσέξτε.
Είπα ότι από τη ρύθµιση αυτή και στο βαθµό που διατηρείται ο
προστατευτικός φραγµός του 12/7,8 προστατεύονται τα δύο
τρίτα των γενοσήµων και το 50% των off-patent. Άρα, άµεσα δεν
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προκύπτει καµµία δραµατική µείωση τιµών. Θα το δούµε αυτό,
άλλωστε, πιστεύω και στο δελτίο τιµών, το οποίο θα εκδοθεί σύντοµα και όντως, έχει δίκιο ο κ. Σαλµάς, που είπε ότι καθυστέρησε
να βγει. Υπήρχε η γενικότερη δυσκολία της φετινής χρονιάς,
υπήρχε η διαπραγµάτευση, οι εξελίξεις του καλοκαιριού. Ενώ
ήταν να βγει στις αρχές του καλοκαιριού, µε όλη αυτήν την, ας
πούµε, ρευστότητα, έχει µετατεθεί. Θα βγει.
Εµείς θα επιµείνουµε σ’ αυτό και ζητούµε και από τη βιοµηχανία να µας φέρει σοβαρές µελέτες που να αποδεικνύουν αυτό το
οποίο βάζει ως κίνδυνο η Επιτροπή της Βουλής, δηλαδή, το να
µην υπάρχει επιχειρηµατικό κέρδος στη λειτουργία µιας επιχείρησης.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι η πολιτική απάντηση σε όλο
αυτό το σύστηµα είναι όλο αυτό το πλέγµα των µέτρων το οποίο
ανέφερα προηγουµένως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια λέξη µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, µια λέξη
µόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνουµε µία προσπάθεια να συνεννοηθούµε. Δεν κάνουµε άγονη αντιπαράθεση. Δεν έχει κανένα
νόηµα. Επειδή δεν ήσασταν Υπουργός µε πλήρεις ευθύνες ούτε
στην οµιλία µου σήµερα ούτε τις προηγούµενες ηµέρες ούτε και
αύριο θα ψέξω το Υπουργείο, γιατί πολλά απ’ αυτά που είπατε
δεν έγιναν το εννεάµηνο που πέρασε. Είστε τώρα εσείς και θα
σας σεβαστούµε. Όµως, θέλουµε µία καθαρή πολιτική σε ό,τι
αφορά τα κριτήρια της τιµολόγησης και την ίδια την τιµολόγηση.
Εάν το δείτε ξανά –ίσως το κάνατε και ως εκ περισσού εγώ εκφράζοµαι αυτή τη στιγµή- η πρώτη σας ρύθµιση µε τη δεύτερη
είναι ακριβώς ίδια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Σας το εξήγησα,
κύριε Λοβέρδο. Είναι σαφέστατο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εγώ επιµένω να το δείτε ξανά. Εγώ
θα το κοιτάξω ξανά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κοιτάξτε το ξανά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όµως, υπάρχει ένα όριο, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ο άνθρωπος που χτυπήθηκε περισσότερο από τη φαρµακοβιοµηχανία, κύριε Υπουργέ και έχω απόλυτη συνείδηση τι
προσπάθεια και τι κόπος χρειάζεται για να κάνεις µία πολιτική
που θα αντιστρέψει τους όρους του πάρτυ 2004-2009. Είχαµε
κατανάλωση όσο ο µέσος ευρωπαϊκός όρος µέχρι το 2004 και
µετά αυτά παροξύνθηκαν. Δεν είχε νόηµα να κάνεις επενδύσεις
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στους εξοπλισµούς. Νόηµα είχε να παίζεις µε το φάρµακο. Αυτά
έγιναν στην Ελλάδα. Και έγιναν διορθώσεις. Έγινε αγώνας.
Τώρα, εδώ, αν έχετε άδικο –εγώ αυτό τονίζω και σταµατώ- και
δεν έχετε δίκιο και ψηφιστεί η ρύθµιση, πρώτον θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην ελληνική βιοµηχανία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Από πού προκύπτει
αυτό, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεύτερον, αφού δηµιουργήσετε αναστάτωση και αρνητικές συνέπειες, θα χάσετε στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και τη διάταξη.
Για να µη συµβούν αυτά, δείχνουµε πάρα πολύ καλή διάθεση
και θα το δούµε ξανά λέξη-λέξη. Αν αύριο είστε εδώ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα είµαι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επειδή θα συζητήσουµε κατ’ άρθρο,
θα θέλαµε να έχουµε την ευκαιρία ενός δεύτερου διαλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία, θα το δούµε
αύριο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προσέξτε, εν τω µεταξύ, να είναι συνειδητή η επιλογή σας, είτε λέτε 50% για τα off-patent, είτε για
τις τρεις χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όποια είναι µικρότερη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όποια είναι.
Για το εάν η επιλογή σας να µιλάτε για χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι της Ευρωζώνης είναι συνειδητή και έχει θετικά
αποτελέσµατα, πιστεύουµε το αντίθετο. Δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Νοµίζω ότι δεν
υπάρχει θέµα πλέον. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει, το βλέπουµε
αύριο.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που έχει
κατατεθεί από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 12.00’ η ώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.02’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και
ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική
εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

