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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Πέµπτη 3 Δεκεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 3 Δεκεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.05’ 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 2-2-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΖ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 2
Δεκεµβρίου 2015, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εχθές σταµατήσαµε στον
αριθµό 71 του καταλόγου των εγγεγραµµένων οµιλητών. Αυτό
σηµαίνει ότι το σύνολο των συναδέλφων από όσους έχουν εγγραφεί -εκτός πολύ µεγάλου απροόπτου, που δεν νοµίζω ότι θα
προκύψει- θα µιλήσουν, γιατί πήγε πολύ καλά εχθές.
Δεν ξέρω ακόµη τον κατάλογο των Υπουργών για σήµερα,
αλλά, όπως και να είναι, θα µιλήσουν.
Από εχθές υπάρχουν οι εξής εκκρεµότητες, µε τις οποίες και
θα αρχίσουµε, γιατί είχε γίνει η συνεννόηση µε τους συναδέλφους που ήταν στο Προεδρείο: Θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µετά θα µιλήσει ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Στη θέση του κ. Ουρσουζίδη, ο οποίος διεγράφη λόγω
µιας µικρής ασθένειας που έχει και του ευχόµαστε περαστικά,
θα µιλήσει ο κ. Ρίζος, ο οποίος διεγράφη εχθές όχι εξ υπαιτιότητός του, αλλά εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο στην πρεσβεία της
Ρουµανίας και δεν µπορούσε να ήταν και εδώ και εκεί. Μετά θα
ακολουθήσουµε κανονικά τον κατάλογο, µε τον κ. Κασιδιάρη, τον
κ. Μουσταφά Μουσταφά, τον κ. Βορίδη, τον κ. Συρίγο και θα συνεχίσουµε.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση, γιατί εκτός από το θέµα µε
τον κ. Ρίζο, που παίρνω εγώ την πρωτοβουλία και το λέω, τα άλλα
ήταν συµπεφωνηµένα.
Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Πρωθυπουργός µιλώντας πριν
από δύο ηµέρες στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου, είπε επί λέξει: «Η φετινή χρονιά, εάν και αρκούν-

τως επεισοδιακή, ολοκληρώνεται µε θετικό πρόσηµο για την ελληνική οικονοµία.». Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είναι το
πιο σύντοµο ανέκδοτο του 2015! Ποτέ µια κυβέρνηση δεν έκανε
τόσο µεγάλη ζηµιά στην οικονοµία σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το καραβάνι, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, πραγµατικά προχωρά. Διασχίζει, όµως, την έρηµο της
πραγµατικής οικονοµίας και οι φωνές και τα ουρλιαχτά, τα οποία
ακούγονται, δεν είναι από τους σκύλους, αλλά από απελπισµένους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν το καραβάνι να οδηγεί τη χώρα
στην άβυσσο και στον γκρεµό.
Ένας χρόνος µόνο ήταν αρκετός για να διαψεύσει όλες τις
προσδοκίες που ο αχαλίνωτος λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ καλλιέργησε προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά. Και νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα γεγονότα δεν επιδέχονται καµµίας απολύτως αµφισβήτησης:
Η οικονοµία επιστρέφει πάλι σε ύφεση. Και επιστρέφει σε
ύφεση όταν οι προσδοκίες για το 2015 στο τέλος του 2014 –το
ανέφερε και ο εισηγητής µας, ο κ. Σταϊκούρας- ήταν για µια ανάπτυξη η οποία θα πλησίαζε το 3%. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε σε µια ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, µε χαµηλές τιµές πετρελαίου, µε µια ευνοϊκή ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, µε πιστωτική χαλάρωση. Είναι πολύ πιθανόν η ελληνική οικονοµία, εάν δεν είχε
διαταραχθεί η πορεία της προηγούµενης κυβέρνησης, να αναπτυσσόταν µε ρυθµό µεγαλύτερο του 3%. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός τώρα να εκφράσει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, στην
καλύτερη περίπτωση, δεν θα έχουµε ύφεση. Που θα έχουµε
ύφεση το 2015!
Τα δηµόσια οικονοµικά ξαναµπαίνουν σε τροχιά ελλειµµάτων
και τα έσοδα, παρά τη φοροκαταιγίδα, είναι τα χαµηλότερα των
τελευταίων δέκα ετών.
Οι επενδύσεις έχουν παγώσει συνολικά στη χώρα. Είδα και µια
αναφορά του Πρωθυπουργού στην οµιλία του στο Επιµελητήριο
για το ενδιαφέρον το οποίο δήθεν εκδηλώνει για τις επενδύσεις.
Όµως, ό,τι κάνετε ως Κυβέρνηση έχει αµιγώς αντι-επενδυτικό
χαρακτήρα. Και όλα τα µηνύµατα τα οποία στέλνετε στους επενδυτές, εγχώριους και ξένους είναι «µην έλθετε να επενδύσετε
στην Ελλάδα, διότι θα βρείτε µια χώρα η οποία αλλάζει µονίµως
τους κανόνες του παιχνιδιού, η οποία δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστηµα και η οποία αντιµετωπίζει τους επενδυτές µε απαξίωση και µε εντονότατη καχυποψία».
Βέβαια δεν µπορώ να µη σχολιάσω το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, παρουσιάζοντάς τη δήθεν ως µια πολύ µεγάλη επιτυχία της
Κυβέρνησης, επειδή –λέει- δεν εξαντλήθηκε όλο το ποσό το
οποίο είχε στη διάθεσή της η Ελληνική Δηµοκρατία για να στηρίξει την ανακεφαλαιοποίηση. Μιλάτε σοβαρά, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Γνωρίζετε ότι η αξία των µετοχών που
κατείχε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας τον Ιούνιο
του 2014 ήταν 20 δισεκατοµµύρια ευρώ; Ξέρετε ποια είναι αυτή
η αξία σήµερα; Είναι µηδέν! Καταστρέψατε, µε τους χειρισµούς
σας από τον Ιανουάριο µέχρι και σήµερα, 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ αξίας. Είναι µοναδικό φαινόµενο στην ιστορία των ανακεφαλαιοποιήσεων, οι οποίες έγιναν παγκόσµια. Όλες οι χώρες οι
οποίες κρατικοποίησαν τις τράπεζές τους κατάφεραν και αποκόµισαν κέρδη απ’ αυτή τη διαδικασία.
Και η Αµερική, η οποία κρατικοποίησε τις τράπεζες, στη συνέχεια τις πούλησε µε κέρδος. Η µόνη χώρα η οποία κατάφερε και
ανακεφαλαιοποίησε τράπεζες και το ελληνικό δηµόσιο ζηµιώθηκε σε αυτόν τον βαθµό ήταν η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ευθύνες,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτή την καταστροφή αξίας του Έλληνα φορολογούµενου;
Δεν στέκοµαι στο τι έπαθαν οι µικροµέτοχοι. Στο κάτω κάτω
αυτοί έκαναν µια επένδυση, δεν τους βγήκε, αλλά το 62% το
οποίο κατείχε το ελληνικό δηµόσιο έγινε 25%. Και γι’ αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και οι ευθύνες αυτές έχουν ονοµατεπώνυµο, Γιάνης Βαρουφάκης, Αλέξης Τσίπρας και όλη η Κυβέρνηση και όλο
το οικονοµικό επιτελείο το οποίο για άλλη µια φορά, κύριε Πρόεδρε, µου κάνει εντύπωση το ότι δεν εκπροσωπείται σε αυτήν
εδώ τη συζήτηση, λες και θέλει να αποφύγει τις ευθύνες του. Δεν
βλέπω το οικονοµικό επιτελείο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Γιατί το λέτε; Δεν εκπροσωπείται η Κυβέρνηση, κύριε
Μητσοτάκη;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται. Το
οικονοµικό επιτελείο δεν εκπροσωπείται, κύριε Κοντονή.
Καταλαβαίνω γιατί έχετε περιέλθει σε µια δυσχερή θέση. Δεν
νοµίζω όµως ότι εσείς είστε αρµόδιος ως Υφυπουργός Αθλητισµού για να απαντήσετε στα ζητήµατα αυτά. Θα έρθει, φαντάζοµαι, κάποια στιγµή το οικονοµικό επιτελείο. Θα ακούσουµε και
τον αρµόδιο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα σας απαντήσει η Κυβέρνηση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι, θα απαντήσει! Μην εκνευρίζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µην
κάνετε κουβέντα. Δεν σας έδωσα τον λόγο. Τι παριστάνω εγώ
εδώ; Τον τροχονόµο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μα, µε ρωτάει, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτή είναι η γκρίζα πραγµατικότητα, δυστυχώς, την οποία επιβάλατε στη χώρα µε τις αποτυχηµένες επιλογές σας.
Ξέρετε, όµως, ότι σε αυτή την γκρίζα πραγµατικότητα υπάρχει
µια Ελλάδα η οποία αντιστέκεται, η οποία δηµιουργεί και η οποία
παράγει. Είναι η Ελλάδα που ξυπνά νωρίς και κοιµάται αργά, η
οποία θέλει, σε πείσµα των καιρών, να χτίσει και να δηµιουργήσει
σε αυτή τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ είχα την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να γυρίσω όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στην οποία έχει
εισέλθει η Νέα Δηµοκρατία. Ναι, συνάντησα, όµως, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλη την Ελλάδα ανθρώπους
δηµιουργικούς, συνεταιρισµούς στην Καβάλα, οι οποίοι παράγουν, σε πείσµα των καιρών, ακτινίδια και τα εξάγουν, επιχειρήσεις στην Ήπειρο, κυρία Ασηµακοπούλου, οι οποίες ιδιωτικοποιήθηκαν και οι οποίες σήµερα –όταν εσείς πολεµούσατε αυτές
τις ιδιωτικοποιήσεις- δίνουν δουλειά σε εξίµισι χιλιάδες γαλακτοπαραγωγούς.
Επίσης, συνάντησα άξιους δηµόσιους υπαλλήλους, όπως στα
Χανιά, όπου ένας υποθηκοφύλακας ψηφιοποίησε ολόκληρο το
αρχείο του, µε δική του πρωτοβουλία. Όλοι αυτοί παλεύουν, σε
πείσµα των καιρών, να χτίσουν µια Ελλάδα δηµιουργική και µια
Ελλάδα στην οποία οι αξίες της αριστείας και της αξιοκρατίας
επιτέλους θα επιβραβεύονται.
Συναίνεση, λοιπόν, στη µετριότητα την οποία εσείς µας ζητάτε,
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δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα δηµιουργηθεί κάποια στιγµή, πιο
γρήγορα απ’ ό,τι το νοµίζετε, µία άλλη συναίνεση, µια συναίνεση
για να χτίσουµε την Ελλάδα της αριστείας και της αξιοκρατίας.
Αυτή, όµως, θα είναι µια συναίνεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, στην οποία εσείς δεν θα έχετε καµµία
απολύτως θέση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντινόπουλος.
Είµαι υποχρεωµένος -επειδή έχω ενηµερωθεί από χθες- τουλάχιστον για τον κ. Χουλιαράκη να πω ότι έχει µια µικρή ασθένεια
γριπώδους αιτιολογίας. Είναι άρρωστος και άρα δικαιολογηµένα
δεν είναι εδώ. Οι άλλοι δύο κύριοι Υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου ελπίζω ότι θα εµφανιστούν. Ο κ. Χουλιαράκης, όµως,
είναι δικαιολογηµένος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το να είναι κάποιος από το οικονοµικό επιτελείο εδώ δεν έχει να κάνει µε το
ότι υπάρχει κάποιο βίτσιο από εµάς. Έχει να κάνει µε τις ερωτήσεις που θα τεθούν και σίγουρα µπορεί να βοηθήσει σε αυτή την
προσπάθεια της συναίνεσης –που λέτε και εσείς-, ώστε να υπάρξουν προτάσεις και λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
Όταν το καλοκαίρι είχα θέσει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα το
θέµα τού να µην ψηφίσουµε το τρίτο µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
είχα θέσει τρία θέµατα. Το πρώτο θέµα ήταν ότι ο κ. Τσίπρας κοροϊδεύει τους πολιτικούς Αρχηγούς και ότι είχε αποφασίσει να
πάει σε εκλογές. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν ένα µνηµόνιο µε 90%
φόρους και 10% µείωση δαπανών. Και, τρίτον, οποιαδήποτε θετική απόφαση παίρναµε, θα τη χρησιµοποιούσε –όπως τη χρησιµοποιείτε σήµερα- προς το εσωκοµµατικό και προς το εσωτερικό
ακροατήριο.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα και αυτούς τους λίγους φίλους που
είχατε σε διάφορα κόµµατα, οι οποίοι ήθελαν κάποια στιγµή να
στηρίξουν τις προσπάθειές σας, τους χάσατε και αυτούς. Θα µείνει ανεκπλήρωτος ο έρωτας της συγκυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος έχει ζήσει από το 2009
µέχρι το 2015 και έχει δει όλο αυτό το έργο που παίζεται, γνωρίζει καθηµερινά τι συµβαίνει. Γνωρίζει την ψυχολογία -γιατί
έχουµε περάσει και εµείς πολύ δύσκολες στιγµές-γνωρίζει πότε
φτάνει σιγά σιγά το τέλος και γνωρίζει καθετί που λέγεται απ’
αυτό το Βήµα, ακόµα και πώς χειροκροτάνε από κάτω οι Βουλευτές, γιατί το κάνουν και πώς νιώθουν.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, περιµένω όταν θα µιλήσει ο
Πρωθυπουργός να χειροκροτήσετε όρθιοι όλοι για την επανασύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για το PSI. Είµαι σίγουρος ότι
ο κ. Καµµένος και ο κ. Τσίπρας θα το θέσουν.
Τώρα, όµως, που είπα PSI, σκέφτηκα το εξής. Ποιος δίνει τη
γραµµή για το PSI; Πρώτα άκουσα τον κ. Παυλόπουλο να µιλάει.
Μετά άκουσα τον κ. Καµµένο και µετά τον κ. Τσίπρα. Και άκουσα
τον κ. Καµµένο να λέει –και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια- ότι συµβουλεύεται τον Κώστα Καραµανλή. Μήπως δεν ήταν
ο Ολάντ στο τηλέφωνο και ήταν κάποιος άλλος ηγέτης από τη
Γαλλία; Για σκεφθείτε το λίγο!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπω τώρα στα θέµατα που
αφορούν τον τοµέα ανάπτυξης, στον οποίο είµαι υπεύθυνος. Πίστευα πραγµατικά –και είναι ο κ. Γάκης εδώ- στην προχθεσινή
συνεννόηση που έγινε στην Επιτροπή Περιφερειών ότι η Κυβέρνηση έχει πραγµατικά αποφασίσει να πει την αλήθεια. Δεν πέρασαν λίγες µέρες, κύριοι Υπουργοί, και ήρθε ο προϋπολογισµός
να αποδείξει ότι δεν έχετε καµµία σχέση µε την αλήθεια.
Κύριε Κοντονή–αφού δεν είναι εδώ οι άλλοι, ελπίσω να τα σηµειώσετε εσείς- στη σελίδα 89 του προϋπολογισµού γράφετε ότι
οι πόροι για το ΕΣΠΑ 2013 είναι 24,3 δισ., οι εντάξεις είναι 36
δισ., οι νοµικές δεσµεύσεις –αυτά δηλαδή που πρέπει να πληρώσουµε- είναι 30,2 δισεκατοµµύρια. Σας λέω ότι είναι από την προηγούµενη χρονιά 0,7 δισεκατοµµύρια παραπάνω. Άρα αυτό που
σας λένε -και σας κοροϊδεύουν- από την ηγεσία του Υπουργείου,
ότι έκαναν εξυγίανση, τελικά δεν έχουν κάνει καµµία εξυγίανση.
Έδωσαν παραπάνω και ενέταξαν παραπάνω έργα 0,7 δισεκατοµ-
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µύρια. Και έχετε χρήµατα µόλις για 20 δισεκατοµµύρια. Άρα, λείπουν 9,5 δισεκατοµµύρια
Αυτό σηµαίνει, κύριοι συνάδελφοι, ότι κάνετε δύο πράγµατα.
Πρώτον, θα χάσετε 1 µε 1,5 δισ. από το πρόγραµµα του 20072013 και θα κάνετε εντάξεις για το πρόγραµµα 2014-2020 τουλάχιστον 40% των έργων από το παλιό πρόγραµµα. Αυτό, κύριοι,
το γνωρίζετε; Πιστεύετε ότι αυτό µέσα στο 2016 δεν θα τινάξει
τον προϋπολογισµό στον αέρα;
Δεύτερον, χαιρόµαστε που λέτε ότι πια το πρόγραµµα αυτό
που διαπραγµατεύτηκε το 2014-2020 η νέα Κυβέρνηση δεν είναι
το φαραωνικό πρόγραµµα, αλλά αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µας ακολουθείτε σε αυτό που διαπραγµατευτήκαµε
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Φέρνετε τέσσερις µεγάλες
προκηρύξεις, που καλώς τις φέρνετε, για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους επιχειρηµατίες. Και µετά από λίγο καταλαβαίνετε, ενώ ανακοινώνετε την προκήρυξή τους, ότι δεν έχετε
ενδιάµεσο φορέα για να τις υλοποιήσει. Και αναλογίζοµαι: Λέτε
συνειδητά ψέµατα ή έχετε άγνοια για τα θέµατα; Αυτό σηµαίνει,
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτές οι προκηρύξεις δεν θα βγουν
ούτε τον Μάρτιο του 2016.
Το τρίτο θέµα αφορά τον αναπτυξιακό νόµο. Ο κ. Σταθάκης
είπε ότι από 1-1-2016 θα είναι εν λειτουργία. Πότε θα τον ψηφίσετε; Πού γράφετε στον προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ, για τον
νέο αναπτυξιακό νόµο µία κουβέντα, πού προβλέπετε ένα ευρώ;
Πώς θα τον υλοποιήσετε; Πώς θα γίνει η υλοποίησή του από 11-2016; Γι’ αυτό θέλαµε να ήταν εδώ ο κ. Σταθάκης, για να µας
δώσει απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν το λέµε για κανέναν άλλον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Στον προϋπολογισµό πρέπει να γραφτεί πότε θα ψηφιστεί ο αναπτυξιακός νόµος; Τι είναι αυτά που λέτε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ρωτάω: Από πού
θα βρείτε τα χρήµατα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αφήστε το αυτό. Άλλο είπατε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κοντονή, τι
έχετε πάθει σήµερα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μα, µε ρωτάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, δεν ρωτάει εσάς.
Ρωτάει τους οικονοµικούς Υπουργούς που λείπουν. Δεν ρωτάει
εσάς. Μην αρχίζουµε έτσι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το άλλο θέµα, κύριοι
συνάδελφοι, αφορά στα έσοδα από την ενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, παρακαλώ, όµως, πρέπει να τελειώνετε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
µόνο τρία θέµατα να αναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν µπορώ να
σας αφήσω τόσο χρόνο. Έχω δείξει την ανοχή που δείχνω σε όλους.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά στα
έσοδα από την ενέργεια αποδεικνύεται ότι υπάρχει µεγάλο θέµα
στη βιοµηχανία και στις ενεργοβόρες βιοµηχανίες. Έχει κατατεθεί µία πρόταση εδώ και δέκα µήνες στην Κυβέρνηση και δεν
υπάρχει κανένα αποτέλεσµα.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης, προς
τιµήν του, έφερε έναν κατάλογο προχθές όπου οι επιχειρηµατίες
πάνω από ένα εκατοµµύριο ρύθµισαν –εγώ δεν θα πω ότι χαρίστηκαν σε αυτούς- 188 εκατοµµύρια, δηλαδή όσα πήρατε απ’ το
κρασί.
Σας ρωτάω: Θέλετε να µάθετε ποιοι είναι οι επιχειρηµατίες;
Θέλετε. Γιατί δεν φέρνει ο κ. Αλεξιάδης τα ονόµατα; Σας ζητώ
να καταθέσουµε µαζί πρόταση οι Κοινοβουλευτικές µας Οµάδες,
για να µπορέσει να φέρει ο κ. Αλεξιάδης τα ονόµατα των επιχειρηµατιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κάντε υποµονή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριοι
συνάδελφοι, µε το εξής.
Υπάρχουν πάρα πολλοί από τη δική µας Κοινοβουλευτική Οµά-
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δα, τους οποίους καλούσε ο κ. Τσίπρας το 2012 να καταψηφίσουν, όπως την κ. Τζάκρη -τότε η κ. Τζάκρη έλεγε «είναι γελοιότητες τα περί προσχώρησής µου στον ΣΥΡΙΖΑ» και θα καταθέσω το έγγραφο- και τους έλεγε να καταψηφίσουν και ότι θα
έχουν ένα λαµπρό µέλλον στον ΣΥΡΙΖΑ. Τους έκανε όλους Υπουργούς.
Εµείς θέλουµε να σας πούµε, στους Βουλευτές σας, –και νοµίζω ότι αξίζει να το πούνε όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδεςότι θα σταµατήσουµε τέτοιες κυνικές πολιτικές συναλλαγές.
Εµείς στο κόµµα µας δεν θα δεχθούµε κανέναν µε καµµία πολιτική συναλλαγή για να µπορέσει να έχει λαµπρό πολιτικό µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσείς το λέτε; Γελάει ο κόσµος!
Κύριε Πρόεδρε, να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα σταµατήσει τις πολιτικές συναλλαγές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Ηρεµήστε. Είναι και παιδιά στα θεωρεία.
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 επτά µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Αλίµου.
Σας καλωσορίζουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο!.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ρίζος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός που
συζητάµε σήµερα είναι ο πρώτος από τους τέσσερις προϋπολογισµούς που –γεροί να είµαστε όλοι εδώ µέσα- θα σηµατοδοτήσουν τη δηµοσιονοµική στρατηγική της Κυβέρνησης µεσοπρόθεσµα. Βέβαια, δεν µπορεί κανένας να παραγνωρίσει τις πραγµατικά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα δεν
έχει κανείς το δικαίωµα να παραγνωρίζει την ύπαρξη συγκεκριµένου οδικού χάρτη εξόδου από την κρίση.
Παρά την ειρωνική διάσταση που δίνουν πάρα πολλοί εδώ
µέσα στο «πρώτη φορά αριστερά», δυστυχώς για αυτούς θα
πρέπει να κατανοηθεί το γεγονός ότι τρεις φορές µέσα στο 2015
ο ελληνικός λαός έχει επιβραβεύσει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τις δράσεις του και τις προοπτικές του µέσα από το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι κοινωνικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης έχουν διαφανεί ακόµα και στον προϋπολογισµό του
2015, που δεν ήταν δικός µας, αυξάνοντας τις δαπάνες για κοινωνική προστασία κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ. Στον σηµερινό
προϋπολογισµό στο σύνολο των δαπανών του κοινωνικού τοµέα
αυτές αυξάνονται κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ. Έχουµε προσπαθήσει να υπάρξει ένας συνδυασµός της ισορροπίας στα δηµοσιονοµικά µε την κοινωνική δικαιοσύνη.
Πώς την αντιλαµβανόµαστε εµείς αυτήν την κοινωνική δικαιοσύνη ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας; Είναι η πρώτη φορά µετά
από µία εξαετία τουλάχιστον που θα προκηρυχθούν µόνιµες θέσεις προσωπικού για το σύστηµα υγείας, ένα σύστηµα υγείας το
οποίο το είχαν φέρει σε κατάσταση ερήµωσης, καταβαράθρωσης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθµια περίθαλψη, από το ΙΚΑ,
το ΤΕΒΕ και όλα αυτά τα ταµεία και φέρνοντας τα δηµόσια νοσοκοµεία σε κατάσταση κρίσης, όπως είναι αυτή τη στιγµή αυτό
που πολλοί θέλουν να λένε «ναυαρχίδα» της πρωτεύουσας, δηλαδή ο «Ευαγγελισµός». Έχουµε ήδη προκηρύξει ότι για το επικουρικό προσωπικό που έχει προσληφθεί µέχρι σήµερα θα
παραταθεί η θητεία του µέχρι την άνοιξη του 2015.
Ας µην ξεχνάµε και κάτι άλλο. Όταν λέµε εµείς «κοινωνική οικονοµία», την παραθέτουµε δίπλα σε όλες τις άλλες µορφές,
όπως είναι η προσπάθεια στην ΒΙΟΜΕ ή όπως είναι η προσπάθεια που θα γίνει µε κάποια εργοστάσια του Οµίλου Λαναρά. Έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν
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µέχρι σήµερα.
Και για να µην λέµε γενικότητες, τουλάχιστον στον Νοµό Έβρου ξαναδουλεύει η «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης», έχει ξαναµπεί µπροστά, µε τον τρόπο που µπήκε, η Σχολή Αστυφυλάκων
του Διδυµότειχου και προσπαθούµε να γίνουν όλες οι άλλες προσπάθειες, ώστε να δουλέψει και ο πρωτογενής τοµέας, ένας τοµέας ο οποίος υπέστη, τουλάχιστον µέσα στο 2014-2015,
απανωτές καταστροφές είτε από ζωονόσους είτε από πληµµύρες.
Όλα αυτά µού δίνουν το δικαίωµα να πω ότι θα ψηφίσω αυτόν
τον προϋπολογισµό και να καλέσω και όλους τους υπόλοιπους
να κάνουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή.
Ακολουθεί µετά ο κ. Μουσταφά Μουσταφά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
κ. Μαυρουδής Βορίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Συρίγος
Αντώνιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µέσα σε
ελάχιστους µήνες έχει καταφέρει να εγκληµατήσει κατά της Ελλάδος, έχει καταφέρει να µετατρέψει οριστικά τη χώρα σε οικονοµικό προτεκτοράτο ξένων δυνάµεων, έχει φτάσει τους Έλληνες πολίτες στο τραγικό σηµείο να αναπολούν τις άθλιες κυβερνήσεις των εγκαθέτων της Μέρκελ, δηλαδή τον Τζέφρι Παπανδρέου, τον Βενιζέλο και τον Σαµαρά.
Η αγορά έχει στεγνώσει, όλες οι παραγωγικές δυνάµεις της
χώρας έχουν ισοπεδωθεί.
Τελευταίο έγκληµα η περιβόητη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών για τη διάσωση των οποίων δανείστηκε το ελληνικό κράτος,
το ελληνικό δηµόσιο, καταχρεώθηκε ο Έλληνας πολίτης 50 δισεκατοµµύρια ευρώ µε το πρώτο µνηµόνιο, για να σώσει τέσσερις συστηµικές τράπεζες, τις οποίες τις έσωσε ξανά, πληρώνοντας παράνοµα τοκοχρεολύσια και µε το δεύτερο µνηµόνιο και
τώρα έρχεται το τρίτο, αριστερό µνηµόνιο, το πιο εθνοπροδοτικό
µνηµόνιο, για να πάρει νέο τοκογλυφικό δάνειο για τη διάσωση
των τραπεζών.
Για να καταλάβει και ο απλός Έλληνας για τι είδους εγκλήµατα
µιλάµε, για τι άθλια εγκληµατική πολιτική µιλάµε, να πω µόνο ότι
η Τράπεζα Eurobank «διεσώθη» καταστρέφοντας τους Έλληνες
πολίτες. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έβαλε 13,3
δισεκατοµµύρια για τη διάσωσή της, λαµβάνοντας εν τέλει µόνο
το 2,4% των µετοχών, σε αντίθεση µε τις αγορές, δηλαδή µε τους
ξένους τοκογλύφους, οι οποίοι έβαλαν 4,9 δισεκατοµµύρια, για
να λάβουν το 97,6% των µετοχών της συγκεκριµένης συστηµικής
τράπεζας.
Πρόκειται για ληστεία κατά του ελληνικού δηµοσίου, για ένα
έγκληµα κατά των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει
«διαπραγµάτευση», εµείς το λέµε εθνική προδοσία. Ασφαλώς και
υπάρχουν ποινικές ευθύνες γι’ αυτήν την εγκληµατική πολιτική,
οι οποίες και πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς που οδήγησαν την
Ελλάδα στη σηµερινή άθλια κατάσταση, παίρνοντας ένα συντριπτικό «όχι» των Ελλήνων στο µνηµόνιο, καταλύοντας το Σύνταγµα των Ελλήνων, καταλύοντας το αποτέλεσµα ενός δηµοψηφίσµατος και οδηγώντας τη χώρα στη σηµερινή τραγική κατάσταση.
Έχουµε φτάσει πλέον να µιλάµε για κατασχέσεις µισθών και
συντάξεων των 1.000 ευρώ, για χρέη των πολιτών προς το δηµόσιο. Έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο αξεπέραστης αθλιότητας.
Μέχρι και οι ένστολοι, οι οποίοι πάνε να αναλάβουν Υπηρεσία,
πρέπει να πληρώνουν το αντίτιµο για τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Ο αστυνοµικός που πάει να υπηρετήσει τον πολίτη πρέπει
να πληρώνει εισιτήριο για να ανέβει στο λεωφορείο µαζί µε Πακιστανούς και Αφγανούς, την ίδια ώρα που οι Βουλευτές του Κοινοβουλίου παίρνουν ακόµη επιδόµατα κίνησης, την ίδια ώρα που
τα κόµµατα επιδοτούνται µε 50 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο.
Για ποιον προϋπολογισµό να µιλάµε, όταν ο Έλληνας πένεται και
τα κόµµατα ακόµη και σήµερα χρηµατοδοτούνται, πλην Χρυσής
Αυγής βεβαίως, που δεν παίρνει φράγκο από το δηµόσιο, απο-
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δεικνύοντας ότι η χρηµατοδότηση των κοµµάτων είναι ένα σκάνδαλο που δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να παίρνουν ούτε ένα
ευρώ τα κόµµατα την ώρα που οι Έλληνες πολίτες κυριολεκτικά
βιώνουν την ανέχεια.
Σήµερα γίνονται και κάποιες απεργίες, κάποιες συγκεντρώσεις
διαµαρτυρίας και πορείες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Και
η συγκυβέρνηση καλεί τους πολίτες να διαδηλώσουν κατά του
µνηµονίου. Έχουµε φτάσει, έχουµε ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής σχιζοφρένειας. Πουλάει τρέλα ο dear Αλέξης Τσίπρας και
οι παρατρεχάµενοί του, καλώντας τους πολίτες να διαδηλώσουν
ενάντια στη δική τους εγκληµατική πολιτική. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στο Φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν να απελευθερωθεί η χρήση του χασίς, για να καίγονται τα µυαλά των
πολιτών και της νεολαίας και να καταπίνουν το κουτόχορτο που
τους ταΐζει η εν λόγω εγκληµατική, εκτρωµατική συγκυβέρνηση
του νέου µνηµονίου.
Το επόµενο στάδιο στην πολιτική σας -κατά της Ελλάδος, βεβαίως- αφού καταστρέψατε όλες τις παραγωγικές δοµές της
χώρας, αφού καταστράφηκε οικονοµικά η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας, δηλαδή ο µικροµεσαίος Έλληνας επιχειρηµατίας
και ο εργαζόµενος, το επόµενο στάδιο είναι η απόδοση στη διεθνή τοκογλυφία των ελληνικών ενεργειακών κοιτασµάτων, τα
οποία θα µπορούσαν να αποτελούν τη βάση για την άνθιση της
ελληνικής οικονοµίας, τη βάση για τη γεωπολιτική αναβάθµιση
της Ελλάδος. Για να γίνει η Ελλάδα αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή, µία κυρίαρχη δύναµη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο περιβόητος Τουσκ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τότε, εκείνο
το βράδυ που έριξε τις υπογραφές ο Τσίπρας για το ξεπούληµα
της Ελλάδος, είχε πει λίγο πριν πέσουν αυτές οι προδοτικές υπογραφές: «Υπογράψτε, γιατί καταστρέφεται η Ευρωζώνη, καταστρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.». Υπέγραψε, λοιπόν, ο Τσίπρας,
επιλέγοντας την καταστροφή της Ελλάδος, αντί της καταστροφής ενός τοκογλυφικού συστήµατος, το οποίο έχει υποδουλώσει
τους ευρωπαϊκούς λαούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το ανθελληνικό κατασκεύασµα, µέσω ενός Φινλανδού Επιτρόπου –
έχουν βάλει όλους τους απίθανους από διάφορα κρατίδια του
ευρωπαϊκού Βορρά να µας κάνουν παραινέσεις- έφτασε στο σηµείο να λέει ότι θα πετάξει την Ελλάδα έξω από τη Σένγκεν.
Έφτασε στο σηµείο να λέει ότι η FRONTEX θα φυλάει τα ελληνικά σύνορα, λες και είµαστε εδώ πέρα κανένα προτεκτοράτο και
δεν είµαστε εθνικά ανεξάρτητο κράτος. Και προσέβαλε και τους
Έλληνες, λέγοντας ότι τα σύνορα της Ελλάδος θυµίζουν ελβετικό τυρί.
Και µας απειλούν οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι απειλές, όµως, αυτές
κατά του ελληνικού λαού. Απειλή είναι αυτό που βιώνουµε σήµερα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι η προσπάθεια µετατροπής των Ελλήνων σε µειοψηφία µέσα στην ίδια µας την
πατρίδα. Βέβαια, ούτε ο ελεγχόµενος από τη γερµανική ολιγαρχία Πρωθυπουργός ούτε ο περιβόητος Αβραµόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, δεν λένε λέξη. Κοινώς, κάθονται σούζα απέναντι στα αφεντικά τους. Για να θυµηθώ εδώ το παράδειγµα του
Ντοµπρόφσκι, που είχε έρθει εδώ στη Βουλή και του είπαµε ότι
είναι ένας οικονοµικός εγκληµατίας που έχει δολοφονήσει Έλληνες πολίτες. Και αφού το είπε αυτό η Χρυσή Αυγή, όλα τα συστηµικά κόµµατα συνενώθηκαν και ζήτησαν συγγνώµη. Ζήτησαν
συγγνώµη από αυτούς που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα.
Τρία δισεκατοµµύρια ευρώ δίνει στην Τουρκία η ανθελληνική
Ευρωπαϊκή Ένωση, τρία εκατοµµύρια µετανάστες δίνει στην Ελλάδα. Τρία εκατοµµύρια λαθραίους πρόσφυγες. Το Αιγαίο θα
γίνει πολύ σύντοµα και επισήµως «γκρίζα ζώνη». Έφτασε στο σηµείο ο παριστάνων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να σβήνει
µέχρι και αναρτήσεις του από το διαδίκτυο, όταν του έκανε µία
παραίνεση ο Νταβούτογλου. Δεν είµαστε απλά προτεκτοράτο οικονοµικών εγκληµατιών Ευρωπαίων, είµαστε προτεκτοράτο µιας
νέας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η κατάντια της σηµερινής Ελλάδος. Ο Γραµµατέας του ΝΑΤΟ εµφανίζεται δηµοσίως και λέει ότι οι παραβιάσεις που κάνουν οι Τούρκοι δεν είναι
το ίδιο, εάν το κάνουν σε βάρος της Ελλάδος, σε σχέση µε αυτό
που έκαναν οι Ρώσοι στην Τουρκία, αποδεικνύοντας σε ποιο
άθλιο σηµείο έχει φτάσει η εξωτερική πολιτική της πατρίδας µας.
Ευτυχώς –κλείνω µε αυτό- το ευτύχηµα στην όλη κατάσταση
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είναι ότι και η παρούσα συγκυβέρνηση του µνηµονίου καταρρέει,
όπως κατέρρευσαν και οι προηγούµενες. Αναζητεί δεκανίκια, βεβαίως, σε κάποια αποκόµµατα, τα οποία έχουν επιβληθεί στη δηµόσια ζωή της χώρας από τους νταβατζήδες των καναλιών. Αλλά
δεν υπάρχει προοπτική για κανένα µνηµονιακό σύστηµα σε αυτή
τη χώρα. Ήδη το έτερο δεκανίκι του µνηµονίου, η Νέα Δηµοκρατία, η οποία υπερψήφισε όλα τα µνηµονιακά µέτρα τον Αύγουστο
και σήµερα κάνει κωλοτούµπα για ψηφοθηρικούς λόγους και
αυτή καταστρέφεται και αυτή οδηγείται στη διάλυση. Πολύ σύντοµα όλες αυτές οι πολιτικές εξελίξεις, όλες αυτές οι εθνικές
προδοσίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …που έχουν συντελεστεί σε βάρος της
Ελλάδος θα λάβουν ένα τέλος και θα ανατείλει η Χρυσή Αυγή
του Ελληνισµού που οραµατιζόµαστε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Μουσταφά Μουσταφά.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµµετέχοντας κι εγώ στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2016 θα ήθελα να κάνω µερικές επισηµάνσεις.
Θεωρώ την κριτική που ασκείται από τους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης, ιδίως δε των συναδέλφων από τα κόµµατα που
κυβέρνησαν για σαράντα χρόνια τη χώρα µας, πολύ άδικη, εκδικητική, µηδενιστική, άγριας οµορφιάς, αλλά καθόλου πειστική
και χωρίς ουσία.
Γνωρίζουµε όλοι µας ότι ένας προϋπολογισµός δεν καταρτίζεται στον αέρα, αποκλειστικά και ξεκοµµένα για ένα έτος, για
παράδειγµα για το 2016, αλλά βασίζεται στους προηγούµενους
προϋπολογισµούς του κράτους. Βασίζεται, στην πραγµατικότητα, στην οικονοµική κατάσταση τη σηµερινή. Και είναι µία προβολή για τους επόµενους προϋπολογισµούς. Δεν θέλω τώρα να
κάνω την περιγραφή της κατάστασης. Όλα αυτά έχουν περιγραφεί από όλους τους οµιλητές: το ΑΕΠ, το χρέος, η ανεργία, η
ύφεση, και λοιπά.
Αναπτύσσεται η άποψη από τους συναδέλφους των πρώην κυβερνητικών κοµµάτων ότι ήµασταν στο παρά πέντε για να βγούµε
από την κρίση, ότι όλα πήγαιναν καλά και ωραία και ήρθε το
κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το κακό κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το λαϊκιστικό ΣΥΡΙΖΑ, το ανεύθυνο, των ψεµάτων και των ψεύτικων υποσχέσεων,
τα γκρέµισε όλα, έριξε τη χώρα στα Τάρταρα και αυτό είναι υπεύθυνο για όλα τα δεινά της χώρας και του λαού µας. Νοµίζω ότι
αυτά δεν πείθουν, δεν εξηγούν, δεν αναλύουν τα αίτια των αδιεξόδων, στα οποία οδηγήθηκε η χώρα µας και ο λαός µας. Η έλλειψη αυτοκριτικής διάθεσης, η µη παραδοχή λαθών όλη αυτή
τη σαραντακονταετία για όλα αυτά καθιστά την κριτική σας
πραγµατικά ανούσια, χωρίς ουσιαστική συµβολή, αλλά µόνο συγκρουσιακή.
Από τα λεγόµενά σας βγαίνει το συµπέρασµα ότι εσείς είστε
οι σωστοί, οι καλοί, οι ορθοί και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα λάθος της
ιστορίας, κάτι αφύσικο, κάτι µη αναµενόµενο, κάτι σαν έκτρωµα,
σαν φάντασµα. Εγώ που συµµετείχα στη σαραντάχρονη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας και του πολιτικού µου χώρου καταλάβαινα ότι φαινόταν πεντακάθαρα ότι τα τελευταία χρόνια αυτό
το σύστηµα που οικοδοµήθηκε τόσα χρόνια παρέπαιε. Δεν πήγαινε άλλο.
Η κοινωνία καταλάβαινε ότι χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες,
κατασπαταλήθηκαν πάρα πολλοί πόροι, δοµήθηκε ένα κακό καθεστώς, έφυγαν µέσα από τα χέρια µας πολλές δυνατότητες
αξιοποίησης για την ενδυνάµωση της κοινωνίας µας και οδηγηθήκαµε στο αδιέξοδο.
Ανοίχθηκαν µεγάλες πληγές στο σώµα της κοινωνίας µας και
στις ψυχές των ανθρώπων µας. Η κοινωνία µας διαισθάνεται ότι
θα είναι βαρύ το τίµηµα της ανόρθωσης, της ανάταξης, της ανάπλασης. Γι’ αυτό είχαµε αυτήν την αλµατώδη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα αποτελέσµατα στις αλλεπάλληλες εκλογικές
αναµετρήσεις του 2015.
Εναπόκειται σε εµάς να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις
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απαιτήσεις των καιρών και να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Για να περιγράψω και να σκιαγραφήσω τα προβλήµατα της
κοινωνίας, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας των
ανθρώπων της περιοχής µου από τον προϋπολογισµό που συζητάµε, παραθέτω δυο-τρία επίκαιρα ζητήµατα, δυο- τρία δηµοσιεύµατα, τα οποία και βγάζουν την ηµερήσια διάταξη για τη δράση µας και για την κυβερνητική δράση.
Η καταγγελία που έγινε συνήθεια. Η ΕΛΜΕ Ροδόπης για άλλη
µια χρονιά βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Κοµοτηνής, για
να καταθέσει στον εισαγγελέα καταγγελία σχετικά µε τα κενά
στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Δεν είναι σηµερινό φαινόµενο. Είναι τώρα δυο, τρία, τέσσερα χρόνια που η
ΕΛΜΕ προσπαθεί να αναδείξει το ζήτηµα για τον έγκαιρο διορισµό των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Παρόµοια προβλήµατα ακόµα υπάρχουν και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Έγινε µια µεγάλη σύσκεψη στο Νοσοκοµείο της Κοµοτηνής
για τα σοβαρά προβλήµατα υποστελέχωσης και υποχρηµατοδότησης και αποφασίστηκε συλλαλητήριο στις 16-12-2015. Είναι
γνωστές οι ελλείψεις στα νοσοκοµεία, όµως είναι γνωστή και η
τιτάνια προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνησή µας, για να µπορέσει
να κρατήσει όρθια τη δηµόσια υγεία.
Χθες δόθηκε µια συνέντευξη Τύπου των εργαζοµένων των
ΕΝΚΛΩ, για την επαναλειτουργία των κλειστών εργαστηρίων σε
Κοµοτηνή και Νάουσα, µε ένα επιχειρησιακό σχέδιο µε ένα εταιρικό σχήµα που επεξεργάστηκαν οι ίδιοι εµπλεκόµενοι στην υπόθεση.
Οι αγρότες περιµένουν επιτέλους τις επιδοτήσεις τους. Βέβαια, παρά πόδα είναι για την έγκαιρη πληρωµή τους.
Θα µπορούσα να απαριθµήσω παρόµοιες καταστάσεις, παρόµοιες πρωτοβουλίες και κινήσεις, που θέτουν επί τάπητος τα καθήκοντά µας, τα καθήκοντα της Κυβέρνησης για το ξεπέρασµα
των δυσκολιών, για να υπάρξει προοπτική για την κοινωνία µας
και τη χώρα µας.
Επειδή χθες από συντοπίτη µου αγαπητό συνάδελφο ασκήθηκε οξεία κριτική στην Κυβέρνηση για την πολιτική της στη
Θράκη και για τη µειονότητα, θέλω να σηµειώσω ότι αυτή τη
στιγµή προτεραιότητά µας είναι να κρατήσουµε όρθια την κοινωνία µας, τη χώρα µας, να ξεπεράσουµε τα αδιέξοδα, να
βγούµε στο ξέφωτο, να στηρίξουµε τις δοκιµαζόµενες κοινωνικές
οµάδες και όλα τα προβλήµατα, τα βαρίδια από το παρελθόν θα
βρουν τη λύση τους µε διάλογο, µε συναίνεση και σύνεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, επειδή είναι και στην ηµερήσια διάταξη, για τη Θράκη
εκπονήθηκαν πολλές φορές πολλά σχέδια. Είχαµε όντως πολιτικούς στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας από τη Θράκη και
από τα δυο κόµµατα -και ο συνάδελφος που ανέφερα ήταν σηµαίνον στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας- αλλά πάλι παραµείναµε
στις τελευταίες περιφέρειες της χώρας και της Ευρώπης.
Έχουµε καθήκον στη συγκεκριµένη δύσκολη συγκυρία µε
αυτόν τον προϋπολογισµό να ανεβάσουµε ρυθµούς για την ανέλιξη της περιοχής µας και της χώρας µας προς τα πάνω. Αυτό
θα προσπαθήσουµε, για αυτό θα αγωνιστούµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει τον λόγο.
Μέχρι να έρθει ο κύριος συνάδελφος στο Βήµα, να αναφέρω
ότι, επειδή βλέπω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας µου είναι
η σειρά µου να µιλήσω και δεν γίνεται, αυτοδιαγράφοµαι για σήµερα και, αν υπάρξει δυνατότητα, θα µιλήσω αύριο. Απλά το λέω,
µη θεωρηθεί αύριο ότι παίρνω τη σειρά κάποιου συναδέλφου.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ξέρω ότι ο κύριος Υπουργός αγαπά κατά βάθος τα νοµικά, παρ’ ότι έχουµε τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, ανατρέχει το µυαλό µου σε µια από
τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις του χώρου της φιλοσοφίας
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του δικαίου και συγκεκριµένα του Ποινικού Δικαίου και αυτό είναι
στη θεωρία της ποινής.
Μια, λοιπόν, από τις θεωρίες λέει ότι η ποινή, η οποία είναι
επαγόµενο κακό για κάποια κακή πράξη που έχεις κάνει, µια από
τις θεωρητικές της θεµελιώσεις είναι η ανταπόδοση. Επάγεις
κακό για κάποιο κακό που έχει γίνει. Ο προϋπολογισµός που καταθέτει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σας καλεί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να ψηφίσετε είναι το επαγόµενο κακό σε εσάς για
όσα κακά έχετε πράξει. Είναι η νέµεσις, η οποία έρχεται µε τον
προϋπολογισµό αυτόν για όσα έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ και όσα είπε το
αµέσως προηγούµενο διάστηµα.
Διότι πώς αλλιώς να εκληφθεί, όταν, για παράδειγµα, από την
εξαγγελία της δεκάτης τρίτης σύνταξης, για την οποία ήσασταν
πολύ χαρούµενοι, τώρα νοµοθετείτε µε τον προϋπολογισµό
αυτόν περικοπές στις συντάξεις ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου;
Πώς αλλιώς να εκληφθεί, όταν, για παράδειγµα, εσείς, που αντιστεκόσασταν σθεναρά ακόµα και στην ιδέα της ιδιωτικοποίησης,
νοµοθετήσατε ήδη και προχωρήσατε στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΔΙΕ και ετοιµάζεστε εκόντες άκοντες να νοµοθετήσετε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ; Πώς αλλιώς να εκληφθεί, όταν εσείς που
εξαγγέλλατε στο πλαίσιο αναπτυξιακών λογικών και επεκτατικών
πολιτικών –έχει υπερασπιστεί ο κ. Τσακαλώτος πολύ σθεναράκαταθέτετε έναν προϋπολογισµό περιοριστικό;
Η αλήθεια είναι ότι για εµάς είναι από τις µεγάλες χαρές το να
σας βλέπουµε σε αυτή την κατάσταση. Είναι ένα είδος ανταποδόσεως για αυτά που περάσαµε πέντε χρόνια, γι’ αυτά που ακούσαµε από εσάς, γι’ αυτά που υποστηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια,
να σύρεστε σήµερα εξαναγκασµένοι να υποστηρίξετε αυτόν τον
προϋπολογισµό ως αριστερή διακυβέρνηση, να ακούµε σήµερα
τον κ. Τσακαλώτο –τον θυµάµαι από τα ορεινά- να φωνάζει για
τις αρετές της κοινωνικής οικονοµίας, η οποία προφανώς δεν
υπάρχει σε όλον τον προϋπολογισµό, να φωνάζει εναντίον των
περιοριστικών πολιτικών, να µιλάει εναντίον της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Είναι η αλήθεια µια κάποια δικαίωση, µια ανταπόδοση και φαντάζοµαι ότι τα καλύτερα έρχονται.
Πέρα, όµως, από αυτήν τη θεωρία της ανταποδόσεως και της
ποινής που σας αξίζει και την οποία εκτίετε, µου το έλεγαν -είναι
αλήθεια- ορισµένοι φίλοι µου οι οποίοι αρέσκονται σε στρατηγικές προσεγγίσεις της πολιτικής, µου έλεγαν: «Γιατί αγχώνεσαι;
Γιατί δεν θέλεις να κυβερνήσει η Αριστερά; Άσ’ τους τους ανθρώπους, άσ’ τους να το κάνουν. Άσ’ τους να το δουν, να το ζήσουν, να το ζήσουµε και εµείς και να βγάλει και ο ελληνικός λαός
τα συµπεράσµατά του από αυτή τη διακυβέρνηση της Αριστεράς. Γιατί δεν τους αφήνεις;». Εγώ έλεγα ότι δεν τους αφήνω,
γιατί θα υποστεί καταστροφή ο τόπος -προσπαθώ να µην τους
αφήσω,- αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενδεχοµένως η διαλεκτική
των πραγµάτων επιβάλλει αυτού του τύπου την προσέγγιση.
Υπάρχει, όµως, ελπίδα σε αυτόν τον προϋπολογισµό, κύριε
Τσακαλώτο; Γιατί εγώ θα πω το εξής: Σε σχέση µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή που κάνετε, πράγµατι εγώ είµαι ο τελευταίος που θα µπορούσα να σας κακίσω για αυτό. Πρέπει, αλλά
την κάνετε σωστά; Και, κυρίως, η δηµοσιονοµική προσαρµογή
έχει ένα νόηµα, όταν έχει µια ελπίδα, ένα µέλλον, µια κατεύθυνση, µια προοπτική. Παραδείγµατος χάριν, γιατί φαντάζοµαι
ότι σε αυτό περίπου έχουµε συµφωνήσει, ακούω τελευταίως κορόνες για τις επενδύσεις. Σας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις, οι
ιδιωτικές επενδύσεις, αυτές που φέρνει το γνωστό κακό καπιταλιστικό κεφάλαιο. Τα ξέρουµε αυτά, αλλά για αυτές λέµε τώρα
και σας ενδιαφέρουν αυτές. Αυτές, όµως, οι επενδύσεις, πώς,
παραδείγµατος χάριν, θα γίνουν όταν διαβάζουµε για τα έσοδα
µιας κρατικής εταιρείας που λέγεται «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», η οποία έχει
γυρίσει στην κερδοφορία;
Διαβάζω τηλέφωνο του Ζηλιασκόπουλου -είναι ο Διευθύνων
Σύµβουλος της εταιρείας- µε τη «EWLETT ACKARD» στην οποία
προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι αµαξοστοιχίες της ελληνικής
εταιρείας µεταφορών έχουνε σταµατήσει στα σύνορα µε τα Σκόπια, διακόπτοντας την οµαλή ροή των προϊόντων της αµερικανικής πολυεθνικής από την Ασία στον Πειραιά και από εκεί στην
Κεντρική Ευρώπη. Το ίδιο τηλέφωνο, αντίστοιχο, µε την «DB
CHENKER», θυγατρική της «EUTSCHE ANK» στα logistics, η
οποία δροµολογεί δεκάδες αµαξοστοιχίες κάθε µήνα από την Ελ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λάδα προς την Ευρώπη και αντιστρόφως.
Τον ίδιο εκνευρισµό έχουν δεκάδες ξένες επιχειρήσεις. Γιατί;
Γιατί εδώ αναιρείται αυτό, το οποίο είχαµε πει ότι θα κάνουµε και
είχαµε συµφωνήσει όλοι στην Αίθουσα, ότι η Ελλάδα είναι διαµετακοµιστικό κέντρο. Και γιατί το κάνει αυτό; Γιατί η Κυβέρνηση
δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την προσφυγική κρίση. Γιατί δεν
µπορεί να ελέγξει τις ροές. Γιατί δεν έχει τρόπο τι θα κάνει τους
ανθρώπους που στοιβάζονται σε αυτά τα κλειστά σύνορα. Και
διεκόπη αµαξοστοιχία και διεκόπησαν τα σιδηροδροµικά δροµολόγια γι’ αυτόν τον λόγο. Έτσι θα τις φέρετε τις επενδύσεις; Και
ήταν µόνο αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, έχετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και να ήταν µόνο αυτό; Την προηγούµενη εβδοµάδα, µία από τις προηγούµενες εβδοµάδες,
λίγες εβδοµάδες πριν, πλοίο µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων
µε προϊόντα της «ΗUΑWEI», η οποία έχει εγκαταστήσει ευρωπαϊκό κέντρο διανοµής στην Ελλάδα, περίµενε επί µέρες αγκυροβοληµένο να λήξει η απεργία πλοηγών και ναυτεργατών,
προκειµένου να ξεφορτώσει εµπορευµατοκιβώτια.
Έτσι θα τις φέρετε τις επενδύσεις; Ποια είναι η προοπτική;
Μπορείτε να µη φέρετε κανέναν, αλλά εν συνεχεία, κύριε
Μπάρκα, θα πρέπει να απαντήσετε γιατί θα κάνετε τον νέο κύκλο
περικοπών. Γιατί, θα κόψετε και άλλο τις συντάξεις; Γιατί, θα εξαναγκαστείτε να µειώσετε τους µισθούς; Γιατί σε τελευταία ανάλυση, η χώρα δεν θα ανακάµπτει; Γιατί αν έχουµε εδώ συµφωνήσει ότι πια δεν πιστεύουµε σε αυτές τις δηµόσιες επενδύσεις
που ευαγγελιζόταν ο κ. Τσακαλώτος, όποιος θέλει να µιλήσει για
δηµόσιες επενδύσεις, µπορεί να κοιτάξει τον προϋπολογισµό, ο
οποίος είναι ακριβώς ο ίδιος προϋπολογισµός που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι στο επίπεδο των δηµοσίων
επενδύσεων.
Αν δεν περιµένουµε, λοιπόν, την ανάπτυξη από τις δηµόσιες
επενδύσεις –που δεν την περιµένουµε, να συµφωνήσουµε ότι δεν
την περιµένουµε από εκεί, έτσι γράφει ο προϋπολογισµός που
θα ψηφίσετε-, τότε πρέπει να τις φέρετε από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν έρχονται έτσι. Γιατί, αν
δεν φέρετε την ανάπτυξη -που δεν έρχεται µε αυτόν τον προϋπολογισµό που ψηφίζετε, για όλα αυτά τα οποία κάνετε και τα οποία
εγκρίνετε εδώ-, τότε στην πραγµατικότητα είστε υποχρεωµένοι
αενάως να κάνετε δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Εδώ, λοιπόν, πού βρισκόµαστε και επειδή τίθεται και το θέµα
της συναίνεσης, σε τι ακριβώς τη ζητάτε; Στις ιδιωτικοποιήσεις;
Σας τη δώσαµε. Στη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Είµαστε σύµφωνοι επί της αρχής. Σε τι ακριβώς ζητάτε τη συναίνεση; Στην
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Σας τη δώσαµε. Αν, όµως,
ζητάτε τη συναίνεση, ώστε εσείς να υπονοµεύετε τον ιδιωτικό
τοµέα, να τον υπεροφορολογείτε, να τσακίζετε το µόνο όχηµα
επενδύσεων και ανάπτυξης που έχουµε και εν συνεχεία να ξανακάνουµε την ίδια συζήτηση και τον ίδιο κύκλο, τότε νοµίζω ότι
πρέπει να κοιτάξετε αλλού στην Αίθουσα, αν θα βρείτε κανέναν,
γιατί φοβάµαι ότι σε αυτό θα είστε µόνοι σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί από το 2ο Τµήµα του 5ου Γυµνασίου Αλίµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας καλωσορίζουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες της πτέρυγες της Βουλής)
Και µια και όλο µιλάµε για τις εκθέσεις στις οποίες ξεναγούνται, θα ήθελα να πω το εξής: Εµένα µου αρέσει να διαβάζω τα
αρχεία και είδα ότι η Βουλή δεν έχει κάνει ποτέ µία εκδήλωση
τύπου έκθεσης ιστορικής αναδροµής να τιµήσουµε τον Ιωάννη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Καποδίστρια. Και υπάρχει πάρα πολύ αρχειακό υλικό στη Βουλή
µέσα. Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να το συζητήσουµε µία µέρα στη
Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί δεν, νοµίζω ότι είναι σωστό να
µην έχει τιµηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Πάµε στον επόµενο οµιλητή. Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Αντώνιος Συρίγος.
Κύριε Συρίγο, έχετε τον λόγο και θα έχετε και ανοχή.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ
θα αρχίσω πιανίσιµο και βλέπουµε. Διότι προηγουµένως πολλά
κρεσέντο σε αυτήν την Αίθουσα ακούστηκαν. Ο προϋπολογισµός
είναι το βασικό δείγµα γραφής της πολιτικής κάθε κυβερνήσεως.
Είναι ο κορµός, καθόσον οι προϋποθέσεις ασκήσεως µιας αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής που συνάµα θέλει να έχει και
κοινωνικό χαρακτήρα και να ανακουφίζει τα στρώµατα του πληθυσµού που υποφέρουν και έχουν πληγεί από την κρίση, πρέπει
να βασίζονται και σε άλλα ζητήµατα, σε άλλες βάσεις οι οποίες
είναι παράλληλες.
Ποιες είναι αυτές, δηλαδή τα µεγέθη αυτά τα οποία καθορίζουν, παρ’ ότι δεν είναι οικονοµικά -προεχόντως είναι πολιτικάτα ζητήµατα της οικονοµίας; Ένα τέτοιο µέγεθος είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει µία οικονοµία και λειτουργεί. Ένα άλλο είναι η πολιτική σταθερότητα, που δρα ευεργετικά στην οικονοµία και, τέλος, ένα τρίτο βασικότατο είναι η
ύπαρξη ενός µίνιµουµ κοινωνικού consensus γύρω από στρατηγικά θέµατα ως αποτέλεσµα ενός ευρέος διαλόγου ή τουλάχιστον η διεξαγωγή ενός τέτοιου διαλόγου.
Είναι προφανές και αποδεικνύεται καθηµερινά από την εν γένει
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής ότι όλα τα παραπάνω τα έχει
λάβει υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση αυτή µέσα στο πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα που κυβερνά, που δεν έχει δηλαδή κλείσει
ούτε καν έναν χρόνο. Ούτε σαράντα χρόνια ούτε είκοσι ούτε
πέντε. Για την Αντιπολίτευση, βέβαια, ο ένας χρόνος είναι –φαίνεται- πολύ µεγάλο διάστηµα, για να συµµαζέψει κανείς τα ερείπια και να διορθώσει λάθη πολυετών πολιτικών επιλογών.
Είναι µεγάλος, πολύ µεγάλος χρόνος, για να φτιάξει ό,τι δεν
έγινε ούτε καν τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία δυστυχώς η
µόνη πολιτική που ασκήθηκε ήταν είτε η εύκολη λήψη υφεσιακών
µέτρων είτε, όπου ήταν δύσκολο, η αναβολή, αναγορευθείσα ως
υψίστη πολιτική ελλείψει άλλου κατά το λαϊκό ρήµα «βλέποντας
και κάνοντας», η αναβολή το µέγιστο πολιτικό καταφύγιο από αρχαιοτάτων χρόνων. Και «το δ’ αναβαλού», ζήτησε να διδαχθεί ο
Στρεψιάδης. Και «το δ’ αναβαλού», λοιπόν! Η πολιτική για όλα
και η εκ του ασφαλούς µετέπειτα κριτική προς την Κυβέρνηση
τη σηµερινή, που µε δύσκολους και λεπτούς χειρισµούς επιχείρησε να τακτοποιήσει µε τον πιο πρόσφορο τρόπο και τον πιο
επιεικέστερο τρόπο δυσεπίλυτα και χρόνια προβλήµατα.
Βαδίζει η Κυβέρνηση αυτή, στην οποία πριν από λίγο καιρό δώσαµε ψήφο εµπιστοσύνης, χειριζοµένη προσεκτικά το προσφυγικό και ζητήµατα που καθορίζονται από το γεωπολιτικό µας
περιβάλλον, ισορροπώντας –και είναι µία δύσκολη εξισορρόπηση- ανάµεσα στον ανθρωπισµό και στην ασφάλεια. Βαδίζει
προς την πλήρη εξασφάλιση οικονοµικής σταθερότητας µε την
πολιτική σταθερότητα που έχει ήδη κατοχυρώσει µε την παρουσία της στο τιµόνι της χώρας όταν -ως γνωστόν- είναι σήµερα η
µόνη συµπαγής και όρθια πολιτική δύναµη εν σχέση µε τους υπόλοιπους –όχι όλους βέβαια-, που ταλανίζονται από εσωτερικές
πολιτικές και ιδεολογικές κρίσεις και διχασµούς.
Επιδιώκει ένα µίνιµουµ consensus της κοινωνίας µέσω του διαλόγου του ειλικρινούς και είναι η µόνη που έχει τη δυνατότητα
να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπ’ αυτήν την έννοια, σφάλλουν όσοι άκριτα έσπευσαν να επικρίνουν την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη σύγκληση
του συµβουλίου των πολιτικών Αρχηγών, που θα µπορούσε να
οδηγήσει όχι σε οικουµενικές κυβερνήσεις ή συγκυβερνήσεις,
όπως κάποιοι ίσως ήλπισαν µάταια, αλλά στην έναρξη ενός ειλικρινούς διαλόγου.
Τον Αύγουστο ψηφίστηκε από ευρυτάτη πλειοψηφία αυτό που
σήµερα κρίνεται ως ολέθριο και επικατάρατο. Ας ανατρέξει κάποιος στα κείµενα των νόµων και θα το διαπιστώσει. Είναι αναλυτικά τα κείµενα και πολύ πρόσφατα τα γεγονότα. Αυτά που
υπερψηφίστηκαν τότε ως επιβαλλόµενα και φιλοευρωπαϊκά, ως
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µέρος τού «φέρτε οποιαδήποτε συµφωνία», σήµερα αποκρούονται ως καταστροφικά. Σχιζοειδής πολιτική αντίληψη; Αντιφατικές
τάσεις και αµφιταλαντευόµενες διαθέσεις; Λανθασµένες αναγνώσεις κειµένων; Τέλος πάντων! Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυµίζω κάποιες µαγικές λέξεις που έγιναν µέρος της πρόσφατης
πολιτικής και οικονοµικής µας ιστορίας: Πώληση ΑΤΕ, PSI, κούρεµα, οµολογιούχοι, Ζάππειο, «SIEMENS», λίστες και λοιπά.
Κλείνοντας, αρκούµαι να µνηµονεύσω µία φράση που περιγράφει –πιστεύω- χαρακτηριστικά τον χαρακτήρα του φετινού προϋπολογισµού που καλούµεθα να συζητήσουµε. «Η κατάρτιση του
προϋπολογισµού του εποµένου οικονοµικού έτους βασίζεται σε
συντηρητικές εκτιµήσεις. Και τούτο διότι δεν λαµβάνεται εξ ολοκλήρου υπ’ όψιν η έναρξη ενός ενάρετου κύκλου στην οικονοµία
από την επιτυχή έκβαση τριών αλληλένδετων διαδικασιών που
αποτελούν τον βραχυπρόθεσµο οδικό χάρτη της Κυβέρνησης για
την οριστική έξοδο.».
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να λογαριάσουµε πώς προχωρούµε. Η Κυβέρνηση το έχει λογαριάσει. Ας το λογαριάσουµε και
όλοι οι υπόλοιποι. Η στιγµή είναι καίρια.
Και απευθυνόµενος προς την Κυβέρνηση, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός ο οποίος έχει περάσει µπόρες, έχει περάσει φοβερές καταστάσεις, έχει βρεθεί
σε πολύ επικίνδυνα σηµεία στην ιστορία του και τα ξεπέρασε.
Ένα πράγµα δεν µπορούσε ούτε µπορεί να αντέξει: Θέλει δικαιοσύνη. Η έλλειψή της φαρµακώνει.
Συνεπώς διενεργείστε έρευνες, ελέγξτε τις λίστες, αποδώστε
υπεύθυνα τη δικαιοσύνη. Μόνο αυτό µπορεί να εξουδετερώσει
τις δυσκολίες και την οικονοµική πίεση ή τουλάχιστον να την καταπραΰνει. Οι άλλοι δεν το έπραξαν ορθά. Εµείς πρέπει να το κάνουµε. Η ιστορία θα µας κρίνει όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Συρίγο.
Εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θα µιλήσει ο συνάδελφος κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Θα ακολουθήσει η κ. Αυλωνίτου,
ο κ. Κουµουτσάκος, ο κ. Τάσσος και ο κ. Κατσίκης, δηλαδή µισή
ώρα περίπου, και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο η κ. Τζάκρη.
Έχετε τον λόγο, κύριε Τζελέπη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ικανοποίηση να βλέπει κανείς τη µνηµονιακή σας µετάλλαξη; Είναι ικανοποίηση να βλέπει
κανείς την πολιτική οβιδιακή µεταµόρφωσή σας και πολύ περισσότερο σήµερα, που ο φόβος έχει φωλιάσει σε κάθε ελληνική οικογένεια, που έχουν ανατραπεί σε προσωπικό και σε λογικό
επίπεδο όλες οι βεβαιότητες; Όχι, δεν είναι ικανοποίηση. Δεν
είναι ικανοποίηση, γιατί δεν είναι πλέον καιρός για κανενός είδους συµβατικού, παλιού τύπου κοµµατικές αντιπαραθέσεις.
Δυστυχώς όµως για σας, έχετε υποσχεθεί πολλά, είπατε
πολλά και ο ελληνικός λαός θυµάται. Θυµούνται κι όλοι στην Αίθουσα αυτή. Στις προγραµµατικές δηλώσεις της «πρώτη φορά»
Αριστεράς, µε ολίγον εθνικολαϊκιστική Δεξιά ΑΝΕΛ, είπε ο Πρωθυπουργός ότι «είµαι βέβαιος ότι η Κυβέρνησή µας θα µείνει στη
συλλογική µνήµη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο »ης”.
Πείτε µου έναν.
Με τον προϋπολογισµό του 2016 που συζητάµε σήµερα εδώ
δυστυχώς είναι σαν να βλέπεις µια σουρεαλιστική τραγωδία,
στην οποία οι αριθµοί –γιατί εδώ µιλάµε για αριθµούς, δεν µιλάµε
για βαφτίσια λέξεων και προεκλογικές υποσχέσεις και λόγουςαντιστρέφουν τη σηµασία των προεκλογικών σας λέξεων και
προγραµµάτων. Λέγατε για τέλος της λιτότητας. Τι ζούµε σήµερα; Την οικονοµική ασφυξία περαιτέρω. Αντί για υπεράσπιση
των µισθών, αυξάνονται οι απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα.
Πραγµατικά –θα το πω πολύ λαϊκά– πόσο θέλετε για να µας
τρελάνετε; Άκουσα εδώ εχθές να καλούν από το Βήµα της Βουλής Βουλευτές της συγκυβέρνησης τους εργαζόµενους να συµµετάσχουν στη σηµερινή κινητοποίηση, για να διεκδικήσουν,
γιατί, λέει, εµείς δεν ψηφίσαµε τους αντεργατικούς νόµους, γιατί
εµείς, λέει, δεν έχουµε ευθύνη σε τίποτα. Έχετε συνειδητοποιήσει, κυρίες και κύριοι της Συµπολιτεύσεως ότι είστε Κυβέρνηση;
Καταργείστε τους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα, όπως
έλεγε και ο Αρχηγός σας.
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Θέλετε να σας πω και κάτι; Έχετε µια πρωτοτυπία στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Έχετε Βουλευτές και σε θέσεις διοίκησης της Κυβέρνησης, που τους εφάρµοσαν αυτούς τους νόµους,
που κατάργησαν τις συλλογικές συµβάσεις, που κατάργησαν τη
µετενέργεια. Όταν εµείς τα καταψηφίσαµε από αυτό το Βήµα και
διαγραφήκαµε, υπερασπιστήκαµε τους εργαζόµενους, αυτοί
κρύφτηκαν τότε, τα εφάρµοσαν, πέρασαν την πολιτική κολυµβήθρα του Σιλωάµ µέσα από τη µεταπήδησή τους στον ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας πω και κάτι άλλο; Έχετε τους µοναδικούς Βουλευτές
που έχουν το προνόµιο στην Αίθουσα αυτή να έχουν ψηφίσει και
τα τρία µνηµόνια και να τα έχουν εφαρµόσει µε δύο κυβερνήσεις.
Ποιο είναι το καινούργιο θέµα, για να καταλάβω κι εγώ;
Από την άλλη πλευρά, µιλούσατε για διάσωση των συντάξεων.
Όχι µόνο δεν δώσατε δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά εξανεµίσατε
και τα αποθεµατικά τους, που δεν ξέρω πότε θα τα πάρουν. Και
µη µιλάτε για το PSI. Το ακούµε επανειληµµένα. Το κόστος του
PSI στα ταµεία ήταν 13,4 δισεκατοµµύρια. Εξήντα δισεκατοµµύρια ήταν στην τριετία η χρηµατοδότηση από το κράτος. Σταµατήστε, επιτέλους, αυτά τα φληναφήµατα τα οποία δεν περνάνε
πουθενά.
Ο προϋπολογισµός πόσο προβλέπει για τις συντάξεις; Δυστυχώς για σας, σας είπα, τα νούµερα είναι αµείλικτα. Περικοπές
συντάξεων 1,5 δισεκατοµµύριο! Μιλάτε για τον πλούτο, χωρίς να
οριοθετείτε όµως πού είναι ο πλούτος και κόβετε τη σύνταξη του
αγρότη µε το κοινωνικό µέτρο. Άκουσον, άκουσον! Βασικός συντελεστής κοινωνικής πολιτικής είναι ο ΕΟΠΥΥ σήµερα, η παροχή
υγείας. Εσείς αυξάνετε το ποσοστό από 4% σε 6% σε όλους, ανεξαιρέτως εισοδήµατος, ως προς την κύρια σύνταξη και 6% στην
επικουρική. Καταργήσαµε, λέει από τη µία το πεντάευρω στα νοσοκοµεία και το πήρατε από την άλλη µεριά πενηντάευρω από
τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα πολίτη σήµερα στη
χώρα.
Επιτέλους, αυτές οι ανερµάτιστες πολιτικές σας δεν έχουν
καµµία λογική. Γι’ αυτό είπα προηγουµένως από την αρχή ότι θα
πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποια βασικά σηµεία, για να δώσουµε πραγµατικά ένα όραµα στον ελληνικό λαό ότι µπορούµε
να βγούµε απ’ το αδιέξοδο.
Και έχουµε σήµερα και αντιµετωπίζουµε την κατά τον κ. Τσίπρα νέου τύπου και νέου µοντέλου συναίνεση. Που λέει τι; Τώρα,
µπροστά στα αδιέξοδα, εγώ µε έναν ανεπαρκή, αντιµεταρρυθµιστικό κυβερνητικό σχηµατισµό θα κυβερνώ, θα διαλύω τη χώρα
κι εσείς ως υποτελείς θα έρθετε για να τα βρούµε, για να µου
δώσετε συναίνεση, για να συνεχίσω να κυβερνώ. Ε, όχι! Αυτό από
τη δική µας την πλευρά δεν πρόκειται να γίνει σε καµµία περίπτωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Υπουργός Γεωργίας
δύο µέρες µάς έλεγε ότι από χθες θα έχει δηµοσιοποιήσει τα δικαιώµατα των αγροτών και του είπα ότι «και πάλι ψεύδεστε». Σήµερα είναι Πέµπτη και δεν έχουν ανακοινωθεί. Θα σας πω και κάτι
και δεν θέλω να βγω αληθινός: Τη Δευτέρα, που θα περιµένουν
να πάρουν τα δικαιώµατα, θα έχουµε λαϊκή έκρηξη στις περιφέρειες. Και ξέρετε τι µηνύµατα παίρνετε οι Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως, όταν πάτε στα χωριά σας.
Ο προϋπολογισµός για το 2016 –και κλείνω- δείχνει ότι δεν
έχετε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει πολιτική βούληση
και πρωτοβουλία εξόδου από την κρίση. Δεν µπορείτε να δώσετε
λύση. Είστε µέρος και πολλαπλασιαστής της κρίσης. Η οικονοµική σας πολιτική χαρακτηρίζεται από τρεις και µόνο λέξεις:
αστάθεια, ανευθυνότητα και ανικανότητα. Γι’ αυτό και καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Να επιστρέφονται αυτοί οι χαρακτηρισµοί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πειράζει, ανάβουν λίγο τα αίµατα. Ηρεµούµε τώρα.
Η συνάδελφος κ. Αυλωνίτου Ελένη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα
συζητάµε έναν προϋπολογισµό κοµβικό για τη µελλοντική πορεία
της χώρας. Μετά από πέντε χρόνια παλινδροµήσεων και αµφιταλαντεύσεων διαδοχικών κυβερνήσεων, που στηρίχτηκαν από τα
κόµµατα που έφεραν την κρίση, σήµερα έχουµε µπει σε µια σύντοµη, αλλά δύσκολη, πορεία, επανεκκίνησης της οικονοµίας.
Στα πέντε χρόνια που πέρασαν, διαδοχικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να απαντήσουν στο ερώτηµα πώς να ξεπεράσουµε
την οικονοµική κρίση, χωρίς να θίξουµε την ισχυρότερη πολιτική
πελατεία µας και τους δανειστές. Η απάντηση τότε ήταν η οριζόντια λιτότητα στην εξυπηρέτηση ενός µη βιώσιµου χρέους.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται να ξεπεραστεί η κρίση χωρίς να θιχτούν οι ιερές αγελάδες σας. Και δεν γίνεται να ξεπεραστεί η κρίση εξυπηρετώντας ένα χρέος που δεν
είναι βιώσιµο. Δεν γίνεται! Γι’ αυτό δεν τα καταφέρατε. Μην περιµένετε, λοιπόν, από µας να ακολουθήσουµε την αποτυχηµένη
πολιτική σας και µη διαµαρτύρεστε, γιατί δεν επαναλαµβάνουµε
τα λάθη σας.
Εξανίστασθε, όταν πετυχαίνουµε την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, χωρίς να θιγούν οι καταθέτες, επειδή εθίγησαν οι µέτοχοι από τη µείωση της τιµής των τραπεζικών µετοχών. Θα προτιµούσατε να είχαµε σώσει πάση θυσία τους µετόχους, φορτώνοντας τα βάρη στους καταθέτες και στους φορολογούµενους
πολίτες.
Αν καθυστερούσαµε την ανακεφαλαιοποίηση –πράγµα που
πολλοί θα εύχονταν-, θα καίγαµε τους καταθέτες, για να σώσουµε τους µετόχους. Αν πάλι έριχνε λεφτά το κράτος για να
στηρίξει τους µετόχους, θα ανέβαινε το δηµόσιο χρέος, που επιβαρύνει τους φορολογούµενους. Προτιµήσαµε, λοιπόν, να προστατεύσουµε τους πιο αδύναµους, πράγµα που είναι φυσικό να
σας ενοχλεί.
Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε η έννοια του επιχειρείν να είναι χωρίς ρίσκο. Θέλετε τα κέρδη στους επιχειρηµατίες και τις ζηµιές στο κράτος. Όµως, δεν πάει έτσι. Επιχειρείν
χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει, παρά µόνο ως απάτη.
Φυσικά, οι αγορές αναγνώρισαν ότι τόσα χρόνια ύφεσης εξανέµισαν τα κεφάλαια των τραπεζών, οπότε ξεφούσκωσε αυτό το
success story, που µας κοπανάτε τόσο καιρό συνέχεια. Οι καταθέσεις, όµως, του κόσµου σώθηκαν. Οι καταθέσεις των πολιτών
είναι πλήρως εξασφαλισµένες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θέσαµε δηµόσια στον ελληνικό λαό δύο στόχους: την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και, µετά την πρώτη αξιολόγηση, την αναδιαπραγµάτευση του
χρέους. Πετύχαµε τον πρώτο στόχο και οδεύουµε προς τον δεύτερο. Η επίτευξη αυτών των δύο στόχων οδηγεί τη χώρα στην οικονοµική ανάπτυξη και εµείς εκεί πάµε. Εκεί πάµε τώρα, εκεί
πάµε άµεσα, τους προσεχείς µήνες, όχι κάποτε, κάπου, στο µακρινό και απροσδιόριστο µέλλον.
Για να πετύχουµε αυτούς τους στόχους, δεχθήκαµε µέτρα λιτότητας, που δεν µας αρέσουν. Είναι, όµως, το τίµηµα, για να ξεπεράσουµε τις συνέπειες των δικών σας πολιτικών.
Στον σηµερινό προϋπολογισµό πολλές δαπάνες είναι µικρότερες απ’ ό,τι θα θέλαµε. Σήµερα, όµως, δεν γίνεται αλλιώς. Προέχει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την επίτευξη του δεύτερου στόχου µας, δηλαδή της αναδιαπραγµάτευσης του µη βιώσιµου χρέους. Μετά, σε συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης, τα
υπόλοιπα προβλήµατα θα αντιµετωπιστούν, βεβαίως, πιο εύκολα.
Όµως, ακόµα και σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εµείς θέτουµε κοινωνικές προτεραιότητες. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και ένας σφικτός προϋπολογισµός πρέπει να έχει
µέριµνα για τους πιο αδύνατους συµπολίτες µας σ’ αυτή τη δύσκολη στιγµή.
Εµείς δεν κάνουµε οριζόντιες περικοπές. Κάνουµε στοχευµένες κινήσεις. Αυξάνουµε τον κοινωνικό προϋπολογισµό κατά 823
εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, µέτρα όπως το κουπόνι σίτισης, η επιδότηση ενοικίου και το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα για τα αδύναµα
νοικοκυριά χρηµατοδοτούνται περαιτέρω για την επέκταση των
σχετικών προγραµµάτων.
Εσείς δεν είχατε καν σκεφτεί την ανάγκη τέτοιων µέτρων.
Τόσο αποκοµµένοι είστε από την ελληνική κοινωνία, από τον
µέσο Έλληνα και τη µέση Ελληνίδα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εξασφαλίζουµε δωρεάν µετακίνηση για τους ανέργους, αυξάνουµε τις δαπάνες για την υγεία, που έχει δεινοπαθήσει, όπως
γνωρίζετε, τα προηγούµενα χρόνια. Προχωράµε για πρώτη φορά
σε προσλήψεις υγειονοµικών. Εξασφαλίζουµε τη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία και καλύπτουµε τους ανασφάλιστους
υπερήλικες. Παράλληλα, αυξάνουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, γιατί από φέτος η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να
περάσει στην ανάπτυξη.
Αυτό, βέβαια, που µένει είναι η καταστροφολογία σας, τα σενάρια βαθιάς ύφεσης, που διαψεύδονται, τα σενάρια περί εξόδου
από το ευρώ, που διαψεύδονται, τα σενάρια επικείµενης καταστροφής, που έχουν γίνει πια το σήµα κατατεθέν των τοποθετήσεων όλων των συστηµικών κοµµάτων, ο διάχυτος θυµός σας.
Γιατί θυµώνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όταν κινούµαστε να εφαρµόσουµε το πρόγραµµά µας, θυµώνετε γιατί δεν σας
συµβουλευόµαστε να συνδιαµορφώσουµε µια εθνική πολιτική.
Όταν σας καλούµε σε µία συζήτηση για να συνδιαµορφώσουµε
µια εθνική πολιτική, θυµώνετε γιατί σας καλέσαµε.
Στο τέλος, ο θυµός σας προέρχεται από το γεγονός –και ακούστε το αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι µέσα σε έναν
χρόνο χάσατε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις. Όπως βλέπετε και
απ’ ό,τι καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει προοπτική για να επανέλθετε
στην κυβέρνηση, ακόµα και µετά το πέρας της τετραετίας. Αν
είναι αυτό το πρόβληµά σας, φοβάµαι ότι θα περιµένετε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αυλωνίτου,
ολοκληρώστε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορούµε, όµως, να κρατήσουµε πια τη χώρα, γιατί εσείς
είστε θυµωµένοι. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα προχωρήσει
µπροστά. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα οδηγήσει τη χώρα στην
οικονοµική ανάπτυξη τους αµέσως προσεχείς µήνες, µε ή χωρίς
εσάς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα από
τη Νέα Δηµοκρατία τον κ. Κουµουτσάκο Γιώργο.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα ο κύριος συνάδελφος, επειδή είναι
πολύ καλό αυτό που είπε η κ. Αυλωνίτου για τη δωρεάν µετακίνηση των ανέργων, θέλω να πω ότι µε τον νόµο που ψηφίστηκε
στη Βουλή χάνεται η δωρεάν µετακίνηση των ενστόλων από 1-12016. Ελπίζω οι αρµόδιοι Υπουργοί να ακούσουν που το λέω και
να φροντίσουν να διορθωθεί.
Ορίστε, κύριε Κουµουτσάκο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιµνηµονιακή συγκυβέρνηση κατέθεσε τον µνηµονιακό της προϋπολογισµό, σκληρό, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό. Η ασφαλέστερη αξιολόγησή του,
η αλήθεια γι’ αυτόν τον προϋπολογισµό βρίσκεται στα πρόσωπα
των Υπουργών και των συναδέλφων της Πλειοψηφίας, στα πρόσωπα της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου, Καµµένου-Τσίπρα.
Είναι στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών που θα δείτε την αξιολόγηση του προϋπολογισµού. Η πραγµατικότητα του µνηµονιακότερου µνηµονιακού προϋπολογισµού είναι αποτυπωµένη στα
πρόσωπά τους και στον τρόπο που παρεµβαίνουν σ’ αυτή τη συζήτηση. Τα ακούσατε µόλις.
Μόλις δέκα µήνες µετά, η λάµψη ξεθώριασε δραµατικά, µέχρις
εξαφανίσεως. Ο ενθουσιασµός της άγνοιας εξαερώθηκε. Η ορµή
του βολονταρισµού µαράθηκε. Η προηγούµενη απόλυτη άρνηση
κάθε συνεννόησης, κάθε καλής θέλησης, κάθε συναίνεσης, έγινε
τώρα ψιθυριστή αλλά πολύ εναγώνια παράκληση βοήθειας, παράκληση συναίνεσης και κατανόησης. Από ποιους; Από τους χθεσινούς µερκελιστές και µνηµονιακούς.
Μη σας ξεγελά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –ούτε κανέναν
πρέπει να ξεγελά- η χθεσινή επιθετικότητα του κυρίου Πρωθυπουργού. Ήταν κραυγή αγωνίας. Είναι κραυγή αγωνίας. Και τα
δύσκολα είναι µπροστά, έρχονται. Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων κάθε µέρα γίνεται εκκωφαντικότερη. Είµαι βέβαιος ότι

2931

την ακούτε. Απλώς, θέλετε ακόµα να την αγνοείτε.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, το
τέρας του λαϊκισµού έχει αυτήν την κακιά συνήθεια. Είναι στη
φύση του να στρέφεται λίγο µετά εναντίον του δηµιουργού του.
Εσείς είστε οι δηµιουργοί αυτού του τέρατος και εσείς θα πολεµήσετε µαζί του. Μην αναζητάτε βοήθεια από πουθενά. Εσείς µε
εσάς θα παλέψετε. Εσείς µε εσάς ήδη παλεύετε. Απ’ αυτόν τον
λαϊκισµό που εκθρέψατε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα ξεφύγετε,
γιατί σας ξέρει, σας ξέρει καλά. Ξέρει τα κόλπα σας. Ξέρει τις
ανοµολόγητες στοχεύσεις σας, τα ψέµατά σας και τις αδυναµίες
σας.
Η Κυβέρνηση σήµερα βουλιάζει, βέβαια, σε έναν προϋπολογισµό ύφεσης, ελλειµµάτων, υπερφορολόγησης, ανεργίας, εσωτερικής στάσης πληρωµών, πρόσθετων σκληρότατων µέτρων,
κοινωνικού ελλείµµατος, διόγκωσης του δηµοσίου χρέους, αφελληνισµού του τραπεζικού συστήµατος. Όµως, ακόµα περισσότερο βουλιάζει στις ψεύτικες υποσχέσεις, στις κάλπικες προσδορκίες, στα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα. Βουλιάζει στον λαϊκισµό πέντε χρόνων. Βουλιάζει και στα µεγάλα λάθη της, στην ανικανότητά της να διαχειριστεί τα µεγάλα ζητήµατα του τόπου.
Και δεν είναι µόνο η οικονοµία. Και τι δεν είναι οικονοµία! Οι
τελευταίες χθεσινές και σηµερινές εξελίξεις σε ένα ζωτικής σηµασίας µέτωπο για τη χώρα, το προσφυγικό, αφορούν την οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αφορούν την οικονοµία και
την πλήττουν στην καρδιά της.
Αυτό που συµβαίνει στην Ειδοµένη και η συζήτηση που έχει
ανοίξει –γιατί όσο και να το διαψεύδετε έχει ανοίξει η συζήτηση–
για πιθανή αποµόνωσή µας από τον χώρο Σένγκεν είναι πλήγµα
βαρύ για την ελληνική οικονοµία. Και ξέρετε γιατί έχει ξεκινήσει
η συζήτηση για παραµερισµό µας από το Σένγκεν, για τουλάχιστον δύο χρόνια;
Θα καταθέσω το έγγραφο –το εµπιστευτικό έγγραφο, που
διέρρευσε- στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κουµουτσάκος καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί πρόσφατα, πριν από είκοσι
µέρες, ο Πρωθυπουργός –όπως είχα τότε τη δυνατότητα να του
πω- ανέλαβε δεσµεύσεις στο προσφυγικό που ξεπερνούσαν τις
δυνατότητες της χώρας. Είναι τριάντα και είκοσι χιλιάδες πρόσφυγες, σύνολο πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες. Πέντε hot spots.
Μέσα σε δύο µήνες ανέλαβε την υποχρέωση να τα κάνει. Τώρα
που η υποχρέωση αυτή δεν τηρείται, ξεκίνησε σοβαρά η συζήτηση και µάλιστα από µια Προεδρία φιλική προς τη χώρα, από
την Προεδρία του Λουξεµβούργου, για εξαίρεση της χώρας από
τη ζώνη Σένγκεν.
Μιλάνε ήδη για µια µικρή Σένγκεν, που θα µας έχει απ’ έξω.
Και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Θα µείνουν ανοιχτές οι εισροές,
λόγω και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και επειδή έχουµε
έναν πολύ δύσκολο γείτονα, την Τουρκία, και θα κλείσουν οι
εκροές. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό κοινωνικά και οικονοµικά για τη
χώρα;
Το κόστος, κύριε Υπουργέ, για το προσφυγικό που καταβάλλει
η χώρα µέσα από τον προϋπολογισµό της το έχετε υπολογίσει;
Ξέρετε ότι υπάρχει µια συζήτηση στην Ευρώπη πολύ σοβαρή, το
κόστος για την αντιµετώπιση του προσφυγικού να µην υπολογίζεται στο δηµόσιο έλλειµµα και στις δηµόσιες δαπάνες; Υπάρχουν δηλώσεις του κ. Γιούνκερ. Τι κάνετε γι’ αυτό; Μπορούµε να
εξαιρέσουµε το κόστος του προσφυγικού από το δηµόσιο έλλειµµα; Εάν µπορούµε και δεν το κάνουµε, είναι έγκληµα. Αν δεν
το ξέρετε ότι γίνεται, πρέπει να κοιτάξετε σήµερα, τις επόµενες
ώρες να το εντάξετε.
Δεν θα πολυλογήσω άλλο ούτε θα µακρηγορήσω για το προσφυγικό. Θα δούµε τις επόµενες µέρες τη δραµατικότητα να εντείνεται και άλλο. Δεν θέλω να γίνω άγγελος κακών ειδήσεων,
αλλά όλα τα πραγµατικά γεγονότα αυτό δείχνουν και οι επιπτώσεις, κοινωνικές και οικονοµικές, θα είναι τεράστιες.
Το καραβάνι προχωράει, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Πράγµατι, όταν ξεκίνησε το καραβάνι ήταν µακρύ. Ξεκίνησε µε κόσµο
πολύ. Άνθρωποι από όλες τις φυλές ακολούθησαν τον αρχηγό,
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που υποσχόταν την αντιµνηµονιακή γη της επαγγελίας. Μόνο
που βήµα βήµα, η γη της επαγγελίας –της υποσχεθείσης γης της
επαγγελίας- ξεµάκραινε, γινόταν αντικατοπτρισµός και τελικά
όνειρο απατηλό.
Τώρα, ξεµείνατε και από υποσχέσεις. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι
της συγκυβέρνησης, ο αρχηγός θα γυρίσει πίσω να δει το καραβάνι του και θα είναι µόνος, γιατί το καραβάνι σχόλασε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να προσέλθει στο Βήµα ο κ. Τάσσος Σταύρος από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της
«δεύτερη φορά αριστερά» Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ένας
τυπικός προϋπολογισµός µιας Κυβέρνησης που πιστεύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης.
Από την άλλη, όλα τα κόµµατα του αστικού φάσµατος νιώθουν
να τους παίρνει τη δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού αυτός παίρνει µέτρα
που αυτοί δεν τόλµησαν να πάρουν και, σε αντιστάθµισµα του
κάνουν κριτική ότι δεν εφάρµοσε καµµιά από τις αριστερές του
υποσχέσεις, ως εάν αυτοί να µην ψήφισαν το πρώτο, το δεύτερο
και το τρίτο µνηµόνιο, ως εάν αυτοί να µην πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης.
Είναι ένας προϋπολογισµός που δεν αίρει κανένα από τα αντιλαϊκά έργα του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου και προσθέτει στις πλάτες των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων
άλλα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, µεταξύ όλων των
άλλων φιλοκαπιταλιστικών µέτρων δεν θίγει καµµιά από τις πενήντα έξι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Άρα ο χειρότερος,
ο πιο δεξιός µέχρι σήµερα προϋπολογισµός.
Είναι ένας προϋπολογισµός που έχει φαρδιά πλατιά το πρόσηµο της αστικής τάξης και σαν στόχο έχει τον µόνιµο στόχο της
τάξης αυτής, την προάσπιση και την αύξηση της κερδοφορίας
του κεφαλαίου και όχι την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.
Θα αναφερθώ σε δύο τοµείς που γλαφυρά αποτυπώνουν τη
λογική της κερδοφορίας: στην προστασία από τις φυσικές καταστροφές και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την πράσινη
οικονοµία.
Πρόσφατα, στις 17 Νοεµβρίου, είχαµε έναν καταστροφικό σεισµό στη Λευκάδα µε δύο νεκρούς και µε πολλές και σοβαρές ζηµιές σε λαϊκές κατοικίες αλλά και δηµόσια κτήρια, τόσο στη
Λευκάδα όσο και στο Άκτιο της Βόνιτσας αλλά και στη βόρεια
Κεφαλλονιά, αναδεικνύοντας για άλλη µία φορά την έλλειψη µέτρων αντισεισµικής προστασίας και µάλιστα σε µια περιοχή που
θεωρείται ως η πλέον αντισεισµικά θωρακισµένη.
Από τις πληµµύρες του Οκτωβρίου του φετινού χρόνου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι λαϊκές συνοικίες της
δυτικής Αττικής για άλλη µία φορά πλήρωσαν το µάρµαρο. Εδώ
είναι προφανής οι µεγάλες ελλείψεις σε έργα υποδοµής και αντιπληµµυρικής προστασίας αλλά και η µη συντήρηση των όσων
υπάρχουν.
Αντίστοιχα, οι φωτιές του περασµένου καλοκαιριού, που εκδηλώθηκαν στην Αθήνα, τη Λακωνία, την Εύβοια, τη Λέσβο και
αλλού, ανέδειξαν για άλλη µία φορά τις τραγικές ελλείψεις σε
προσωπικό, µέσα και κονδύλια στις Υπηρεσίες πρόληψης και αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Θα ρωτήσει κανείς: Για τις τεράστιες ελλείψεις στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών υπεύθυνη είναι η σηµερινή
Κυβέρνηση; Προφανώς όχι, αλλά η σηµερινή Κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων, διατηρεί
τη γύµνια του καπιταλιστικού κράτους, όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία της λαϊκής κατοικίας, των πόλεων,
του ευρύτερου περιβάλλοντος. Στον βωµό της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής διατηρεί τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό,
µέχρι και στα κονδύλια στις Υπηρεσίες πρόληψης και αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών.
«Γιατί;» θα ρωτήσει κανείς. Διότι πολύ απλά η αντιµετώπιση
των φυσικών καταστροφών απαιτεί κονδύλια και µακροπρόθεσµο και κεντρικό σχεδιασµό και κάτι τέτοιο είναι έξω από τα εν-
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διαφέροντα και τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του µεγάλου κεφαλαίου, που κάνει τον δικό του επιχειρηµατικό σχεδιασµό και επιδιώκει την άµεση απόδοση των επενδύσεών του.
Για το ΚΚΕ η ικανοποίηση της κοινωνικής ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντισεισµική, αντιπληµµυρική και
αντιπυρική προστασία είναι πρώτης προτεραιότητας πολιτικό ζήτηµα, ένα ζήτηµα το οποίο στηρίζεται στην επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, αλλά από τη σκοπιά της αδιαπραγµάτευτης
σταθεράς ότι ο πλούτος παράγεται από τον εργαζόµενο άνθρωπο και στο πλαίσιο της οικονοµίας σε αυτόν πρέπει να επιστρέφει, επιλύοντας τα προβλήµατά του και συµβάλλοντας στην
ανάλογη µε την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας ποιότητα της ζωής του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητάµε να αποκαθίστανται άµεσα και πλήρως µε κρατικές δαπάνες οι ζηµιές και να παίρνονται µέτρα στήριξης των πληγέντων σε κάθε περίπτωση φυσικής καταστροφής.
Να παίρνονται επιπλέον µέτρα για τους άνεργους, τους χαµηλόµισθους και χαµηλοσυνταξιούχους που έχουν πληγεί.
Ειδικότερα, για την αντισεισµική προστασία ζητάµε να προχωρήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ο ταχύς οπτικός έλεγχος,
αυτός ο πρώτος έλεγχος, το 85% των ενενήντα χιλιάδων περίπου
δηµόσιων κτηρίων, που από τον σεισµό του 1999 εκκρεµεί και
κυρίως να αποκατασταθεί άµεσα το 30% των κτηρίων, από το
15% που έχει ήδη ελεγχθεί και βρέθηκε ότι χρειαζόταν άµεση
επέµβάσης. Ζητάµε επίσης η αποκατάσταση των κτηρίων να
αποβλέπει στην ενίσχυσή τους και όχι να επανέλθουν µόνο στην
προ του σεισµού κατάσταση.
Έρχοµαι τώρα στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την πράσινη οικονοµία, που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το καπιταλιστικό κράτος γενικότερα τα δίνουν όλα. Γιατί; Η απάντηση
είναι προφανής. Διότι είναι τοµείς υψηλής κερδοφορίας για το
κεφάλαιο, κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις συνόδους για το
περιβάλλον, όπως αυτή που γίνεται τώρα στο Παρίσι.
Το κάνουν, λέει, για να προστατεύσουν το περιβάλλον, παγιδεύοντας έτσι πολλούς καλοπροαίρετους ανθρώπους αλλά και
επιστήµονες, δυστυχώς, θα έλεγα. Ποιοι; Αυτοί που για τον
έλεγχο των ενεργειακών πόρων και τον δρόµο µεταφοράς τους
δεν διστάζουν να καταστρέψουν το περιβάλλον, να κάνουν εµπόρευµα τους ρύπους, να διαλύουν χώρες, να αιµατοκυλήσουν
λαούς, να προκαλέσουν το δράµα των προσφύγων και µετά να
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα βάσανά τους και να στήνουν
κέντρα διαλογής όσων χρειάζονται σαν φτηνή εργατική δύναµη.
Το λέω αυτό, γιατί οι «επτά αδελφές», οι επτά πολυεθνικές πετρελαίου στον ανταγωνισµό τους µε την πυρηνική ενέργεια ήταν
και είναι από τους κυριότερους χρηµατοδότες των προγραµµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, προστασία του περιβάλλοντος –βλέπε «VOLKSWAGEN»-, υποδοµές για
τις λαϊκές ανάγκες και Ευρωπαϊκή Ένωση και καπιταλισµός είναι
έννοιες ασυµβίβαστες. Αυτό συµβαίνει γιατί ο καπιταλιστικός
τρόπος ανάπτυξης στηρίζεται στην εκµετάλλευση ανθρώπων και
περιβάλλοντος, που σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και αυξηµένου ανταγωνισµού µεταξύ των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων όλο και πιο άγρια γίνεται.
Η όποια προστασία προκύπτει είτε σαν παράπλευρο όφελος,
πάντα µε σκοπό το κέρδος και αν το κέρδος δεν είναι αρκετό εγκαταλείπεται, είτε είναι προϊόν µεγάλης πίεσης από το εργατικό
και λαϊκό κίνηµα και έχει κάποια διάρκεια µόνο όταν η πίεση αυτή
συνεχίζεται, αλλιώς πολύ γρήγορα αναιρείται.
Εµείς γι’ αυτές τις µικρές, παροδικές έστω βελτιώσεις, που
µόνο σε µια διαδικασία σύγκρουσης και ρήξης µε το κεφάλαιο
και όχι κοινωνικής συναίνεσης µπορεί να προκύψουν, θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις, όπως θα δώσουµε και όλες µας τις
δυνάµεις για τη δηµιουργία της κοινωνικής συµµαχίας, που θα
οδηγήσει τον λαό στην εξουσία, θα τον κάνει νοικοκύρη στον
τόπο του και ιδιοκτήτη του πλούτου που αυτός παράγει µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι και γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εξαιρετικά, κύριε
Τάσσο. Σας ευχαριστούµε και για την εξοικονόµηση του χρόνου.
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Ο έβδοµος κύκλος κλείνει µε τον κ. Κατσίκη Κωνσταντίνο, τον
οποίο και καλώ στο Βήµα και µε τον οποίο φτάνουµε στον αριθµό
80 του καταλόγου. Η ροή είναι καλή. Θα ακολουθήσουν η κ. Τζάκρη και ο κ. Σγουρίδης και µετά θα ολοκληρωθεί ο όγδοος κύκλος, µε τον οποίο θα φτάσουµε τον αριθµό 92 και κατόπιν θα
µιλήσουν δυο άλλοι Υπουργοί.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ως νέος
Βουλευτής παρακολουθώ πρώτη φορά από αυτήν την Αίθουσα
της Βουλής, στην οποία έχω την τιµή και να τοποθετηθώ επί του
προϋπολογισµού, αλλά και τηλεοπτικά τη συζήτησή του. Και µε
προβληµατίζει το γεγονός ότι µια µεγάλη πλειοψηφία συναδέλφων τοποθετήθηκαν επί του προϋπολογισµού, χωρίς να πουν
κάτι που να αφορά το περιεχόµενο αυτού του προϋπολογισµού
που σήµερα συζητάµε.
Με προβληµατίζει, διότι είχα µάθει -επειδή προέρχοµαι από
την τοπική αυτοδιοίκηση- πως όταν συζητάµε έναν προϋπολογισµό, τον αναλύουµε κυρίως - πολιτικά και οικονοµικά- σε ό,τι
αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του. Είχα µάθει όταν συζητάµε
έναν προϋπολογισµό, ακόµα και στο πολιτικό σκέλος που τον
αφορά, να τον αναλύουµε πολιτικά στη βάση των αριθµών -είτε
σε επίπεδο δαπανών είτε σε επίπεδο εσόδων- εκείνο το οποίο
συντελεί υπό µορφή προσφοράς αυτού του προϋπολογισµού για
να στηρίξει δαπάνες µέσα από έσοδα τα οποία πρέπει να προκληθούν.
Επίσης έχω µάθει ότι η επιτυχία ενός προϋπολογισµού οφείλεται στον ισοσκελισµό του, στο κατά πόσον τα προϋπολογισθέντα θα είναι ενταλθέντα και πραγµατοποιηθέντα, όταν κληθούµε να συζητήσουµε τον επόµενο προϋπολογισµό.
Αντ’ αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω για τζιχαντιστές, για FRONTEX, ακούω για Ρωσία, για Τουρκία και γενικά για
πράγµατα τα οποία πραγµατικά δεν έχουν σχέση µε τον προϋπολογισµό, όσο κι αν προσπαθούµε να δώσουµε µια πολιτική χροιά,
συµπεριλαµβάνοντας τις τοποθετήσεις µας µέσα στο πεδίο συζήτησης του προϋπολογισµού.
Βέβαια, ακούω και συναδέλφους οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ
καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό, ενώ είχαν ψηφίσει το καλοκαίρι τη συµφωνία. Ψηφίζω, δηλαδή, µια συµφωνία, η σύναψη
της οποία συνετελέσθη µε στοιχεία τα οποία εµπεριέχει σήµερα
ο προϋπολογισµός, αλλά καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Εδώ, λοιπόν, έχει εφαρµογή αυτό που έχει ειπωθεί κατά κόρον
σε αυτή την Αίθουσα: «ψηφίζω και ξεψηφίζω». Και βέβαια, δεν
έχει ειπωθεί από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Πριν µπω σε ουσιαστικά σηµεία της οµιλίας µου για τον προϋπολογισµό, επιτρέψτε µου να τελειώσω και να κλείσω αυτόν τον
πρόλογο και την παρένθεση µε το «πρώτη φορά αριστερά».
Όσον αφορά αυτό το «πρώτη φορά αριστερά», επιτρέψτε µου
να προσθέσω –εάν είναι πρώτη φορά η Αριστερά- το εξής:
Πρώτη φορά αριστερά µαζί µε το δεξιό γνήσιο πατριωτικό κίνηµα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Άρα, αν θέλουµε να λέµε «πρώτη
φορά αριστερά», ας λέµε «πρώτη φορά αριστερά µαζί µε τους
δεξιούς Ανεξάρτητους Έλληνες».
Επίσης, θα ήθελα να θυµίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
υπάρχει η συνεργασία της Αριστεράς µε τη Δεξιά, διότι νοµίζω
ότι ξεκίνησε από την περίοδο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και
του αείµνηστου Χαρίλαου Φλωράκη και µε τον χαρακτήρα του
αριστερού και µε το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση του κ. Σαµαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνοντας στα στοιχεία που
εγώ έχω συγκεντρώσει για τον προϋπολογισµό του 2016, θέλω
να ξεκινήσω µε το ότι προβλέπεται πλεόνασµα 0,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στο επίπεδο της γενικής κυβέρνησης.
Οι µειωµένοι δηµοσιονοµικοί στόχοι, τόσο για το 2016 όσο και
για τα επόµενα έτη, αποτυπώνουν την επιτυχία της Κυβέρνησης
στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές. Το ποσό που θα εξοικονοµηθεί για τα κρατικά ταµεία από τα νέα µέτρα προσδιορίζεται στα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διετία 2015-2016.
Μάλιστα, µετά την επικείµενη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου
του χρέους, αναµένεται να βελτιωθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά και η µέση διάρκειά του. Έτσι, θα επιτραπεί η έξοδος
στις αγορές µέσα στο 2016.
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Το σύνολο των φορολογικών εσόδων θα φτάσει το 2016 τα
44,766 δισεκατοµµύρια ευρώ από 42,762 δισεκατοµµύρια ευρώ
φέτος, δηλαδή το 2015, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον
έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 έδωσε έναν µικρό
δηµοσιονοµικό χώρο, που επέτρεψε, πρώτον, τη µείωση του βάρους των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων κατά περίπου 500 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατοµµύρια λιγότερα από την ιδιωτική οικονοµία.
Δεύτερον, την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκοµεία
κατά άλλα 150 εκατοµµύρια, πλέον των 150 εκατοµµυρίων που
είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σηµαίνει ότι τα νοσοκοµεία θα χρηµατοδοτηθούν µε 300 εκατοµµύρια περισσότερα σε σχέση µε τον περσινό προϋπολογισµό.
Τρίτον, την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατοµµύρια, περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους
προς τους πολίτες.
Ως εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στις µειώσεις ύψους 500 εκατοµµυρίων για την άµυνα το
2016, τις οποίες προβλέπει ο προϋπολογισµός του Υπουργείου.
Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος έχει δηλώσει ότι θα προέλθουν χρήµατα το 2016 και από την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για τη δικαίωση των ενστόλων, για τους οποίους γίνεται τόσος
λόγος µε αφορµή την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
αναφορικά µε τις περικοπές τους, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
υλοποίησε την προεκλογική του δέσµευση και υπόσχεση για την
επιστροφή των χρηµάτων που τους περιέκοψαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, καθώς τα χρήµατα έχουν προϋπολογιστεί. Και είµαστε σε αναµονή περαίωσης της διαδικασίας από το Υπουργείο
Οικονοµικών, για να αποδοθούν και να επιστραφούν αυτά τα χρήµατα προς τους ενστόλους.
Στη συνέχεια, επιτρέψτε µου –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρενα τονίσω ότι πήγαµε σε µια νέα ανακεφαλαιοποίηση, γιατί οι
προηγούµενες, που ήταν αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης των
προηγούµενων κυβερνήσεων, δυστυχώς απέτυχαν.
Ο αριθµός των κόκκινων δανείων διογκώθηκε επί των ηµερών
των προηγούµενων κυβερνήσεων. Από τα 13 δισεκατοµµύρια το
2008 και 22 δισεκατοµµύρια το 2009, έφτασαν στα 78 δισεκατοµµύρια καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηµατικά τον Δεκέµβριο του 2014. Δηλαδή, είχαµε 53 δισεκατοµµύρια αύξηση. Ο
ελληνικός λαός αυτά πρέπει να τα γνωρίζει.
Ακόµα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύφεση τα χρόνια του µνηµονίου εξελίχθηκε ως εξής: Το 2010 ανήλθε στο 5,4%, το 2011 στο
8,9%, το 2012 στο 6,6%, το 2013 στο 3,9% και το 2014 καταγράφηκε ισχνή ανάπτυξη κατά 0,8%. Από το 2010 το ΑΕΠ µειώθηκε
από τα 226 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 179 δισεκατοµµύρια ευρώ
το 2014.
Ταυτόχρονα, οι άνεργοι από εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τον
Απρίλιο του 2010 αυξήθηκαν µέσα στην πενταετία αναφοράς στο
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες σαράντα χιλιάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για µισό λεπτό, κύριε
συνάδελφε, και κλείστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Με τις πρωτόγνωρες οικονοµικές θυσίες των Ελλήνων, οι οποίες επέφεραν τεκτονικές αλλαγές
στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, η ελληνική οικονοµία πέτυχε να
µειώσει το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα από το 15,6% του ΑΕΠ
το 2009, στο 3,5% το 2014. Όµως, δεν συνέβη το ίδιο µε το
χρέος. Το δηµόσιο χρέος από 126,8% του ΑΕΠ το 2009, αυξήθηκε στο 146% του ΑΕΠ το 2010, στο 171,3% του ΑΕΠ το 2011,
στο 156,9% το 2012 -παρά το PSI τότε- και πέρυσι έκλεισε στο
177,1% του ΑΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να κλείσετε!
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Βάσει των διεθνών αναλύσεων, η αναδιάρθρωση του υπάρχοντος δηµόσιου χρέους είναι επιτακτική και αναγκαία. Όµως, το
σηµαντικότερο πλέον είναι ότι γίνεται και αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών µας. Η αναδιάρθρωση επιφέρει σηµαντικές
θετικές επιδράσεις στο κόστος εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, ενώ ταυτοχρόνως προωθεί και µεγαλύτερες υπεραξίες των
υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών του δηµοσίου. Αυτό συµβαίνει,
διότι το δεδοµένο µοντέλο αποτίµησης, για να υπολογίσει την
παρούσα αξία, λαµβάνει υπ’ όψιν τις τρέχουσες αποδόσεις των
ελληνικών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσίκη, λυπάµαι, αλλά έχετε υπερβεί τον χρόνο κατά τρία λεπτά. Δεν µπορώ
να σας αφήσω άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας,
λέω ότι εµείς θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, διότι η δική µας
Κυβέρνηση θα καταφέρει µέσα από την εκτέλεση αυτού του προϋπολογισµού να σταθεροποιήσει την ελληνική οικονοµία. Και
καλώ και τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.
Ευχαριστώ και µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό, κ. Τζάκρη. Ο κ. Σγουρίδης,
παλιός συνάδελφος, ξέροντας τον καηµό των Βουλευτών όταν
συζητούµε τον προϋπολογισµό, µου είπε µετά την κ. Τζάκρη να
µιλήσουν πέντε συνάδελφοι και κατόπιν εκείνος.
Έχετε τον λόγο, κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που καταθέτει αυτή η Κυβέρνηση. Να είστε, όµως, βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι.
Η Μείζονα Αντιπολίτευση αποδείχθηκε πολιτικό κουφάρι της
ιστορίας. Αυτό ήταν, άλλωστε, ήδη από το 2012. Οι ίδιοι άνθρωποι που καθυβρίζουν τώρα ο ένας τον άλλον, χτυπούσαν την
πλάτη ο ένας του άλλου στο παρελθόν, καθισµένοι στις καρέκλες
της εξουσίας. Όσο για την Ελάσσονα Αντιπολίτευση, βρίσκεται
κι αυτή είτε προσκολληµένη σε αρχαϊκές ιδεοληψίες είτε βαθιά
διχασµένη, γιατί ποτάµια χωρίς πηγές ιδεών κι αξιών δεν µπορούν να υπάρξουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήµερα ξεκάθαρα ένα σηµαντικό πολιτικό πλεονέκτηµα: να στρέψει την προσοχή του στην οικονοµία και στις
δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας και να κάνει αυτό που καµµιά
πολιτική δύναµη δεν έκανε µε σοβαρότητα τις τελευταίες δεκαετίες.
Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η
οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να αποτελούν το πρώτο ζητούµενο
για την οικονοµία και την κοινωνία τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να πετύχουµε την έξοδο από την κρίση και την αύξηση της
απασχόλησης.
Η πολιτική µας για τη βιοµηχανία στοχεύει στη δηµιουργία
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσω συνεργατικών
σχηµάτων, αλυσίδων αξίας επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν τεχνολογικές καινοτοµίες, θα χρησιµοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και θα απασχολούν το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κι
επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει η χώρα µας.
Επιγραµµατικά θα αναφερθώ στις δράσεις που ήδη ξεκινήσαµε:
Πρώτη µας προτεραιότητα είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Εργαζόµαστε για την πραγµατική εφαρµογή
του ν. 4262/2012, που αφορά στην απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας, που µέχρι πρόσφατα παρέµενε στα χαρτιά.
Ήδη εξετάζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση
της λειτουργικότητας του νόµου, ενώ έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η Διυπουργική Οµάδα Διαχείρισης Έργου µε συγκεκριµένα βήµατα που υλοποιούνται, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο η απλούστευση στοχεύει στους τοµείς της µεταποίησης τροφίµων και ποτών, στα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τουρισµού και εξωτερικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν το 30% των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. Η µεταρρύθµιση αυτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2016.
Με βάση το χρονοδιάγραµµα και σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, που είναι ο τεχνικός µας σύµβουλος, η απλοποίηση της αδειοδότησης για το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας θα αναπληρωθεί µέχρι το τέλος του 2018.
Επίσης, προετοιµάζεται η ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος, δηλαδή ψηφιακής πλατφόρµας για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αδειοδότησης. Παράλληλα, µε βάση
αυτήν την εµπειρία, εξετάζουµε άµεσα εθνικό πρόγραµµα απλούστευσης διαδικασιών που αναφέρονται στη βιοµηχανία και
στην εφοδιαστική αλυσίδα εν γένει.
Δεύτερή µας προτεραιότητα είναι η επανεκκίνηση αργουσών
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Πραγµατοποιούµε ήδη συνεχείς
κι εντατικές επαφές αφ’ ενός µεν µε τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, αφ’ ετέρου δε µε τις τράπεζες. Στόχος µας είναι να εντοπιστούν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες έχει αποξενωθεί νοµικά ο ιδιοκτήτης τους από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα κι έχουν, παράλληλα, αξιόλογο κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε να µπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνησή
τους άµεσα.
Έµφαση δίνεται σε δυναµικούς κλάδους βιοµηχανικούς και σε
επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστηµένες σε οργανωµένους υποδοχείς, βιοµηχανικές, δηλαδή, περιοχές και βιοµηχανικά πάρκα.
Η καταγραφή και η αξιολόγηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για την
καθεµιά βιοµηχανία που θα επιλεγεί, θα δηµιουργηθεί ειδικός
ενηµερωτικός ιδιωτικός φάκελος µε τα βασικά οικονοµοτεχνικά
στοιχεία της καθεµιάς και θα παρουσιαστούν στο σύνολό τους
σε δυνητικούς επενδυτές.
Επόµενη προτεραιότητά µας είναι η προώθηση των επενδύσεων στη µεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα µέσω του
ΕΣΠΑ. Έχουµε ήδη έτοιµη πρόταση στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΠΑΝΕΚ, το οποίο περιλαµβάνει δεκατρία προγράµµατα,
που επιγραµµατικά θα αναφέρω.
Πρόγραµµα πρώτο: «Ευέλικτη Μεταποίηση». Το πρόγραµµα
αυτό αφορά στην παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισµό του
µηχανολογικού εξοπλισµού και τη ριζική αναβάθµιση των προϊόντων που παράγουν οι βιοµηχανίες διά µέσου της εισαγωγής
και χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτοµικών λύσεων. Εδώ εντάσσονται ενισχύσεις για ψηφιακή αναβάθµιση της παραγωγικής
βάσης και ενισχύσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για εισαγωγή
αποτελεσµατικών ενεργειακών λύσεων.
Δεύτερο πρόγραµµα: «Επιχειρηµατικότητα και Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας»:. Είναι πρόγραµµα κοινωνικού και επιχειρηµατικού χαρακτήρα. Αφορά ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλές
δεξιότητες και συσσωρευµένη εµπειρία, που έχει απωλέσει την
εργασία του και θα έχει την ευκαιρία δηµιουργίας της δικής του
επιχείρησης.
«Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»: Πρόκειται για ολοκληρωµένη παρέµβαση, για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που επιδιώκουν να µετασχηµατίσουν µια καλή και πρωτοπόρο ιδέα σε βιώσιµη επιχείρηση, µε έµφαση στην επιχειρηµατική καινοτοµία.
«Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέµενης Αξίας-Συνεργατικοί Συνεταιρισµοί και Δικτυώσεις»: Βασικό πρόγραµµα της στρατηγικής µας, µε έντονη περιφερειακή διάσταση, που αξιοποιεί τα
συγκριτικά παραγωγικά µας πλεονεκτήµατα: Εδώ θα ενταχθούν
συνεργατικά σχήµατα ακόµη κι εµβληµατικού χαρακτήρα, η αλυσίδα αξίας που ξεκινά από το βαµβάκι και φτάνει µέχρι την ένδυση και το έτοιµο ρούχο, το ναυτιλιακό cluster, καθώς επίσης
συνεργατικά σχήµατα στον τοµέα της µεταποίησης τροφίµων και
ποτών, στον τοµέα του τουρισµού και το πάντρεµά του µε τη διατροφή και άλλα πολλά.
Το πρόγραµµα: «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δηµιουργικών Βιοµηχανιών»: Είναι πρόγραµµα διττής φύσεως, που αποσκοπεί στην αναβάθµιση κι αξιοποίηση παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας µε υψηλή προστιθέµενη αξία -όπως
η ένδυση και η υπόδηση, η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο- αλλά
και στην ενίσχυση ανερχόµενων, σύγχρονων οικονοµικών κλάδων µε έντονα εξωστρεφή προσανατολισµό, όπως η βιοµηχανία
του θεάµατος και των σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων, τα
ψηφιακά µέσα ψυχαγωγίας, η πολιτιστική βιοµηχανία και λοιπά.
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«Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας»: Το πρόγραµµα
αποσκοπεί στη δηµιουργία πλαισίου και στην παροχή κινήτρων
για την επιχειρηµατική αξιοποίηση απορριµµάτων κι αποβλήτων
τρίτων διά µέσου της παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών κι
ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία: Το πρόγραµµα παρέχει σε
διαρκή και µόνιµη βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που θα δώσει τη δυνατότητα να κάνουν παρεµβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία, προκειµένου να
µειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα.
«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων»: Μέσω του
προγράµµατος θα χρηµατοδοτούνται ολοκληρωµένα σχέδια
προβολής και προώθησης προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, όπως συµµετοχές σε κλαδικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις και
διαπιστεύσεις προϊόντων, µελέτες για την προσέγγιση δύσκολων, εξειδικευµένων κι επιθετικών αγορών και λοιπά..
«Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων»: Ενίσχυση των ικανοτήτων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων εκεί όπου απαιτείται ένταση κι επενδύσεις
γνώσης.
«Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Τοπικής Εµβέλειας για τη
Μεταποίηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα»:. Δηµιουργία κι ενίσχυση απαραίτητων βιοµηχανικών υποδοµών σε τοπικό επίπεδο,
που υποστηρίζουν την επιχειρηµατικότητα και δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
«Εξυγίανση Άτυπων βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων»: Δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων εκεί όπου υφίστανται άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. Ήδη το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για να κηρύξει την άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση
των Οινοφύτων σε επιχειρηµατικό πάρκο εξυγίανσης «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Επιχειρηµατικά Πάρκα»: Παρέχονται
κίνητρα για µετεγκατάσταση σε οργανωµένους υποδοχείς.
«Επανάχρηση Παλαιών Βιοµηχανικών Κτηρίων»:. Το πρόγραµµα αφορά ολοκληρωµένη παρέµβαση για την επανεκκίνηση
της χρήσης βιοµηχανικών υποδοµών που τώρα βρίσκονται σε
αδράνεια, όπως αναφέρθηκα παραπάνω.
Τα προγράµµατα αυτά θα βγουν σε διαβούλευση τις επόµενες
µέρες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
Επιπλέον, προχωρούµε σε αναβάθµιση της διαδικτυακής πλατφόρµας «StartupGreece», που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις. Η πλατφόρµα θα αναβαθµιστεί δραστικά, ώστε να περιλαµβάνει σύγχρονα εργαλεία πληροφόρησης κι εξυπηρέτησης στη
δηµιουργία επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα ενσωµατώνει όλη
την απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου.
Παράλληλα, προωθούµε τη δηµιουργία ενός εναλλακτικού
εθνικού µηχανισµού για τη δηµόσια χρηµατοδότηση της εξωστρεφούς καινοτοµικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα
«jump start», όπως λέγεται, µια επανεκκίνηση, µε νέα εργαλεία,
που θα επιταχύνουν τη διαδικασία εξέλιξης του οικοσυστήµατος
της καινοτοµίας και της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. Προτείνουµε, δηλαδή, τη δηµιουργία ενός επιταχυντή του οικοσυστήµατος των startups …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, στα
εννέα λεπτά θα τελειώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Στα εννιάµισι λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Να το διαπραγµατευτούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρήστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): …δηλαδή ενός ανοιχτού, διαφανούς κι αδιάβλητου πιλοτικού µηχανισµού που θα αξιοποιεί καινοτόµες διαδικτυακές τεχνικές, όπως το crowdsourcing και το innovation
dipole, για την επιχειρηµατική αξιολόγηση ιδεών από το ανοικτό
κοινό και την επιχειρηµατική αγορά. Θα βασίζεται στη συµµετοχική αξιολόγηση, στο να δηµιουργηθεί αγορά πόρων καινοτοµίας
και όλη η προσπάθεια βασίζεται στο «Greek Start up Manifesto».
Ο µηχανισµός αυτός θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του «StartupGreece», της ιστοσελίδας που ανέφερα πριν.
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Η προτεραιότητά µας είναι, παράλληλα, ο κλάδος των logistics. Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας µπορεί να φέρει γρήγορα επενδύσεις και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας µας και της αναβάθµισής της σε διαµετακοµιστικό κέντρο, της ασφάλειας που προσφέρει η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του ανθρώπινου δυναµικού µας. Γι’ αυτό ενεργοποιούµε άµεσα το εθνικό
συµβούλιο για τα logistics και αµέσως µετά προχωρούµε στην
απαραίτητη δευτερογενή νοµοθεσία για την εφαρµογή του ν.
4302/2014.
Πέραν αυτών, γίνεται ήδη επεξεργασία του υφιστάµενου πλαισίου στα θέµατα δηµιουργίας εµπορευµατικών πάρκων.
Ο έβδοµος άξονας των δράσεων αφορά το σύστηµα εποπτείας και ελέγχου. Μέσα στο 2006 θα υποβληθεί το Υπουργείο
Οικονοµικών σε µεταρρύθµιση του συστήµατος εποπτείας - αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων.
Θέλω, επίσης, να αναφέρω, ότι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας έχει ήδη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία δράση που
θα αναφέρω και θα κλείσω.
Αφορά, λοιπόν, την πρωτοβουλία που έχει ήδη αναληφθεί για
τη δηµιουργία του ναυτιλιακού cluster, µε άξονα τη µεταποίηση
και τις συναφείς δραστηριότητες.
Ο χώρος µεταποίησης γύρω από την ναυτιλία µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την παραγωγική
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Το cluster θα αξιοποιήσει εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναµικό, θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και εισοδήµατα, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλει στην εξωστρέφεια και στη διεθνή επέκταση
του συνόλου των συναφών δραστηριοτήτων.
Βρισκόµαστε ήδη σε συνεργασία µε φορείς του Πειραιά, όπως
το ΕΒΕΠ και ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για τη δηµιουργία
του cluster.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήµερα τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την εικόνα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Τζάκρη, µιλάτε έντεκα
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε έναν τρόπο
όµορφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε πολύ.
Έχω δείξει ανοχή τεσσάρων λεπτών.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τριών λεπτών έχετε δείξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είχατε επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Και χωρίς τις διακοπές θα ήταν δυόµισι. Μην το
παιδεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ολοκληρώστε, κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήµερα τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την εικόνα της παραγωγικής βάσης της χώρας. Έχει
τη δυνατότητα να καταστήσει εκ νέου την ελληνική οικονοµία µια
µηχανή παραγωγής πλούτου και ευηµερίας για τον Έλληνα πολίτη. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοπρέπεια µας συνολικά ως έθνος διέρχεται
από την ανάταξη της παραγωγικής µας βάσης.
Στην πορεία της προσαρµογής δεν χάσαµε µόνο µερικές µονάδες από το ΑΕΠ µας ούτε απλώς αυξήθηκε η ανεργία, αλλά
χάσαµε συνολικά ως χώρα µέρος της εθνικής µας κυριαρχίας.
Αυτή η κυριαρχία θα επιστρέψει όταν ανοίξουν ξανά οι πόρτες
των εργοστασίων µας, όταν οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους
θα µπορούν να ξυπνούν το πρωί και να πηγαίνουν στη δουλειά
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τους. Αυτή είναι η σύγχρονη εθνική µάχη, την οποία θα πρέπει
να κερδίσουµε µέρα µε την ηµέρα.
Ο προϋπολογισµός του 2016, που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, κινείται προς τον στόχο αυτό. Σας καλώ, λοιπόν, να τον
υπερψηφίσουµε και σας καλώ να πάµε µπροστά, για να κλείσουµε αυτό το κεφάλαιο για την εθνική µας ιστορία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα ψηφίσουµε µε χέρια και µε
πόδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Τζάκρη, εµένα
να µη µε ευχαριστείτε, όπως και κανέναν άλλον Προεδρεύοντα.
Είναι µε εντολή του Προέδρου και οµόφωνη απόφαση όλων των
Αντιπροέδρων. Θα δείχνουµε µια ανοχή, όπως δείχνουµε και
στους συναδέλφους, αλλά εάν πρόκειται ο κάθε Υπουργός να
φεύγει 50% του χρόνου του, αυτό που έχουµε κερδίσει µέχρι
στιγµής κι έχουν µιλήσει ογδόντα συνάδελφοι, θα το χάσουµε
µέχρι το Σάββατο το βράδυ. Ξέρουµε όλοι ότι από το Σάββατο
το µεσηµέρι και µετά είναι µάλλον νεκρός χρόνος για τους συναδέλφους, λόγω της οµιλίας των Αρχηγών, Υπουργών, και
λοιπά.
Αφού ευχαριστήσω και πάλι τον κ. Σγουρίδη, µπαίνουµε σε µια
εξάδα συναδέλφων από τους δώδεκα του όγδοου κύκλου και
µετά θα µιλήσει ο κ. Σγουρίδης, που παραχώρησε τη θέση του.
Θα µιλήσουν: ο κ. Ριζούλης, ο κ. Γιόγιακας, ο κ. Θηβαίος, ο κ.
Ηλιόπουλος, ο κ. Πρατσόλης και ο κ. Γιακουµάτος.
Κύριε Ριζούλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση καταθέτει τον προϋπολογισµό για το 2016, που θα είναι χρονιά ανάκαµψης της οικονοµίας. Στον προϋπολογισµό που κατατίθεται η Κυβέρνηση
θέτει τις βάσεις για την ανάκαµψη της οικονοµίας σε ένα πλαίσιο
στρατηγικής δηµοσιονοµικής τετραετούς στόχευσης σε καθεστώς κοινωνικής ισορροπίας.
Παράλληλα, υπάρχουν και µεταρρυθµιστικές τοµές που έχει
ανάγκη η χώρα και οι οποίες ποτέ δεν σχεδιάστηκαν ή έµειναν
στα χαρτιά χωρίς να υλοποιηθούν, για να µη δυσαρεστηθούν τα
προηγούµενα χρόνια κολλητοί και διάφορες ελίτ.
Ο προϋπολογισµός είναι ουσιαστικά ισοσκελισµένος και ρεαλιστικός, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ταξική του µεροληψία
υπέρ των αδυνάτων. Το κλειδί του βασίζεται στην ισορροπία µεταξύ της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικά, το κόστος των κοινωνικών δαπανών για
το έτος 2016 είναι κατά 813 εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένο σε
σχέση µε το αντίστοιχο του 2015.
Πριν δώσω, όµως, κάποια παραδείγµατα για τη στόχευση του
προϋπολογισµού, θα ήθελα να αναφερθώ στην επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε τις προηγούµενες ηµέρες, αλλά τη βλέπουµε και στις επιτροπές συχνά από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και κυρίως από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κάνοντας τη δήθεν αυτοκριτική τους,
αναφέρουν ότι τα προηγούµενα χρόνια µπορεί να έγιναν κάποια
λάθη, αλλά η υλοποίηση των συµφωνιών ήταν σε σωστή κατεύθυνση και η χώρα έβγαινε από την κρίση. Μάλιστα, επαναλαµβάνουν συνεχώς τη φράση «η δεύτερη φορά Αριστερά», έτσι ώστε
µε αυτόν τον τρόπο να απαξιώσουν την Κυβέρνηση της Αριστεράς, της πρώτης ή της δεύτερης.
Τα λάθη ή τα λαθάκια σας αυτά, συνάδελφοι, δεν έχουν να κάνουν µε την τελευταία πενταετία. Κι επειδή χάνεται η αριθµητική
σειρά, θα ήθελα να ρωτήσω:
Σε ποια ακριβώς σειρά κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή συγκυβερνήσεων διαλύθηκαν οι εργασιακές σχέσεις;
Ποια ακριβώς φορά διαλύθηκε η επαγγελµατική εκπαίδευση και
απολύθηκαν οι εκπαιδευτικοί; Πότε πετάχτηκαν στον δρόµο καθαρίστριες και σχολικοί φύλακες, που η Κυβέρνηση της για
πρώτη ή δεύτερη φορά Αριστεράς αποκατέστησε; Μεταρρύθµιση, εκσυγχρονισµός τους κράτους στις καλένδες. Βεβαίως,
υπήρχε µια µανία απολύσεων. Σε ποια σειρά κυβερνήσεών σας
κλείσανε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις; Πότε χάθηκαν οι λίστες µε τους φοροφυγάδες;
Και αν πάµε πιο πίσω, η σειρά των φορών της πρώτης, δεύτε-
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ρης ή δέκατης πέµπτης φοράς χάνεται. Να θυµηθούµε τη διάλυση και την απαξίωση των αγροτικών συνεταιρισµών, την αµνήστευση από τις ποινικές ευθύνες των θαλασσοδανείων;
Να πάµε ακόµα πιο πίσω; Να θυµηθούµε γερµένα υποβρύχια,
πλιάτσικο των καταθετών στο Χρηµατιστήριο, Ολυµπιακούς Αγώνες;
Και αν αυτήν τη σειρά αρχίζουµε και την βάζουµε πραγµατικά
σε σειρά και βρούµε πόσες ήταν οι κυβερνήσεις και οι φορές που
καταστρέψατε και διαλύσατε την κοινωνική συνοχή και την οικονοµία, νοµίζω πως δεν θα τελειώσουµε.
Ανέφερε προηγουµένως ένας οµιλητής από το ΠΑΣΟΚ, απευθυνόµενος σε εµάς, ότι ο ελληνικός λαός θυµάται. Μα, το πρόβληµα σας του ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία είναι αυτό, ότι ο ελληνικός λαός θυµάται. Αυτό είναι το πρόβληµα. Τα προηγούµενα
θυµάται ο ελληνικός λαός.
Θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό πως η Κυβέρνηση της Αριστεράς απέτυχε και πως εσείς, πέρα από τα λαθάκια που κάνατε
ήσασταν στη σωστή κατεύθυνση και η µόνη λύση είναι να επιστρέψουµε εκεί που σταµατήσατε. Να συνεχίσετε, δηλαδή, την
καλή δουλειά σε όφελος των ηµετέρων στην πλάτη των εργαζοµένων.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µια παρένθεση. Ο συντοπίτης µου από
το Ποτάµι -το είπε και στην ΕΡΑ προχθές, το ανέφερε χθες κι
εδώ- κάλεσε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, εάν δεν µπορεί να κυβερνήσει. Εδώ αναρωτιέµαι -επειδή είµαστε και από την ίδια περιοχή- το µυαλό ορισµένων από τα άλλα
κόµµατα πού πάει; Να παραιτηθεί η Κυβέρνηση γιατί; Για να συµπράξει ενδεχοµένως κάποιος ή κάποιοι σε µια κυβέρνηση ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ, στην οποία εκτιµά ότι τα προηγούµενα χρόνια όλα τα
έκαναν πολύ καλά; Και µόνο εκεί τοποθετείται;
Η διαφορά του παρόντος προϋπολογισµού εντοπίζεται στην
πραγµάτωση της δηµοσιονοµικής, ισορροπίας µε την αύξηση
όµως των κοινωνικών δαπανών, µε την προστασία των αδυνάτων
-ακόµα και στο σηµερινό δύσκολο πλαίσιο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας- τη διάθεση κονδυλίων για αδύνατες κοινωνικές οµάδες
του πληθυσµού -που δεν µένουν στο περιθώριο, αλλά προστατεύονται-, για µια αξιοπρεπή διαβίωση, 62 εκατοµµύρια ευρώ για
την παροχή επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες, αύξηση των δαπανών στην υγεία κατά
300 εκατοµµύρια ευρώ, εξοικονόµηση δαπανών από το κόστος
µίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων που φιλοξενούσαν δηµόσιες Υπηρεσίες, το ΕΣΠΑ, που στοχεύει στην αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας µε τη δηµιουργία και διατήρηση βιώσιµων
θέσεων απασχόλησης ιδίως στους νέους.
Η Αριστερά καταθέτει συγκεκριµένο σχέδιο για την έξοδο από
την κρίση και την ανάκαµψη της οικονοµίας. Αποκαθιστά το κράτος, ενισχύει τον κοινωνικό προϋπολογισµό, εξοικονοµεί πόρους
από δηµόσιες σπατάλες και τις µεταφέρει στους αδύνατους,
ώστε οι ανισότητες να µικρύνουν. Επιτυγχάνει κοινωνική ισορροπία και συναίνεση, ενώ στοχεύει σε ένα τετραετές σχέδιο, που,
ξεκινώντας από το 2016, φιλοδοξεί να οδηγήσει στην ξεχασµένη
κοινωνική ευηµερία, βασισµένη όµως σε στέρεες βάσεις και όχι
στην κουλτούρα του δανεισµού, αλλά της παραγωγικής διαδικασίας.
Έχουµε να δούµε πολλά, λοιπόν, τα οποία θα παρακολουθήσουµε µαζί τα επόµενα χρόνια από τα ίδια έδρανα ενδεχοµένως,
κύριοι συνάδελφοι, αυτά της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας για τη
δεύτερη, την τρίτη και τέταρτη φορά Αριστερά, που θα αποκαταστήσει την οικονοµία και θα εκσυγχρονίσει το κράτος και από
αυτά της Αντιπολίτευσης, που φωνάζουν για το εσωτερικό τους
ακροατήριο, ανήµποροι ακόµα και σήµερα να ορθώσουν έναν
γόνιµο πολιτικά λόγο και ανίκανοι να ανταποκριθούν στον αντιπολιτευτικό τους ρόλο, όπως ακριβώς απέτυχαν συνειδητά να
ασκήσουν κάποτε και τα κυβερνητικά τους καθήκοντα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας, από την Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Βουλευτής Θεσπρωτίας, κύριε Πρό-
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εδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλά αυτά που θα µπορούσε να πει κανείς για τον πρώτο προϋπολογισµό που σχεδίασε
η «δεύτερη φορά Αριστερά».
Αξίζει, όµως, να αξιοποιήσω τον χρόνο που µου δίνεται για να
πω ορισµένα πράγµατα για το υποτιθέµενο προνοµιακό πεδίο
της συγκυβέρνησης, την κοινωνική πολιτική, γιατί αφορά εκείνους τους συνανθρώπους µας που δοκιµάζονται από την ύφεση
λόγω οικογενειακής κατάστασης, ανεργίας, προβληµάτων υγείας και άλλων.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος, για να αντιληφθεί ότι ο αποκαλούµενος «κοινωνικός προϋπολογισµός» είναι
προβληµατικός. Πολλά νούµερα απλά δεν βγαίνουν. Κάποιες
προβλέψεις του είναι µάλλον ευχολόγια παρά ρεαλιστικές εκτιµήσεις.
Η Κυβέρνηση κάνει λόγο για προϋπολογισµό µε «αριστερό
αποτύπωµα». Ωστόσο, νοµίζω ότι πρόκειται για εκείνα τα αποτυπώµατα που θα ξεθωριάσουν όταν τριφτούν µε τη σκληρή πραγµατικότητα.
Τι παρουσιάζετε ως «αριστερό αποτύπωµα»; Την αύξηση του
ελλειµµατικού –θυµίζω- κοινωνικού προϋπολογισµού κατά 823
εκατοµµύρια ευρώ. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήµατα: Τι θα χωρέσει τελικά µέσα σε αυτό το ποσό; Οι αυξηµένες κατά µισό δισεκατοµµύριο δαπάνες για προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών
από τα νοσοκοµεία; Οι λοιπές παροχές ασθενείας του ΕΟΠΥΥ,
που αυξάνονται κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ; Τα προγράµµατα
απασχόλησης, που θα κοστίσουν 120 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω από το 2015;
Πέραν αυτών, όµως, πώς χωράνε και η επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και οι προνοιακές παροχές; Γιατί δεν µας λένε ότι
τα 200 εκατοµµύρια που υποσχέθηκαν για κάθε χρόνο, το 2015
και το 2016, για την ανθρωπιστική κρίση, είναι στην πραγµατικότητα τα µισά; Από πού θα βρείτε τα χρήµατα, ώστε το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα µέχρι το τέλος του 2016 να καλύπτει σε
ολόκληρη τη χώρα όσους ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας;
Και πώς θα τα κάνει όλα αυτά η Κυβέρνηση, όταν έχει δεσµευθεί
να επανεξετάσει όλες τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, για να
εξοικονοµήσει από αυτές περίπου 870 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο;
Και, εάν έχουν σκοπό να ρίξουν µέρος των χρηµάτων αυτών
για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα του 2016, πότε περιµένουν
οι κυβερνώντες να επανεξετάσουν τα επιδόµατα και τις παροχές
κοινωνικής πρόνοιας; Άραγε, το εννοούν πραγµατικά ή απλώς
θα εφαρµόσουν ακόµη κάτι για το οποίο δεν συµφωνούν ή ακόµη χειρότερα- δεν µπορούν να το κάνουν;
Πραγµατικά, όσο και εάν θέλω να προσεγγίσω καλόπιστα την
αναφορά σε «αριστερό αποτύπωµα», µου είναι δύσκολο, πόσω
µάλλον όταν υπάρχουν κρυφά µέτρα για εξοικονόµηση δαπανών
στο ασφαλιστικό και στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, όταν δηλαδή καταγράφονται παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό ύψους 1,4
δισεκατοµµυρίου ευρώ για το 2016, ενώ η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για περικοπές 1,8 δισεκατοµµυρίου, αλλά και όταν ένα
κοµµάτι από αυτό το 1,4 δισεκατοµµύριο δεν είναι σαφές από
πού θα βρεθεί κι όταν µέχρι το τέλος του Οκτωβρίου είχε δοθεί
το µισό των επιχορηγήσεων του 2015 στα νοσοκοµεία και το 1/3
των επιδοµάτων προς τους πολύτεκνους. Πώς µπορεί, λοιπόν,
κανείς να είναι αισιόδοξος ότι θα ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική,
όταν δεν υπάρχουν τεκµηριωµένες και χρηµατοδοτηµένες παρεµβάσεις; Με λιγότερα έσοδα, µε τα ελλείµµατα νοσοκοµείων
και ΕΟΠΥΥ να γίνονται µε κάποιον µαγικό τρόπο πλεονάσµατα
για το 2016, αρκεί άραγε η προσδοκία των αυξηµένων εσόδων
από τις εισφορές υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,
όταν από την άλλη θα έχουµε κάµψη των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και εάν παραβλέψουµε
όλες τις προηγούµενες ενστάσεις, όλες τις προηγούµενες απορίες, µπορεί στα αλήθεια η Κυβέρνηση να µιλά για «αριστερό
αποτύπωµα» του προϋπολογισµού; Δεν το νοµίζω!
Για ποια κοινωνική πολιτική µιλά η «δεύτερη φορά Αριστερά»,
αφού τα των περικοπών στις δαπάνες επηρεάζουν άµεσα τα ει-
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σοδήµατα των συµπολιτών µας και µάλιστα των ασθενέστερων;
Εκτός εάν λέµε «αριστερό αποτύπωµα» το να ρίχνεις λίγα ψίχουλα σε µια τσέπη και να αρπάζεις ολόκληρο το καρβέλι από
την άλλη!
Θυµίζω, µε τη σειρά µου: Μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων και µείωση των εφάπαξ, αύξηση των εισφορών των
ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, µείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, περικοπή του επιδόµατος θέρµανσης στο µισό αλλά και µείωση των
προνοιακών παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν λέγεται κοινωνική πολιτική. Δεν
είναι καν παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να
µιλά για κοινωνική πολιτική, δίχως να χτίσει το ασφαλιστικό σύστηµα από την αρχή, ώστε οι πιο φτωχοί ηλικιωµένοι να µη συµβιβάζονται µε τις συντάξεις πείνας ούτε οι νέοι εργαζόµενοι να
ταΐζουν µια µαύρη τρύπα, χωρίς να γνωρίζουν εάν, πότε και µε
ποιους όρους θα πάρουν σύνταξη.
Κρίνοντας από τα όσα διαβάζω τον τελευταίο καιρό, η Κυβέρνηση ετοιµάζεται πάλι να αυτοσχεδιάσει µε λύσεις µεσοβέζικες,
αφού η Επιτροπή Σοφών για το ασφαλιστικό τούς φάνηκε «νεοφιλελεύθερη». Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να µιλά για κοινωνική
πολιτική, όταν παίζει καθυστερήσεις για να αποφύγει την οριστική κατάρρευση των ταµείων µε περικοπές και µόνο! Ας µας
πει καλύτερα τι θα κάνει για να φέρει άµεσα ξένες επενδύσεις,
να προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις, να επιταχύνει το ΕΣΠΑ, να
δώσει κίνητρα στο νεανικό και στο καινοτόµο επιχειρείν, να ενθαρρύνει τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας σε
ασθενείς συµπολίτες µας και να ενισχύσει τους µηχανισµούς
ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η ανασφάλιστη εργασία.
Γιατί «αριστερό αποτύπωµα» χωρίς επενδύσεις και δουλειές,
είναι «αριστερό απολίθωµα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γιόγιακα.
Ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Θηβαίος έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ψηφίζουµε σήµερα τον πρώτο
προϋπολογισµό της τετραετίας, που σηµατοδοτεί τη βασική
αρχή δηµοσιονοµικής στρατηγικής της Κυβέρνησης. Είναι ένας
προϋπολογισµός µε στόχο τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και
την εξάλειψη της παραγωγής ελλειµµάτων.
Αλήθεια, αυτοί που σήµερα καταστροφολογούν, όπως άκουγα
χθες το βράδυ την κ. Μπακογιάννη, σαν τι προϋπολογισµό θα
ήθελαν να ψηφίσουµε; Σαν αυτούς που µέχρι το 2009 έφθασαν
το έλλειµµα στο 15,2% και οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την ανθρωπιστική και οικονοµική κρίση; Να περιµένουµε απάντηση;
Μάλλον την απάντηση την έδωσε πριν από λίγο ο κ. Βορίδης:
«Νέµεσις και τιµωρία», λέει, «για τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
που έφτασαν στο σηµείο να είναι αναγκασµένοι να ψηφίσουν
αυτόν τον προϋπολογισµό.».
Τι να πει κανείς; Τέσσερις φορές από το 2013 έχει τιµωρήσει
ο ελληνικός λαός τη Νέα Δηµοκρατία µε ποινή αποκλεισµού. Δηλαδή τι άλλο να γίνει, για να βγάλει, όπως ο ίδιος λέει, τα συµπεράσµατα στρατηγικής πολιτικής;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα ξαναπάτε στο 4% που ήσασταν. Εκεί θα πάτε. Μιλήστε για το κόµµα σας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Σας παρακαλώ, µη διακόπτετε! Λίγο
σεβασµό!
Στέκοµαι, λοιπόν, ιδιαίτερα στην κοινωνική διάσταση του προϋπολογισµού, που για πρώτη φορά µετά το 2010 υπάρχει αύξηση
των δαπανών για την υγεία, προβλέποντας προσλήψεις, ενίσχυση των προµηθειών στα νοσοκοµεία και –το σηµαντικότεροκάλυψη όλων των ανασφάλιστων.
Σε ό,τι αφορά τον χώρο της εκπαίδευσης, κύριοι συνάδελφοι,
η δηµόσια εκπαίδευση δέχθηκε µια από τις µεγαλύτερες επιθέσεις αυτά τα χρόνια. Καταργήθηκαν ειδικότητες στα σχολεία,
απολύθηκαν χιλιάδες συνάδελφοι, έγινε προσπάθεια επιβολής
µιας ανήθικης και υποκριτικής αξιολόγησης µε στόχο τις απολύσεις.
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Σήµερα, η Κυβέρνηση της Αριστεράς επαναπροσέλαβε τους
απολυµένους συναδέλφους, αποκατέστησε τις ειδικότητες στα
ΕΠΑΛ που είχαν καταργηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα φέτος σε
πάνω από δέκα χιλιάδες µαθητές να γραφτούν στα τµήµατα της
τεχνολογικής εκπαίδευσης που ήθελαν να παρακολουθήσουν.
Και ήταν παιδιά προερχόµενα κατά κύριο λόγο από φτωχές και
λαϊκές οικογένειες.
Καταργήθηκε η τιµωρητική και άχρηστη αξιολόγηση και ανοίγει ο διάλογος για µια δηµοκρατική, αξιοκρατική αξιολόγηση, µε
στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του δηµόσιου σχολείου.
Προγραµµατίζονται, µετά από έξι χρόνια, χιλιάδες διορισµοί
στα δηµόσια σχολεία. Χρηµατοδοτείται η αντιµετώπιση της φτώχειας στα σχολεία µε το δεκατιανό, που θα καλύπτει πάνω από
έντεκα χιλιάδες µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Και ενώ ο προϋπολογισµός είναι οµολογουµένως πολύ µικρός
–τα χρήµατα είναι έτσι και αλλιώς λίγα- και ενώ η Κυβέρνηση
ανοίγει, εάν θέλετε, µε τον πιο δηµοκρατικό τρόπο τον δηµόσιο
εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την παιδεία, τι λέει η Αντιπολίτευση;
Χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αναφέρθηκε ότι
: «για να ανοίξει ο διάλογος πάρτε πίσω ό,τι έχετε ψηφίσει για
την παιδεία»! Δηλαδή, τι; Να απολύσουµε πάλι τους εκπαιδευτικούς; Τι να κάνουµε; Να καταργήσουµε τα τµήµατα στα ΕΠΑΛ;
Να αξιολογήσουµε µε στόχο την απόλυση;
Μην κρύπτεστε πίσω από την ιδεοληψία της αριστείας!
Χαλάσατε τον κόσµο πέρυσι για ποια; Για τα πειραµατικά και
πρότυπα σχολεία. Δηλαδή, συνάδελφοι, ξέρετε για ποιο; Για το
0,7% του µαθητικού δυναµικού της χώρας µας! Γι’ αυτό. Κανάλια, τραπέζια, συνεντεύξεις, Βουλευτές -ο χαµός!
Δεν είδα, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να χαλάτε τον
κόσµο για το 99,3% της δηµόσιας εκπαίδευσης. Δεν το είδα. Μέγιστη υποκρισία και φυσικά ταξική επιλογή για τους εκλεκτούς.
Περιφρόνηση κι αδιαφορία για τους µαθητές, αλλά κυρίως για
το 30% των µαθητών που πάνε στην επαγγελµατική εκπαίδευση.
Τόσο είναι το ποσοστό των µαθητών της χώρας που παρακολουθούν την επαγγελµατική εκπαίδευση.
Οι ταξικές σας επιλογές δεν κρύβονται, όχι µόνο στην εκπαίδευση, αλλά και σε όλον τον προϋπολογισµό. Σε όλα τα σηµεία,
αν τον δούµε, ο αντιπολιτευτικός σας λόγος έχει να κάνει µε µια
ταξική επιλογή.
Δεν πειράζει, αγαπητοί συνάδελφοι, το καταλαβαίνουµε.
Έχετε τέσσερα χρόνια να µάθετε µε προϋπολογισµούς αναπτυξιακούς, µε δικαιοσύνη, µε κοινωνικό πρόσηµο και µε αριστερή
σφραγίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι σήµερα όλοι µας πιστεύαµε, όλος ο ελληνικός λαός πίστευε ότι τα µεγαλύτερα εγκλήµατα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, η
οποίες έχουν τυραννήσει αυτά τα τελευταία σαράντα χρόνια την
πατρίδα µας, ήταν οι µίζες, ήταν η τοποθέτηση «ηµετέρων» σε
καίριες θέσεις, ήταν οι κλεψιές, ήταν τα εξοπλιστικά, ήταν η κακοδιαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και γενικά όλα αυτά που
είτε τα βλέπαµε είτε γνωρίζαµε ότι γίνονται υπογείως.
Τελικά, όµως, το ειδεχθέστερο έγκληµα του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας ήταν ότι µε τις πολιτικές τους έφτασαν σε τέτοιο σηµείο τον ελληνικό λαό, ώστε να φέρει στην εξουσία τον
Τσίπρα µε τον θίασό του, τον µεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα, το
πιο πιστό ανδρείκελο των τοκογλύφων, τον πιο επικίνδυνο τυχοδιώκτη πολιτικό που έχει γνωρίσει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες.
Βέβαια, από την άλλη, έχει τις ευθύνες της και η Νέα Δηµοκρατία. Οι άνθρωποι είναι τόσο γελοίοι -έχουν προκαλέσει παγκόσµιο γέλωτα- γιατί ενώ έχουν απέναντί τους έναν Τσίπρα δεν
µπορούν να κάνουν µια στοιχειώδη, µια υποτυπώδη αντιπολίτευση. Και πώς να κάνουν άλλωστε αφού διαλύονται;
Αυτά τα κόµµατα θέλουν να κυβερνήσουν την πατρίδα µας,
όταν δεν µπορούν να διαχειριστούν τα οικονοµικά των δικών
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τους κοµµάτων. Δεν µπορούν να διαχειριστούν τον µικρόκοσµό
τους. Χρωστούν από 200 εκατοµµύρια ευρώ και βάλε ο καθένας.
Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρει µαύρες σακούλες µε δεκάδες εκατοµµύρια, όχι µόνο από τη «SIEMENS», από τη
«SIEMENS» είναι αυτά που φάνηκαν, αυτά που µας έστειλαν οι
Γερµανοί και εµείς –παρένθεση- δεν τα βάλαµε ούτε καν στη δικογραφία, αυτοί, λοιπόν, που έχουν φάει σαράντα χρόνια τόσα
εκατοµµύρια και συνεχίζουν να χρωστούν στις τράπεζες, λες και
είναι δικά τους λεφτά, αυτοί θέλουν να µας κυβερνήσουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το προσεχές διάστηµα το αγροτικό. Το φοβάται. Το πηγαίνει λίγο πριν τις γιορτές, λίγο µετά τις γιορτές,
κάποια στιγµή, όµως, θα το φέρει. Πρόκειται για µέτρα τα οποία
θα εξαθλιώσουν, θα τελειώσουν τους µικροµεσαίους παραγωγούς.
Κάποιοι λένε ότι θα µειωθεί και η πρωτογενής παραγωγή. Δεν
είναι έτσι ακριβώς. Αυτό που θα συµβεί θα είναι ότι θα συσσωρευτούν µεγάλες εκτάσεις σε νεοτσιφλικάδες. Ήδη έχουν αρχίσει και σχηµατίζονται σε όλη την επικράτεια µεγαλοτσιφλικάδες.
Όσοι αγρότες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα
µέτρα που φέρουν οι κυβερνήσεις, θα αναγκάζονται και θα δίνουν για ψίχουλα τα αγροκτήµατά τους για εκµετάλλευση σε µεγαλοτσιφλικάδες και θα δουλεύουν οι ίδιοι, εργαζόµενοι µε 300
ευρώ για δέκα και δώδεκα ώρες, στα ίδια τους τα κτήµατα. Αυτοί
που ήταν κύριοι της γης τους, αυτοί που τόσα χρόνια πάππου
προς πάππον µεγάλωναν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους
αξιοπρεπώς θα βρεθούν δούλοι, σκλάβοι. Γιατί σκλάβος είσαι
όταν είσαι στο χωράφι δέκα και δώδεκα ώρες για 300 ευρώ. Αυτό
θα συµβεί και µάλιστα πάρα πολύ άµεσα.
Δεν χρειάζεται να είσαι Πυθαγόρας ούτε γνώστης µαθηµατικών για να καταλάβεις ότι µειώνοντας το αγροτικό εισόδηµα,
όπως και το εισόδηµα κάθε παραγωγικής τάξης, αυτοµάτως µειώνεις και την αγοραστική δύναµη. Ο αγρότης δεν κρύβει τα
λεφτά του σε θυρίδες ούτε τα στέλνει στο εξωτερικό, όπως κάνετε εσείς τόσα χρόνια. Θα πάει να αγοράσει τρόφιµα, θα πάει
να αγοράσει είδη πρώτης ανάγκης και φανταστείτε τις συνέπειες
που θα υπάρχουν µειώνοντας αυτό το εισόδηµα. Θα καταρρεύσουν οι τοπικές οικονοµίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η Χρυσή Αυγή, βέβαια, θα είναι δίπλα στους αγρότες, ακοµµάτιστα, όχι µε τις κοµµατικές ταµπέλες του ΚΚΕ, της Νέα Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όπως όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσπαθήσει να καπηλευτούν τους αγώνες των αγροτών και των εργατών. Το ΚΚΕ, βέβαια, είναι ο µπροστάρης αυτών των αγώνων,
για να τους καπηλεύεται και να αποτελεί µια ζωή το µακρύ χέρι
του συστήµατος, το µαντρόσκυλο του συστήµατος σε όλους
τους αγώνες των εργατών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και
όλων των Ελλήνων που αγωνίζονται για τα δίκαιά τους.
Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Πραγµατικά εσείς που ψηφίζετε και
γράφετε αυτούς τους νόµους, έχετε µιλήσει µε κάποιον ελεύθερο επαγγελµατία, έχετε δει κάποιον, τον έχετε ρωτήσει, έχετε
αφουγκραστεί τον πόνο του να δείτε ότι δεν µπορεί να καλύψει
ούτε καν τις ασφαλιστικές του εισφορές; Έχετε µιλήσει µε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφονται;
Και βέβαια η µία επιχείρηση κλείνει µετά την άλλη, γιατί δεν
µπορούν σε καµµία περίπτωση να αντεπεξέλθουν ούτε στα φορολογικά ούτε στα ασφαλιστικά µέτρα που συνεχώς µέρα µε τη
µέρα ψηφίζετε και εφαρµόζετε.
Όλα αυτά τα µέτρα βέβαια –τώρα που είπα «εφαρµόζετε»- δεν
πρόκειται να εφαρµοστούν στην πράξη, γιατί πολύ απλά ο ελληνικός λαός δεν µπορεί να ανταποκριθεί πλέον.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που έχει αρχίσει και προκύπτει αυτό
το διάστηµα -ήταν εδώ ο αρµόδιος Υπουργός- είναι ότι κάποιος
εγκέφαλος ή, για την ακρίβεια, ανεγκέφαλος έχει προτείνει να
κλείσουν τα αστυνοµικά τµήµατα της περιφέρειας και να συγκεντρωθούν όλα στις πόλεις. Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος που το έχει
προτείνει και θα εφαρµοστεί από τον Μάρτιο, δεν ξέρει ότι περιοχές εβδοµήντα και ογδόντα χιλιόµετρα µακριά από το κοντινότερο αστυνοµικό τµήµα δεν µπορούν να ελεγχθούν, δεν
µπορούν να αστυνοµευθούν επαρκώς.
Κλείνουν αστυνοµικά τµήµατα, κλείνουν κέντρα υγείας τα
οποία υπολειτουργούν, και ο ελληνικός λαός της περιφέρειας
νιώθει ότι είναι πραγµατικά στο έλεος του Θεού, δεν µπορεί να
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κάνει τίποτα.
Και κλείνω την οµιλία µου µε το εξής: Με ρωτούν κάθε µέρα
πού πηγαίνει η πατρίδα µας και πού θα οδηγηθούµε. Με µαθηµατική ακρίβεια, λοιπόν, θα οδηγηθούµε µε χίλια χιλιόµετρα
επάνω σε τοίχο. Και τι θα µείνει; Απολύτως τίποτα. Η χώρα
οδεύει προς οριστική διάλυση.
Και θα πω το εξής -θα χρησιµοποιήσω, κλείνοντας, µια φράση
του Αϊνστάιν: «Το να κάνεις το ίδιο πράγµα συνέχεια και να περιµένεις άλλο αποτέλεσµα είναι παράνοια». Παράνοια είναι, λοιπόν, και ο ελληνικός λαός να ψηφίζει τους ίδιους ανθρώπους, τα
ίδια κόµµατα που τον έχουν καταστρέψει όλα αυτά τα χρόνια και
να περιµένει διαφορετικό αποτέλεσµα.
Πλέον όλοι γνωρίζουν -και ο καθένας φέρει τη δική του ευθύνη, µικρή ή µεγαλύτερη- ότι στην πατρίδα µας υπάρχει ένα
γνήσιο λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα που είναι έτοιµο να αναλάβει τις
τύχες της πατρίδας, είναι εδώ, είναι έτοιµο, είναι η µοναδική ελπίδα για την αναγέννηση και τη σωτηρία της πατρίδας µας και
έχει ένα όνοµα µε δύο λέξεις: Χρυσή Αυγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Πρατσόλης Αναστάσιος και κλείνει
η εξάδα µε τον κ. Γιακουµάτο Γεράσιµο. Μετά θα πάρει τον λόγο
ο Υπουργός κ. Σγουρίδης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Πρατσόλη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι,
είµαι στη δυσάρεστη θέση να διαδεχθώ στο Βήµα έναν οµιλητή
το κόµµα του οποίου είναι εναντίον του κοινοβουλευτισµού, εναντίον της δηµοκρατίας αλλά, µε βάση τον κοινοβουλευτισµό, βρίσκεται εδώ σήµερα για να οµιλεί και να βρίζει όλο το πολιτικό
σύστηµα. Αυτό ας το δούµε κι ας σοβαρευτούµε πάνω σε αυτό
το ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός αποτελεί την
κορυφαία πολιτική πράξη κάθε χρόνο και είναι βέβαια η σηµαντικότερη στιγµή του κοινοβουλευτισµού. Ουσιαστικά µπαίνουν οι
βάσεις για την πορεία της Κυβέρνησης και βέβαια γίνεται και µια
αναδροµή στο παρελθόν και µέσα από τις τοποθετήσεις όλων
µας εκφράζουµε την άποψή µας δίνοντας ταυτόχρονα και το ιδεολογικό µας στίγµα.
Ακούσαµε, λοιπόν, µε ενδιαφέρον πολλές οµιλίες συναδέλφων
της Αντιπολίτευσης, τόσο στην Ολοµέλεια όσο και στην αντίστοιχη επιτροπή. Θα σταθώ, όµως, στην οµιλία του φίλου µου
από τα παλιά, του Κώστα Σκανδαλίδη, µε την οποία συµφωνώ,
σε πολλά της σηµεία. Όµως µίλησε για απαξίωση του πολιτικού
κόσµου και για βαθιές τοµές και µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται
στη χώρα όχι σήµερα, αλλά χθες, και για επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Πολύ σωστές όλες αυτές οι παρατηρήσεις αλλά στα αλήθεια
σε ποιους απευθύνονται; Ποιοι κυβέρνησαν τα τελευταία σαράντα χρόνια και µάλιστα µε πολύ µεγάλες πλειοψηφίες; Πώς
αλήθεια, φίλε Κώστα, ήρθε η απαξίωση των πολιτικών; Μήπως
σηµαντικός παράγοντας ήταν ότι αντί να προχωρήσετε σε ένα
σύγχρονο και οργανωµένο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη εγκαταστήσατε ένα σκληρά πελατειακό σύστηµα στην υπηρεσία
των κοµµατικών φίλων και της διαπλοκής; Και σήµερα αυτό που
προσπαθείτε να κάνετε είναι να βάλετε σε ένα ισοζύγιο όλα όσα
δεν κάνατε τα σαράντα χρόνια µε τους οκτώ µήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι ο ορισµός της
απαξίωσης του πολιτικού κόσµου.
Ξέρετε, αυτό µου θυµίζει το ανέκδοτο που λεγόταν στην περίοδο της δικτατορίας. Μπροστά προχωρούσε ένας αστυφύλακας σιγοτραγουδώντας ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και
από πίσω αµέριµνοι έρχονταν δύο φοιτητές. Ξαφνικά γυρνά πίσω
και λέει στους φοιτητές: «Συλλαµβάνεστε». «Μα, γιατί;» λένε έκπληκτοι οι άλλοι. Και τους απαντά: «Γιατί ακούτε Μίκη Θεοδωράκη». Έτσι, λοιπόν, και η Αντιπολίτευση της Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ µας κατηγορεί για ό,τι δεν έκαναν αυτοί επί τόσα χρόνια.
Έλεος, κύριοι!
Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισµό, περάσαµε και συνεχίζουµε να περνάµε τη πιο δύσκολη οικονοµική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων χρόνων. Ο ελληνικός λαός
υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει από τα δυσβάστακτα δηµο-
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σιονοµικά µέτρα που του επιβλήθηκαν αφότου ανακοινώθηκε η
προσφυγή της χώρας µας στη βοήθεια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στις 23 Απρίλη, στο περίφηµο Καστελόριζο.
Οι πολίτες απογοητευµένοι από τον εµπαιγµό τους από όλες
τις προηγούµενες κυβερνήσεις ζητούν από εµάς την αλήθεια. Το
µέγεθος από τη µια και η ένταση από την άλλη, της βίαιης οικονοµικής προσαρµογής είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης από 126,7% του ΑΕΠ το 2009 σε
178,6% του ΑΕΠ το 2014, την εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας
στο 27,3% τον Απρίλιο του 2014 και στο 28% τον Σεπτέµβριο του
2013. Η αγορά εργασίας συρρικνώθηκε κατά ένα εκατοµµύριο
θέσεις εργασίας –µπορεί και παραπάνω- µε αποτέλεσµα η ανεργία να παραµένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Οι άνεργοι άγγιξαν
το ενάµισι εκατοµµύριο. Πραγµατικά αυτό είναι το αξιοθαύµαστο
success story των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ!
Είναι αλήθεια πως µε την κατάθεση του σχεδίου του προϋπολογισµού διαψεύδονται οι κασσάνδρες που προέβλεπαν την καταστροφή της χώρας ποντάροντας σε αυτήν, ώστε να µπορέσουν να επανέλθουν στους κυβερνητικούς θώκους µε κάθε
τρόπο, λες κι αυτό αποτελεί κληρονοµικό τους δικαίωµα, αψηφώντας έτσι εµµέσως την ετυµηγορία του λαού µας. Δεν θα τους
δώσουµε όµως αυτή τη χαρά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Σίγουρα δεν µπορούν να σώσουν τη χώρα εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την καταστροφή της. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι,
µε τα υλικά της κατεδάφισης δεν µπορείς σίγουρα να φτιάξεις
ένα καινούργιο σπίτι.
Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, τα καταστροφολογικά σας σενάρια δεν επιβεβαιώθηκαν. Όχι µόνο δεν καταστρέψαµε τη χώρα, αλλά καταφέραµε, παρά τις δυσκολίες που
αντιµετωπίσαµε τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, το
2015 να βγει χωρίς ύφεση, αφού εκτιµάται ότι ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ θα είναι µηδενικός σε αντίθεση µε
ύφεση 2,3% που προέβλεπε το προσχέδιο του προϋπολογισµού
τον Οκτώβρη. Από την άλλη, η εκτίµηση για ύφεση το 2016 αναθεωρείται και αυτή από 1,3%, που ήταν στο προσχέδιο, σε 0,7%.
Κύριο µέληµα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ο συνδυασµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ανακατανοµή των βαρών. Εδώ θα πρέπει να δούµε τη
σχεδόν 30% αύξηση των δαπανών για την υγεία, τις προσλήψεις
στην υγεία, που επί πέντε χρόνια αιµορραγούσε από απολύσεις.
Θα αναφερθώ, στον λίγο χρόνο που µου µένει, στον χώρο της
τοπικής αυτοδιοίκησης από τον οποίο προέρχοµαι. Τα τελευταία
πέντε χρόνια έχει δεχθεί µείωση στους ΚΑΠ κατά 60% περίπου
και έχει σχεδόν εξαφανιστεί η ΣΑΤΑ. Δυστυχώς και φέτος, λόγω
της σφικτής δηµοσιονοµικής πολιτικής, δεν προχωρούµε σε σηµαντική αύξηση των εσόδων.
Παρ’ όλα αυτά προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση ύψους 38
εκατοµµυρίων ευρώ για την ενίσχυση των δήµων, προκειµένου
να αντιµετωπιστούν οι δαπάνες µισθοδοσίας που θα προκύψουν
από την επαναφορά των δηµοτικών αστυνοµικών και την απασχόληση προσωπικού για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει όλα τα προηγούµενα
χρόνια ένα µέρος της ευθύνης για την επίτευξη των πλεονασµάτων που βαραίνει συνολικά τη γενική κυβέρνηση. Ωστόσο, στην
περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες:
Πρώτον, δεν αποτελεί το σύνολο των εσόδων των ΟΤΑ πηγή
δηµιουργίας πλεονασµάτων και αυτό διότι το 50% από αυτά
αφορά την είσπραξη ανταποδοτικών τελών σε µεταβιβαστικές
πληρωµές για προνοιακά επιδόµατα, σε έσοδα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σε εισπράξεις υπέρ δηµοσίου
και τρίτων, είτε σε έσοδα τα οποία υποχρεωτικά µετατρέπονται
σε ισόποση δαπάνη.
Με βάση το δεδοµένο αυτό, το περιθώριο πλεονάσµατος επί
των εσόδων κυµαίνεται στην πραγµατικότητα 7% µε 8% για τα
έτη 2013, 2014, 2015 και µε το ίδιο περιθώριο πλεονάσµατος να
αποτυπώνεται και στις εκτιµήσεις του ΥΠΕΣΔΑ για τον προϋπο-
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λογισµό του 2016, ενώ οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος για τα έτη 2015-2016 προέβλεπαν περιθώριο πλεονάσµατος 22% και 25% επί των εσόδων αντίστοιχα,
επιδόσεις που θα ζήλευαν και οι πλέον κερδοφόρες εταιρείες
του ιδιωτικού τοµέα.
Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, θα αναφερθώ στο ότι µε τα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ του οποίου οι βασικοί πυλώνες
πλέον δεν είναι τα µεγάλα έργα, αλλά είναι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί, θα δοθεί νέα επανεκκίνηση στην οικονοµία- αυτό που
οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ονοµάζουν- και θα αντιστραφεί η τάση φυγής κυρίως των νέων προς το εξωτερικό.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι για αυτό που δεσµευόµαστε απέναντι στον ελληνικό λαό είναι ότι θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε, έχοντας ως βασικό µας στόχο την αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων όσων
επλήγησαν από τη βίαιη προσαρµογή, και την έξοδο της χώρας
µας από την επιτροπεία.
Για αυτούς τους λόγους ψηφίζω τον προϋπολογισµό και καλώ
όλους τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γιακουµάτο, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ποιος θα το περίµενε άραγε; Θα ψηφίσουµε το Σάββατο τον έκτο
µνηµονιακό προϋπολογισµό. Έξι χρόνια µνηµόνια! Έξι χρόνια
φτώχειας και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Τις πταίει; Ποιος
φταίει για όλα αυτά, όταν η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία,
η Ισπανία, που µπήκαν µετά από εµάς, φεύγουν από τα µνηµόνια;
Εµείς παραµένουµε. Οι κυβερνήσεις φταίνε. Δεν φταίει ο λαός.
Ο λαός πληρώνει το µάρµαρο. Ο λαός πληρώνει τα σπασµένα
ανίκανων κυβερνήσεων.
Και εδώ θέλω να κάνω µια εισαγωγή, όχι για να ευλογήσω τα
γένια µου. Όµως, η Κυβέρνηση 2013-2014, του Σαµαρά και του
Βενιζέλου, για πρώτη φορά έφερε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό -για πρώτη φορά!- µε ανάπτυξη 1,1% που το κάνατε 0,7%
µετά από πέντε χρόνια συνεχούς ύφεσης.
Η Ελλάδα σε αυτά τα έξι χρόνια –και θέλω να το σκεφτείτεέχει δανειστεί 205,7 δισεκατοµµύρια ευρώ συν 90 δισεκατοµµύρια ευρώ µε το τρίτο µνηµόνιο της νεοφιλελεύθερης Αριστεράς,
σύνολο 300 δισεκατοµµύρια! Ξέρετε τι λέει ο λαός; Ρε παιδί µου,
είσαι σπάταλος, άχρηστος. Ένα κάρο λεφτά έφαγες. Ξέρετε
πόσα έφαγαν αυτές οι κυβερνήσεις; Έχει βρεθεί από τη γερµανική τράπεζα ότι είναι εκατόν πενήντα τα φορτηγά -το κάθε φορτηγό σαράντα τόνων- που χρησιµοποιήθηκαν για να κουβαλήσουν τα χαρτονοµίσµατα των 100 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι
το χρήµα που σπαταλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και πήγε «στον
αέρα». Ένα κάρο λεφτά!
Και σας ερωτώ: Τι γίνεται σήµερα; Τι καλούµεθα να πούµε
«ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε»; Η ύφεση –εσείς οι ίδιοι λέτε- 1,1
και προβλέπεται για το 2016 πολύ µεγαλύτερη. Δεύτερον, µία
φοροκαταιγίδα νεοφιλελεύθερης αριστερής αντίληψης που δεν
έχει ξανά προηγούµενο: Βάζετε 5,7 φόρους το 2016. Και εδώ δεν
έχετε και αναστολές. Μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Μου θυµίζετε
από παλιά –όσοι θυµούνται- τον Καραµουτζούνη που κέρναγε
χωρίς λεφτά. Και µου λέτε για κοινωνικό κράτος, όταν αυξάνετε
τους συντελεστές στα τρόφιµα!
Όταν ο Χαρδούβελης –ήµουν Υπουργός Εµπορίου- µου έλεγε
«θα αυξήσω τα τρόφιµα», λέω «πάρε και την παραίτησή µου και
σήκω και φύγε µην βιοπραγήσω». Εσείς το καταφέρατε αριστερά
-δόξα τω Θεώ!- να αυξήσετε όλα τα τρόφιµα! Το ψωµάκι τότε
είχε 50 λεπτά, κύριε Θεωνά. Τώρα έχει 89 λεπτά. Όλοι ποιείτε
την νήσσαν, γιατί το ψωµί –φαίνεται- ζυµώνεται αριστερά, δεν ζυµώνεται δεξιά. Έλεος! Ντροπή!
Αύξηση στον ΦΠΑ, στα νησιά, παντού! Και δεν κάνετε µόνο
αυτό! Είστε τόσο αθεόφοβοι, τόσο κοινωνικά ευαίσθητοι που αυξήσατε και στις κλινικές 24%. Και καλά κάνατε! Ωραία, η κλινική,
λοιπόν, που έχει 200 χιλιάδες τζίρο το µήνα, πρέπει να πάρει από
τον ΕΟΠΥΥ για να πληρώσει. Αλλιώς 31 του µηνός -στον κ.
Θεωνά που ήταν και διοικητής, ανάθεµα την ώρα της αριστερής
κυβέρνησης- πρέπει να πληρώσει 46 χιλιάδες ευρώ ΦΠΑ. Από
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πού θα το πληρώσει, αφού δεν το πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ; Και τους
λες, «Ελάτε εδώ, ρε δερβίσηδες, κάντε συµψηφισµό. Αφού χρωστά το κράτος, ο ΕΟΠΥΥ στις κλινικές, να γίνει συµψηφισµός».
Και η απάντηση: «Ναι, ναι, θα, θα». Περάσατε στα «θα». Όλοι
τους παραµυθάδες.
Δεν είναι µόνο αυτό. Βάλατε και στα γηροκοµεία 23% για να
εισπράξετε. Και σας προκαλώ δηµόσια. Η ΕΛΣΤΑΤ λέει: Ενάµισι
εκατοµµύριο το χρόνο είναι το όφελος. Μέχρι εκεί φτάσατε! Άρα
µιλάµε όχι για κοινωνική ευαισθησία αλλά για τροµακτική κοινωνική αναλγησία.
Έρχοµαι και στο τελευταίο τώρα. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Δεν έχει ξαναγίνει. Η Νέα Δηµοκρατία θα κάνει τα δέοντα,
αυτά που πρέπει και κοινοβουλευτικά και αν χρειαστεί, και αλλού,
για να δούµε αυτό, ποιος ξεπούλησε τις τράπεζες, πώς έχασε ο
Έλληνας µέτοχος και το δηµόσιο πάνω από 38 δισεκατοµµύρια
και πήρε ένα κοµµάτι ψωµί τις τράπεζες, τα ξένα funds.
Πάµε στις συντάξεις. Πολύ ωραίο τέχνασµα, δηλαδή, αυτή η
τέχνη της Αριστεράς –αυτής της Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ- να έχει
τον Ρωµανιά από τον Γενάρη µέχρι τον Σεπτέµβρη που παραµύθιαζε όλους τους ηλικιωµένους, όλους τους συνταξιούχους µε
το «θα, θα». Ακόµη ακούω τα «θα» του Ρωµανιά στον Αυτιά και
τρελαίνοµαι! Και µόλις τελείωσε, πήρε την ψήφο. Παραπλάνησε
τον λαό, απέσπασε την ψήφο, έφυγε ο Ρωµανιάς, έµειναν όµως
οι µειώσεις των συντάξεων και η διάλυση των συντάξεων.
Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Μη µου ξαναπείτε για ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει να ντρέπεστε. Είχατε προβλέψει 200
εκατοµµύρια από τον ελλειµµατικό προϋπολογισµό, δώσατε τα
100 εκατοµµύρια, όταν η κυβέρνηση Σαµαρά έδωσε 500 εκατοµµύρια από το πλεόνασµα και είχαµε και το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα.
Και κάτι άλλο: Σταµατήστε αυτό, τα σαράντα χρόνια, που κάνετε τις άµωµες παρθένες. Σαράντα χρόνια τις ευθύνες σας να
τις αναλάβετε. Ποιος φταίει για το καµποτάζ, που δεν ήρθαν τα
κρουαζιερόπλοια και έχασε δισεκατοµµύρια η Ελλάδα; Εσείς και
η παρεούλα σας. Οι Λαφαζάνηδες και οι υπόλοιποι. Ποιος φταίει
για τα εργοστάσια που κλείνανε; Ποιος φταίει για όλα αυτά που
έγιναν; Του Γιαννίτση, που δεν έγινε η µεταρρύθµιση; Βάλατε την
ουρά σας παντού. Η Αριστερά δεν είναι αµέτοχη. Δεν προέρχεται
από παρθενία. Προέρχεται από µία διακορευµένη πολιτικά πολιτική που έκανε σαράντα χρόνια. Δεν φταίει η Νέα Δηµοκρατία
µόνο. Φταίτε και εσείς.
Και κάτι άλλο. Εγώ σας καταλαβαίνω και συγκινούµαι ιδιαίτερα. Ανησυχείτε για την πορεία της Νέας Δηµοκρατίας. Έ, λοιπόν, σας διαβεβαιώνω –για να το καταλάβετε και να µην ανησυχείτε γιατί συγκινητικά ανησυχείτε- η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει
ανάγκη. Η Νέα Δηµοκρατία είναι το λαϊκό κόµµα, είναι το κόµµα
του λαού. Η Νέα Δηµοκρατία κάνει το κοινωνικό δίχτυ που εσείς
έχετε ονειρευτεί στις γιάφκες που συνεδριάζετε το βράδυ για
την πλακίτσα σας. Εδώ όµως δεν είναι γιάφκα. Εδώ είναι Βουλή.
Να ξέρετε ένα πράγµα: Το κοινωνικό δίχτυ στην Ελλάδα το
έφτιαξε αυτή η παράταξη, για την οποία είµαι περήφανος, η κοινωνική κεντροδεξιά. Να σας θυµίσω τον πρώτο Διοικητή του ΙΚΑ,
τον Παναγή Τσαλδάρη, να σας θυµίσω για τον ΟΓΑ, να σας θυµίσω για την εργατική κατοικία. Όλο το κοινωνικό δίχτυ είναι δικό
µας επίτευγµα.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει δώσει τόσα πολλά που είµαι υπερήφανος γι’ αυτήν την παράταξη που σαράντα χρόνια προσφέρει µε
λάθη, µε παραλείψεις αλλά όχι µε τέτοιες σκληρές πολιτικές και
µε τόσα πολλά ψέµατα. Τέτοια ψέµατα πού θα οδηγήσουν;
Τρέµω και προσεύχοµαι και εύχοµαι. Και λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν
γιατί και τα ελικόπτερα θα δυσκολευτούν να σας βρουν. Φοβάµαι
ότι όπως πάτε την οικονοµική κατάσταση, αυτή η χώρα –τρέµω!θα βγει εκτός ευρώ, εκτός Ευρώπης και εκτός Σέγκεν µε αυτήν
την πολιτική που κάνετε στο προσφυγικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κι εκτός πλανήτη!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ο Θεός να βοηθήσει το λαό,
καλά να είναι µε τέτοιους ηγέτες που έχει, µε τέτοια άχρηστη,
ψεύτικη και ανάλγητη Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το λόγο
έχει ο κ. Σγουρίδης, Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων.
Κύριε Σγουρίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ο Υπουργός επτά λεπτά; Όχι,
κυρία Πρόεδρε, δώστε του δώδεκα λεπτά. Είναι και από την
Ξάνθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα έχουµε την ανοχή των δύο λεπτών που δίνεται σε όλους.
Κύριε Σγουρίδη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι καλός συνάδελφος και γενναιόδωρος
ο κ. Γιακουµάτος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, οι περισσότεροι
των οµιλητών αυτού του προϋπολογισµού που τους άκουσα, είτε
της Συµπολίτευσης είτε της Αντιπολίτευσης, είχαν ως κοινό τόπο
µε τον δικό τους τρόπο ο καθένας τα σκληρά υφεσιακά µέτρα
που φορτώνονται στις πλάτες του λαού µέσω του προϋπολογισµού. Οι πρώτοι αντιλέγοντας και αιτιολογώντας ότι κατά ανάγκη
αυτά πρέπει να ληφθούν. Οι άλλοι καταγγέλλοντας την εφαρµογή τους.
Απέναντι σε αυτήν την παθητική οικονοµική αντιµετώπιση θα
ήθελα να δώσω µία άλλη διάσταση. Να δώσω µία άλλη διάσταση
µιας επιθετικής οικονοµικής πολιτικής για την αύξηση του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος και την αύξηση της οικονοµικής
πίτας. Αυτήν την πολιτική τα αναπτυξιακά Υπουργεία αυτής της
Κυβέρνησης και το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων υπηρετούν µε κάθε τρόπο.
Το στοίχηµα του προϋπολογισµού του 2016 που θέλει να κερδίσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι να ανοίξει ο δρόµος για
την επιχειρηµατικότητα. Αν αναρωτιέστε πώς θα συµβάλει ο τοµέας των µεταφορών, στον οποίο αρµόδιος Υπουργός είµαι εγώ,
στην αύξηση του ΑΕΠ θα σας επισηµάνω το εξής: Η γεωπολιτική
των µεταφορών µέσω της διακίνησης µε ασφάλεια των εµπορευµατικών και επιβατικών ροών, περιέχει το στοιχείο της επιχειρηµατικότητας. Αυτή είναι πυλώνας της ανάπτυξης και εργαλείο
για τη µείωση της ανεργίας.
Επί του πρακτέου, για να µη λέµε λόγια. Πρώτον, για την
ασφάλεια των µεταφορών οι γενικές δράσεις που έχουµε προγραµµατίσει για το 2016 έχουν κόστος πολύ µικρό αλλά µε µεγάλη πολλαπλασιαστική αξία 1 εκατοµµύριο ευρώ. Οι κυριότερες
είναι: Η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παρακολούθηση και συντονισµός και εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια 2010-2020, την ανάπτυξη αδιάφθορου -επαναλαµβάνω αδιάφθορου- συστήµατος εκπαίδευσης
και εξέτασης οδηγών και εκπαιδευτών και την πλήρη ανάπτυξη
του καινοτόµου προγράµµατος «e-drive academy».
Όπως σας είπα, είναι µικρό το κόστος µεγάλης πολλαπλασιαστικής αξίας και έτσι πρέπει να λειτουργούµε. Άλλωστε, ας µην
ξεχνάµε ότι τα τροχαία ατυχήµατα στην Ελλάδα σύµφωνα και µε
την βιβλιογραφία και τους επιστηµονικούς φορείς έχουν κόστος
3 δισεκατοµµύρια ετησίως. Η Ελλάδα πληρώνει 3 δισεκατοµµύρια ετησίως από τα τροχαία ατυχήµατα και τα άλλα.
Δεύτερον, για τις µεταφορές. Το όραµά µας είναι να µετατραπεί η Ελλάδα διαµετακοµιστικός κόµβος ανταγωνιστικός και ποιοτικός. Σε αυτό βοηθάει η γεωγραφική θέση της χώρας, πύλη
τόσο για τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης όσο και για τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι
να δηµιουργήσουµε δίκτυα οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια και
εναέρια και συνδυαστικά που θα µπορούν να είναι φιλικά προς
το περιβάλλον, δηλαδή να µειώνουν το αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακος.
Άλλωστε µέσα από τέτοια προγράµµατα η χώρα παίρνει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για όσα προανέφερα επί του πρακτέου στο τέλος Ιουλίου 2016
ολοκληρώνεται το στρατηγικό σχέδιο για τις µεταφορές και την
εφοδιαστική αλυσίδα. Και επίσης, το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή, τα logistics.
Στην κατεύθυνση αυτή για τις οργανωµένες εµπορευµατικές
µεταφορές έχουµε σχεδιάσει και ήδη βρισκόµαστε στη φάση
υλοποίησης του κεντρικού διεθνούς εµβέλειας εµπορευµατικού
κέντρου -που είναι στο Θριάσιο Πεδίο- που θα περιλαµβάνει σιδηροδροµικό δίκτυο, σταθµό και δυνατότητες διαλογής µεταφο-
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ρικών φορτίων. Αυτό ήδη έχει δηµοπρατηθεί και περιµένουµε
στις 31-3-2016 τις τελικές προσφορές. Αυτό αναπτύσσεται κατ’
αρχάς σε εξακόσια στρέµµατα και δύο χιλιάδες διακόσια στρέµµατα στο µέλλον.
Για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, προχωράµε στο να συνδέσουµε τα logistics, τα οποία θα γίνουν στο στρατόπεδο Γκόνου.
Το στρατόπεδο Γκόνου ήδη καθαρίζεται από τα βλήµατα –είναι
εκεί συσσωρευµένα- του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. Θα δοθεί, λοιπόν, για να µπορούν εκεί να επιχειρήσουν για logistics και δίνουµε βαρύτητα κυρίως στα agro logistics και τα city logistics.
Θα ήθελα να πω ότι σχεδιάζεται -και βρίσκεται στην κατεύθυνση του να µελετηθεί για να υλοποιηθεί- να υπάρξουν εµπορευµατικά κέντρα, δηλαδή logistics, στην Αλεξανδρούπολη, στη
Λάρισα και στη Ηγουµενίτσα. Αυτά, όµως, θα πρέπει να συνδυαστούν και µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο στην Ελλάδα για
πολλά χρόνια έχει µείνει πίσω και ξέρουµε για ποιους λόγους
έχει µείνει πίσω.
Το ρεαλιστικό σχέδιο του Υπουργείου είναι η ολοκλήρωση της
σιδηροδροµικής ΠΑΘΕ, Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι µε
ηλεκτροκίνηση, η ηλεκτροκίνηση της γραµµής ΑλεξανδρούποληΟρµένιο, του οποίου η µελέτη άρχισε και η υλοποίηση θα γίνει
µέσα στο 2016. Και η στρατηγική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να προχωρήσουµε –αφού µελετήσουµε- στην
υλοποίηση της σιδηροδροµικής Εγνατίας που θα συνδέσει Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη-Ηγουµενίτσα.
Τέλος, ως προς το θέµα της ιδιωτικοποίησης της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
και της «ΕΕΣΣΤΥ» -που υπεύθυνος φορέας είναι το ΤΑΙΠΕΔ και
δροµολογήθηκε το 2013- οι διαγωνισµοί βρίσκονται στη δεύτερη
φάση. Αλλά η προσωπική µου εκτίµηση είναι, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι, ότι δεν θα υπάρξουν ενδιαφερόµενοι σε αυτούς
τους διαγωνισµούς.
Μέσω του µηχανισµού χρηµατοδότησης Connecting-EuropeFacility έχουµε εντάξει και ολοκληρώνουµε συνεργασίες µε γειτονικές χώρες στον διάδροµο, που βρισκόµαστε, της ανατολικής
Μεσογείου και στον διάδροµο Orient East Mediteranian Corridor.
Όσον αφορά τα ευφυή συστήµατα µεταφορών, µετά από την
εθνική στρατηγική, η οποία έχει ολοκληρωθεί, προχωρήσαµε
στην εθνική αρχιτεκτονική που βρίσκεται στο στάδιο της δηµόσιας διαβούλευσης και πολύ σύντοµα εντός του 2016 θα έχουµε
ένα εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης των εφαρµογών των ευφυών συστηµάτων µεταφορών.
Για τις επιβατικές µεταφορές. Πρώτον, στην Αθήνα για τον
ΟΑΣΑ επικαιροποιούµε το υπάρχον action plan και ήδη βάλαµε
τα κλειδιά για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα µπει σε εφαρµογή
από το 2018 στην Αθήνα.
Για τη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε επιτροπή για να εισηγηθεί
το πλαίσιο δηµιουργίας ενιαίου µητροπολιτικού φορέα µεταφορών στο Νοµό Θεσσαλονίκης κατά τα πρότυπα περίπου του
ΟΑΣΑ και προχωράει το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα έχει εφαρµογή µέσα στο 2017. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ουσιαστικά επιφέρει φορολογική δικαιοσύνη. Δεν µπορεί ο Θρακιώτης ή ο
Πελοποννήσιος να πληρώνει τις διαφορές των αστικών συγκοινωνιών στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Τρίτον, θα προτείνουµε κατόπιν διαβούλευσης τη ΡΑΕΜ, δηλαδή τον ρυθµιστικό φορέα µετακινήσεων ως τον ενιαίο φορέα
µεταφορών για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τέλος για τον Ελαιώνα, πλησίον του σταθµού του µετρό σύµφωνα µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, έχουµε προτεραιότητα να κατασκευαστεί ο κεντρικός σταθµός υπεραστικών
εθνικών και διεθνών µεταφορών. Στόχος του έργου αυτού είναι
η ποιότητα, η προσβασιµότητα και η προστασία του περιβάλλοντος.
Τέλος για τα υδατοδρόµια -και κλείνω µε αυτό- ήδη µελετάται
η τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου. Έτσι θα µπορέσουµε
να βελτιώσουµε τις διαδικασίες αδειοδότησης και να υπάρξει µια
πιο εύρυθµη λειτουργία.
Όλα όσα προανέφερα είναι προς την κατεύθυνση που σας
ανέφερα προηγουµένως, να µεγαλώσουµε την πίτα, να αυξήσουµε το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν, να ξαναµπεί η επιχειρηµατικότητα στη χώρα. Και γι’ αυτόν τον λόγο για να είναι και δεσ-
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µευτικά, υπάρχει το action plan, δηλαδή το σχέδιο δράσεων του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων µέχρι τον Δεκέµβρη του 2016. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Παναγιώτης Σγουρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2016 χαράζει µία
ρότα στο καράβι που λέγεται Ελλάδα, για να πάει στο λιµάνι. Το
καράβι θα πάει στο λιµάνι, ανεξάρτητα εάν οι ναύτες πηγαινοέρχονται µέσα σε αυτό. Η Ελλάδα βρήκε τον δρόµο της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Καφαντάρη για έξι λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σαφώς είναι σηµαντική στιγµή για το κοινοβούλιο, για κάθε κοινοβούλιο, όταν συζητείται ο προϋπολογισµός του επόµενου
έτους. Αλλά αυτή η στιγµή σήµερα είναι και ιστορική γιατί είναι
ένας προϋπολογισµός µιας Κυβέρνησης της οποίας ο βασικός
πυρήνας είναι η Αριστερά.
Είναι ένας προϋπολογισµός πραγµατικά σε δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες. Ένας προϋπολογισµός, όµως, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από µονοµέρεια. Και τι εννοώ; Όπως η Κυβέρνηση έχει λειτουργήσει µε µονοµέρεια υπέρ των αδυνάτων, των
φτωχών και µεσαίων στρωµάτων, αυτό αποτυπώνεται και στον
εν λόγω προϋπολογισµό.
Αυτό φαίνεται από την πολιτική της Κυβέρνησης, από τον νόµο
για την ανθρωπιστική κρίση, από τη ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια που το 60% -δηλαδή τα αδύναµα και µεσαία κοινωνικά στρώµατα- δεν θα χάσει την πρώτη του κατοικία, και φαίνεται βέβαια
από τον προϋπολογισµό. Δεν θα αναφερθώ σε νούµερα, τα
οποία θα δοθούν σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως στην υγεία,
στην παιδεία και ουσιαστικά στην ανακούφιση των αδύναµων.
Επίσης, αυτό ο προϋπολογισµός χαρακτηρίζεται και από έναν
ρεαλισµό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που έχει να κάνει µε το
ότι δεν περιλαµβάνει πιθανά έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είµαστε ρεαλιστές. Εδώ, όµως, δεν µπορούµε να µην
πούµε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί το θέµα αυτό –τη φοροδιαφυγή εννοώ- το κτυπά. Και δεν µπορώ να µην πω ότι φέτος
σε σχέση µε το πρώτο δεκάµηνο του 2014 είχαµε φοροεισπράξεις γύρω στα 700 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα.
Ακούσαµε χθες, και σήµερα σε ένα βαθµό, πολλά από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από την Αντιπολίτευση γενικότερα.
Στέλεχος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες ανέφερε ότι είναι
ο βαρύτερος προϋπολογισµός των τελευταίων χρόνων βάζοντας
πρόσθετα βάρη σε όλα αυτά που πέρασε ο λαός µας τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι βαρύτερος αυτός ο προϋπολογισµός από έναν προϋπολογισµό κράτους, της χώρας µας, που δεν θα είχε µειωθεί
το ακαθάριστο εγχώριο εισόδηµά της κατά 25% τα τέσσερα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε ό,τι συνέπειες
επέφερε αυτό, όπως των µνηµονιακών πολιτικών και των πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων που µας έφεραν εδώ που
µας έφεραν σήµερα.
Και εδώ, όµως, δεν µπορώ να µην αναφέρω κάποιους αριθµούς. Δεν µπορώ να µην αναφέρω ότι το πρώτο εξάµηνο του
2015 το ΑΕΠ µεσοσταθµικά αυξήθηκε 1,1% όταν όλη την προηγούµενη χρονιά αυξήθηκε 0,7%. Αυτό είναι το success story του
κ. Σαµαρά που κάποιοι επαναφέρουν και ονειρεύονται µέσα και
σε αυτό το κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε µία χώρα η οποία προσπαθεί, µετά τη λαίλαπα των πολιτικών που την έφεραν εδώ, να
σταθεί στα πόδια της και πραγµατικά να επανέλθει σε συνθήκες
κανονικότητας. Έχουµε µία χώρα, η οποία πραγµατικά ακολουθεί µία Κυβέρνηση η οποία, αναλαµβάνοντας την ευθύνη, ακολουθεί ένα συγκεκριµένο οδικό χάρτη.
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οδεύει οµαλά –και καλά,
µπορούµε να πούµε- ουσιαστικά χωρίς να φτάσουµε στο σηµείο
να κουρευτούν καταθέσεις. Αυτό δεν είναι µικρό πράγµα. Από
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την άλλη µεριά, έχουµε τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων, όπως
ανέφερα και πριν, που κυρίως αφορά τα µεσαία και φτωχά εισοδήµατα. Και θα έλεγα το 60% των δανείων να µην χάσουν οι δανειολήπτες τα σπίτια τους δεν είναι και µικρό πράγµα. Και βέβαια,
όλα αυτά έχοντας µέσα σε αυτό το διάστηµα υλοποιήσει την
πλειοψηφία –όχι όλα ακόµα- των προαπαιτουµένων, ούτως ώστε
να ανοίξει τον καινούργιο χρόνο η µεγάλη συζήτηση για το
χρέος. Αυτός, αν θέλετε, είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης.
Αναδιάρθρωση του χρέους. Εδώ, όµως, πρέπει να πούµε ότι
ήδη τον Αύγουστο µε τη δανειακή σύµβαση έγινε µία µίνι αναδιάρθρωση µε το δανεισµό από τον ESM, µε την παράταση του
χρόνου, µε τη µείωση του επιτοκίου. Τώρα θα πει κάποιος –κι
εµείς θα το λέγαµε- ναι, η κατάσταση δεν είναι η ίδια, όπως ήταν
πριν από ένα-δύο χρόνια που έλεγαν οι δανειστές «θα δούµε το
χρέος». Έχουµε δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων. Δεν πρέπει
να ξεχνάµε τον Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι
«είµαστε έτοιµοι από το 2016 να ανοίξουµε αυτήν τη µεγάλη συζήτηση για το χρέος».
Βέβαια, κύριοι και κυρίες Βουλευτές, δεν µπορούµε να µην ξεχνάµε και την παρέµβαση που έχει κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και τις ανακατατάξεις που
γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί κάποιοι µας κατηγόρησαν
χθες πάλι ότι χάσαµε τους συµµάχους µας στην Ευρώπη. Ποιους
συµµάχους µας στην Ευρώπη χάσαµε; Η Ελλάδα αυτήν τη
στιγµή έχει καταστεί σοβαρός παράγοντας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, γιατί έφερε το θέµα του χρέους στις πραγµατικές διαστάσεις, κάτι το οποίο αφορά και άλλες χώρες. Από την άλλη
µεριά, χάσαµε συµµάχους; Ας θυµηθούµε για τα κόκκινα δάνεια
και τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας αν είχαµε ή δεν είχαµε συµµάχους. Φυσικά και είχαµε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ένας σοβαρός τοµέας σε
σχέση µε την εξωτερική πολιτική και την ανάπτυξη της χώρας
έχει να κάνει µε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, την οποία
ακολουθεί η Κυβέρνηση. Έχει να κάνει µε τον ενεργειακό τοµέα,
που είναι πάρα πολύ σηµαντικός και λόγω της θέσης µας της γεωγραφικής. Προσπάθειες που κάνει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός µε επαφές µε άλλες χώρες, όπως πρόσφατα µε το
Ισραήλ. Σήµερα ο Υπουργός Ενέργειας βρίσκεται στη Μόσχα.
Στόχος είναι η αναβάθµιση της χώρας µας και στον τοµέα τον
ενεργειακό, ώστε να γίνει ενεργειακός κόµβος, αξιοποιώντας τα
γεωπολιτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία έχει. Έρχεται, δηλαδή, η
Ελλάδα ουσιαστικά, δυναµικά στο διεθνές προσκήνιο. Όσο και
να στενοχωριούνται κάποιοι και να τους ενοχλεί ότι η Κυβέρνηση
αυτή υπάρχει, προχωρεί, έχει επιτυχίες και έχει και τον ελληνικό
λαό µαζί της, τη στιγµή που σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις στηρίχθηκε, να ξέρουν ότι η Κυβέρνηση αυτή ήρθε για
να µείνει. Ήρθε για να µείνει, θα µείνει και θα πετύχει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη
για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Έξι λεπτά είναι, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, έξι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αύριο θα είµαστε πάλι στα έξι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα δούµε. Σήµερα πάντως είναι έξι.
Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά από σχεδόν ένα χρόνο διακυβέρνησης της
πρώτης φοράς αριστερά µε ολίγον ακροδεξιά, ήρθε η ώρα να
κάνουµε ταµείο. Όταν ετοίµαζα την οµιλία µου, έψαχνα να βρω
ένα χαρακτηρισµό για όσα ζήσαµε από τον περασµένο Φεβρουάριο µέχρι σήµερα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα για λόγους
που οι περισσότεροι ίσως φαντάζεστε. Θυµήθηκα, όµως, µία παροιµία που άκουγα µικρός, η οποία περιγράφει κατά τη γνώµη
µου απόλυτα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός: «Πίσω να πάει ντρέπεται, µπροστά να πάει φοβάται».
Πολλοί µπορεί να αµφιβάλλουν για το πρώτο σκέλος της παροιµίας. Δεν τους αδικώ. Άλλωστε, έχουµε πολλά παραδείγµατα
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όπου η Κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν έχει ίχνος ντροπής. Έφτασαν ακόµα και να µας εγκαλέσουν γιατί δήθεν δεν τηρούµε υπεύθυνη αντιπολιτευτική στάση. Αυτοί που έκαναν τα πάντα ως
Αντιπολίτευση για να µην πετύχει καµµία µεταρρύθµιση. Αυτοί
που δεν έβαλαν πλάτη ποτέ σε δύσκολες αποφάσεις. Αυτοί που
µιλούσαν για προδότες, δωσίλογους, τρόικα εσωτερικού. Αυτοί
που τορπίλισαν κάθε προσπάθεια εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια, προκαλώντας εκλογές µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Αυτοί που µετέτρεψαν το «όχι» του
ελληνικού λαού σε «ναι». Αυτοί που καθηµερινά κάνουν το µαύρο
άσπρο, προσπαθώντας να µας πείσουν ότι πρέπει να πληρώσουµε µε χαµόγελο τον λογαριασµό της ανικανότητάς τους.
Για το δεύτερο σκέλος της παροιµίας, όµως, δεν αµφιβάλλει
κανείς. Φοβούνται να πάνε µπροστά και κάνουν ό,τι µπορούν για
να φορτώσουν τις ευθύνες τους σε άλλους. Ελπίζω µετά από
τόσες τραγικές αποφάσεις η Κυβέρνηση να κατάλαβε ότι πρέπει
να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και τα πολιτικά κόµµατα µε ειλικρίνεια, χωρίς τακτικισµούς και υπεκφυγές.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τα πράγµατα είναι απλά.
Εάν θεωρείτε ότι η πρότασή σας για το ασφαλιστικό είναι σωστή
και δίκαιη, εµπιστευθείτε τους εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές
που σας στηρίζουν και προσπαθήστε να τους πείσετε. Εάν πάλι
αισθάνεστε ότι δεν θα το καταφέρετε, ενηµερώστε έγκαιρα τους
πολιτικούς αρχηγούς των κοµµάτων του συνταγµατικού τόξου.
Άλλους πειραµατισµούς η χώρα δεν αντέχει. Τα δίδακτρά σας
είναι ήδη πολύ ακριβά και ας αποφύγατε τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Φέρατε µία τραγική συµφωνία και ένα αχρείαστο µνηµόνιο.
Κλείσατε τις τράπεζες. Έχετε κηρύξει στάση πληρωµών στο δηµόσιο. Σχεδόν κάθε εβδοµάδα η Βουλή ξεψηφίζει διατάξεις που
πριν από λίγο καιρό είχε ψηφίσει µε κορυφαία την αλλαγή των
εκατό δόσεων. Η διαδικασία του κατεπείγοντος και των τροπολογιών έχει γίνει η αγαπηµένη σας. Ξεκινάτε τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Ξεπουλήσατε τις τράπεζες. Τσακίζετε
τους αγρότες µε φόρους. Ετοιµάζετε ασφαλιστικό που, όπως
όλα δείχνουν, θα έχει πρωτοφανείς περικοπές και επίσης νοµοθετική ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια, η οποία θα παραδώσει
µέρος τους στα distress funds. Όλα αυτά και άλλα, που σήµερα
ξεχνάω, σε µόλις δέκα µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει προφανής αδυναµία
αποτελεσµατικής διακυβέρνησης του τόπου, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα και στον προϋπολογισµό. Δικαίως ο εισηγητής
µας τον χαρακτήρισε σαν τον χειρότερο προϋπολογισµό των τελευταίων ετών, αφού όχι µόνο πετυχαίνει ισχνά πλεονάσµατα σε
σχέση µε το ύψος των φόρων και των περικοπών στις δαπάνες,
αλλά επιπλέον επειδή περιλαµβάνει προβλέψεις και µέτρα που
δεν έχουν ψηφιστεί καν από τη Βουλή, όπως για παράδειγµα, η
φορολογία των αγροτών. Με άλλα λόγια, πολλά από τα προβλεπόµενα του προϋπολογισµού είναι στον αέρα.
Ο προϋπολογισµός του 2016 θα αποτύχει και για έναν ακόµη
λόγο. Κάθε προϋπολογισµός στηρίζεται στον προηγούµενο. Με
βάση την εκτέλεσή του, υπολογίζονται οι διορθωτικές κινήσεις
που χρειάζονται, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και µια δίκαιη κατανοµή των βαρών. Δυστυχώς, όµως, στον προϋπολογισµό του 2015 έχουµε πλήρη εκτροχιασµό. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι τα φορολογικά έσοδα υπολείπονται των προβλέψεων κατά
4,2 δισεκατοµµύρια, ενώ τα ληξιπρόθεσµα έφτασαν τα 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ τον περασµένο Σεπτέµβρη από τα 3,7 δισεκατοµµύρια που ήταν τον Δεκέµβριο του 2014. Έχουµε, δηλαδή,
µια αύξηση της τάξης του 31%. Μάλιστα, στις προβλέψεις για τα
φορολογικά έσοδα έχετε συµπεριλάβει και επιπλέον µέτρα
ύψους 1 δισεκατοµµυρίου, µε αποτέλεσµα η πραγµατική απόκλιση να είναι 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι περικοπές για τη νέα χρονιά έχουν στο επίκεντρο την κοινωνική ασφάλιση. Συνολικά, 1,6 δισεκατοµµύρια εξοικονόµηση
πόρων υπολογίζετε από περικοπές σε συντάξεις και υπόλοιπες
παροχές. Επίσης, 18,3 εκατοµµύρια ευρώ από το νέο µισθολόγιο, 105 εκατοµµύρια από τα κοινωνικά επιδόµατα, 500 εκατοµµύρια από περικοπές στις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας. Και τέλος, άλλα 22 εκατοµµύρια από το κονδύλι της περίθαλψης. Για το αν τα βάρη κατανέµονται δίκαια στους πολίτες,
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νοµίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Για το αν θα καταφέρετε
να τους πείσετε ότι ο προϋπολογισµός είναι αποτέλεσµα σκληρής διαπραγµάτευσης, επίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω την τοποθέτησή
µου µε µια σκέψη. Στα τέλη του 2014 η χώρα βρισκόταν ένα βήµα
πριν την έξοδο από τα µνηµόνια, έχοντας πληρώσει ένα βαρύ τίµηµα για να το καταφέρει. Δυστυχώς η δίψα του ΣΥΡΙΖΑ για
εξουσία τορπίλισε την πορεία αυτήν. Το επαναλαµβάνω διαρκώς,
γιατί πολλές φορές ξεχνάµε πόσο κοντά ήµασταν στην πηγή.
Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι η παρούσα Κυβέρνηση
φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη και για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η χώρα. Και οφείλει γι’ αυτό µια γενναία αυτοκριτική στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Αρβανίτιδη και για την πλήρη συµµόρφωση µε
τον χρόνο.
Κύριε Πάλλη, σε αυτό το σηµείο θα µιλήσει ο κ. Βαρεµένος
επειδή χθες δεν µπόρεσε να µιλήσει στη σειρά του, γιατί προήδρευε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός, όπως λέει και η ετυµολογία της λέξης, προϋπολογίζει. Ο υπολογισµός, η αποτίµηση,
η επαλήθευση ή µη γίνεται, όπως συµβαίνει µε όλους τους προϋπολογισµούς, στο τέλος της χρήσης. Και το ποια ακριβώς θα
είναι αυτή η αποτίµηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Δυστυχώς –δεν µπορώ να πω ευτυχώς- ένας απ’ αυτούς τους
παράγοντες, που εξαρτάται αυτή η έκβαση των δεδοµένων του
προϋπολογισµού είναι πολιτικός. Πολιτικός, πολιτική, πολιτικοί
είναι η κύρια αιτία του ότι φτάσαµε έως εδώ και δεν µπορούµε
να ξεκολλήσουµε. Ένας βασικός παράγοντας είναι µια ενδηµούσα, αν όχι καλλιεργούµενη αστάθεια.
Κύριοι Βουλευτές, υπάρχει πράγµατι κάτι σάπιο στο βασίλειο
της Δανιµαρκίας. Δεν είναι δυνατό ενάµιση µήνα σχεδόν µετά τις
πρόσφατες εκλογές να τίθεται θέµα σε αυτήν εδώ τη χώρα της
φαιδράς πορτοκαλέας αν θα πέσει η Κυβέρνηση, έστω και αν
είναι η χώρα που σε κάθε εκλογές το βράδυ των αποτελεσµάτων
συζητούσαµε για τις επόµενες.
Και το γεγονός ότι από το στρατόπεδο το κυβερνητικό δόθηκε
αφορµή για να διογκωθούν τέτοιες συζητήσεις κάνει το πρόβληµα ακόµα µεγαλύτερο. Άλλο θέµα να πει κανείς, «κοιτάξτε να
δείτε υπάρχουν βαριά µέτρα και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη
διεύρυνσης κοινωνικής και πολιτικής βάσης που θα στηρίξουν
αυτά τα µέτρα». Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Πλανάται πλάνην οικτράν όποιος νοµίζει ότι ενδεχόµενη αποτυχία, ενδεχοµένως παταγώδης, όπως µπορεί να φαντάζεται, του
παρόντος προγράµµατος θα είναι χρυσή ευκαιρία για εκείνον.
Τουναντίον θα είναι ένα φλερτ του πολιτικού συστήµατος µε το
ίδιο το χάος. Αυτή είναι η άποψή µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μα, εµείς δεν σας µοιάζουµε. Δεν κάνουµε τα ίδια. Δεν ευχόµεθα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, αφού έχετε τόση αυτοπεποίθηση γι’ αυτό που πιστεύετε προχωρήστε.
Μου αφαιρέθηκε λίγος χρόνος.
Εγώ λέω όµως ότι η εναλλαγή ρόλων µεταξύ Κυβέρνησης και
Αντιπολίτευσης από το «ναι σε όλα» στο «όχι σε όλα» και τούµπαλιν διογκώνει την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, η
οποία πλέον είναι οριακή, διαβάστε όλες τις έρευνες. Ή µάλλον
δεν χρειάζεται να τις διαβάσετε: Είναι οριακή.
Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζονται προτάσεις. Δεν πρόκειται για µετακύλιση κυβερνητικών ευθυνών, αλλά χρειάζονται προτάσεις
από παντού. Και στη βάση αυτών των προτάσεων, στη βάση συνεκτικών πολιτικών µπορεί να επιδιωχθούν συγκλίσεις στην επιδίωξη που πρότεινα προηγουµένως.
Μόνο σε αυτήν τη βάση γίνεται, συνεκτικών πολιτικών µε ένα
πρόσηµο κοινωνικοπολιτικό και όχι ευκαιριακές κατασκευές µε
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βαρύγδουπους τίτλους εθνικούς, που οι κάπως παλαιότεροι από
εµάς τους έχουµε ζήσει στο παρελθόν. Όπου τι παρατηρείται
εκεί, στις βραχύβιες; Πρέπει ορίζοντας τετραετίας πάση θυσία.
Στις βραχύβιες αυτές κατασκευές ανταγωνίζονται όλοι εν όψει
του τέλους τους βραχέως βίου της κυβέρνησης και του τι θα
γίνει µετά, χωρίς να επιτελεστεί το έργο που έχει µπροστά της
να επιτελέσει όχι η απλώς η χώρα, αλλά η κυβέρνηση.
Κύριοι Βουλευτές, το 2016 δεν θα είναι εύκολη χρονιά, θα είναι
δύσκολη χρονιά. Δοκιµάζεται οριακά η φοροδοτική ικανότητα µεγάλων, πλατιών στρωµάτων του ελληνικού λαού. Η µεσαία τάξη,
που κάποτε είχε να δώσει πολλά και όταν είχε να δώσει πολλά
φοροδιέφευγε στο πλαίσιο κυβερνητικών ενοχών και µιας γενικευµένης συνενοχής, τώρα συρρικνώνεται και ελαχιστοποιείται
η φοροδοτική της ικανότητα και θα έλεγα ότι δοκιµάζεται και από
την υπερφορολόγηση.
Τουλάχιστον, θα έλεγα εγώ, να µην επιβαρυνθούν περαιτέρω
υγιή παραγωγικά κίνητρα, όσα παραµένουν ζωντανά και δεν
έχουν µολυνθεί από τον υιό της κρίσης αυτά να µείνουν τουλάχιστον ζωντανά και ανέγγιχτα.
Και το λέω αυτό που είπα πριν για την φοροδοτική ικανότητα
γιατί µέσα στο 2015 είχαµε κάθε µήνα ένα δισεκατοµµύριο ληξιπρόθεσµα. Δηλαδή, συνεχίζεται η συσσώρευση ληξιπρόθεσµων.
Ακολουθούµε έναν µονόδροµο και προσδοκούµε σε µια λύση για
το χρέος, που θα βγάλει τη χώρα απ’ το κάδρο της πιο ευάλωτης
χώρας, που θα δηµιουργήσει ένα σοκ αισιοδοξίας, που είναι απαραίτητο για να επανεκκινήσει η οικονοµία.
Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ασύµµετρα µέτρα
κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Έχει εµπεδωθεί
στον κόσµο µια αίσθηση γενικευµένες ανοµίας. Εάν και από την
Κυβέρνηση δεν τεθεί τέρµα σε αυτό, θα έχουµε µια τορπίλη στα
θεµέλια της εναποµείνασας κοινωνικής συνοχής µε άδηλες συνέπειες.
Τι θα γίνει µε το κράτος; Πώς θα γίνει εργαλείο παραγωγικής
ανασυγκρότησης; Δεν ξέρω αν πάτε σε κρατικές υπηρεσίες,
αλλά εκεί που υπάρχει επαφή µε το κοινό, υπάρχει τραγική λειψανδρία. Εκεί που δεν υπάρχει επαφή µε το κοινό, υπάρχει λιµνάζον προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ θα έλεγα το εξής. Προσωπική µου γνώµη είναι ότι εκεί
που πρέπει να ψάχνουµε το αριστερό πρόσηµο, αυτήν τη στιγµή,
σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει επιβληθεί στη χώρα, είναι
σε δύο πράγµατα: δικαιότερη κατανοµή των βαρών και άµεση
αντιµετώπιση της ανεργίας. Με αυτούς τους δείκτες δεν πάµε
πουθενά. Και χρειάζονται κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, για την πρωτότυπη, νέα, καινοτόµα επιχειρηµατικότητα,
κίνητρα συγκεκριµένα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται υπέρβαση. Το µεροδούλι-µεροφάι της διαπραγµάτευσης –µε έµφαση στο µεροδούλι και λιγότερη στο µεροφάι– δεν θα µας βγάλει εύκολα από
την κρίση. Χρειάζεται υπέρβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πρέπει να βοηθήσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
παράδειγµα, τι θα γίνει, υπάρχει σχέδιο για την επιστροφή –πρέπει να υπάρχει σχέδιο, εγώ δεν είµαι ειδικός- των καταθέσεων;
Κοιτάξτε να δείτε –και τελειώνω- από πρώτη Γενάρη είναι η οδηγία που θα εφαρµοστεί, η οποία έχει ένα θετικό, δηλαδή, την
προστασία των καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ, αλλά έχει
και κάτι άδηλο για τις καταθέσεις πάνω από αυτό το ποσό, τη
στιγµή που ο Σόιµπλε αρνείται την πρόταση του Ντράγκι για ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων.
Θα µπορούσε να πει κανείς πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Αλλά
κυρίως δεν έχει χρόνο η χώρα. Εγώ θα έλεγα σε όλους µας και
στην Κυβέρνηση –διότι η Αντιπολίτευση δεν ξέρω αν ακούει κιόλας– θαρσείν χρη, διότι οι καιροί, όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, ου µενετοί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Έτσι λένε και οι Ένοπλές Δυνάµεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις
αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο κ. Πάλλης από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που προέκυψε από τη συµφωνία του Αυγούστου, το οποίο διασφαλίζει τον δηµοσιονοµικό χώρο για να σπάσει το σπιράλ θανάτου που είχε επιβληθεί στη χώρα, καλούµαστε να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2016, τον πρώτο που φέρνει
αυτή η Κυβέρνηση, ο οποίος δεν είναι ουδέτερος, αλλά έχει κοινωνικό πρόσηµο.
Είναι δηµοσιονοµικά ισορροπηµένος και δίνει στην Κυβέρνηση την δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, υπερβαίνοντας τις δεσµεύσεις που είχαν αναλάβει οι προηγούµενες
κυβερνήσεις.
Αυτό το µεσοπρόθεσµο αφήνει συνολικά δηµοσιονοµικό χώρο
για την επόµενη πενταετία 20 δισεκατοµµύρια και 7 δισεκατοµµύρια για φέτος, µέτρα τα οποία είχατε αναλάβει την ευθύνη να
επιβάλετε, λεφτά συνολικά που αντιστοιχούν στην πενταετία σε
ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ µε στοχευµένες περικοπές στις δαπάνες,
όπως παράδειγµα η µείωση στρατιωτικών δαπανών, χωρίς να
επιβάλει οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων, όπως επανειληµµένα κάνατε και θα ξανακάνατε αν οι πολίτες δεν έβαζαν
φρένο τον Ιανουάριο και αν οι πολίτες δεν ξαναέδιναν εντολή σε
αυτήν την Κυβέρνηση τον Σεπτέµβριο.
Κι εδώ πρέπει να µας πείτε, όταν µας κάνετε κριτική, κύριοι
συνάδελφοι, για τη µείωση δαπανών εσείς τί θα κάνατε; Μειώσεις µισθών, απολύσεις, κλείσιµο υπηρεσιών; Όλα αυτά µαζί;
Μα, αυτά τα κάνατε, κύριοι συνάδελφοι. Τα κάνατε.
Κάνετε κριτική για τους φόρους που αναγκαστικά επιβάλλονται µε αοριστολογίες και καταστροφολογικές κορώνες. Η ουσία
είναι ότι θέλουµε δικαιότερους φόρους και αυτό αποτυπώνεται
στον προϋπολογισµό στο γεγονός ότι οι άµεσοι φόροι αυξάνονται από το 41% στο 44,7%, ενώ οι έµµεσοι φόροι µειώνονται από
το 58%, περίπου στο 55%, ώστε να αγγίζουν αυτούς που δεν
πλήρωναν και τους οποίους εσείς προστατεύατε τόσα χρόνια.
Γίνεται πολύ κουβέντα για τους συντελεστές φόρου των αγροτών. Υπάρχει ως τώρα αναλογικότητα στην φορολόγηση των
αγροτών ή µήπως υπάρχουν αγρότες µε µεγάλα εισοδήµατα που
δεν πλήρωναν όσα έπρεπε να πληρώνουν; Είναι η λύση του
αγροτικού προβλήµατος της χώρας το αφορολόγητο των αγροτών ή πρέπει να γίνουν δράσεις που αποσκοπούν στην µείωση
του κόστους παραγωγής και στην βελτίωση τιµών του παραγωγού και θεσµικές παρεµβάσεις –χθες ψηφίσαµε µία τέτοια- και
συνολικά του στρατηγικού σχεδιασµού της αγροτικής πολιτικής,
παράλληλα µε την προστασία του εισοδήµατος των φτωχών
αγροτών; Αυτά ζητούν οι αγρότες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πανηγυρίζουν οι αγρότες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Εκεί βασίζεται και η αναγκαιότητα του
παράλληλου προγράµµατος, κάτι που δεν καταλαβαίνετε, που
δεν αναιρεί τις δεσµεύσεις της χώρας µας απέναντι στους θεσµούς, αλλά δηµιουργεί συνθήκες µέσα από στοχευµένες δράσεις, ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Παράδειγµα οι
δράσεις που ετοιµάζει η Κυβέρνηση και οι κατευθύνσεις που
υπάρχουν για την στήριξη προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, η αναβάθµιση και στήριξη των δοµών υγείας και πολλά
άλλα που έχουν ειπωθεί στην Αίθουσα, κύριε συνάδελφε. Αυτό
θα το δείτε στην Λέσβο, που βιώνει την κρίση του προσφυγικού,
παράλληλα µε την ελληνική κρίση και όση κριτική και αν µας κάνετε, όσο µίσος και αν βγάζετε και µισαλλοδοξία κάποιοι σε
αυτήν την Αίθουσα, η πολιτική στάση της Κυβέρνησης και των
τοπικών κοινωνιών µε το προσφυγικό µάς δείχνει και αποδεικνύει
στην πράξη την αναγκαιότητα παράλληλου προγράµµατος το
οποίο θα λειτουργεί παράλληλα και πέρα από οποιονδήποτε
προϋπολογισµό. Είναι ανάγκη αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μίσος εµείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 2016. Συλλογικά
ως κόµµατα αλλά και ατοµικά ο καθένας και η καθεµία από εµάς
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Εµείς έχουµε αναλάβει τις
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ευθύνες µας. Αλλά αναρωτιέµαι, σαν νέος άνθρωπος και νέος
Βουλευτής, απευθυνόµενος στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, κυρίως σε αυτούς που κυβερνούσαν τα προηγούµενα
πολλά χρόνια τον τόπο: Είναι πολιτική σας επιλογή η καταψήφιση
του προϋπολογισµού γιατί εξυπηρετεί άλλα ταξικά συµφέροντα,
άλλα από αυτά που εσείς υπερασπίζεστε; Αν είναι έτσι, εγώ το
κατανοώ απόλυτα. Δεν κατανοώ, όµως, µία πολιτική επιλογή η
οποία σας κατατάσσει στους ασυνείδητους της ιστορίας, που
αναιρεί τις πράξεις σας έως τώρα, µία επιλογή οπισθοδρόµησης
και µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων.
Η κοινωνία περιµένει από αυτό το Κοινοβούλιο να στηρίξει µία
εθνική προσπάθεια που γίνεται για να πάει ο τόπος µπροστά.
Εµείς είµαστε εδώ εγγυητές της σταθερότητας και στο πέρασµα
του χρόνου, όλοι µας θα κριθούµε για την στάση µας, τις πράξεις
µας και τις επιλογές µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Πάλλη για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Δελής από το ΚΚΕ, για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως και αν τον δεις, απ’ όπου
και αν τον πιάσεις αυτόν τον προϋπολογισµό, σε ένα συµπέρασµα καταλήγεις: Ο λαός πληρώνει µε χίλιους τρόπους, και το κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, κερδίζουν µε άλλους τόσους.
Μπορεί βέβαια να πει κάποιος ότι συνεχίζει απλώς την αντιλαϊκή
πεπατηµένη των προϋπολογισµών των προηγούµενων αστικών
κυβερνήσεων, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα νέα βάρβαρα
µέτρα, πάνω από 7 δισεκατοµµύρια, µαζί µε τις ουρές του φετινού προϋπολογισµού που προβλέπει σε φόρους και περικοπές
κοινωνικών δαπανών, δεν αντικαθιστούν τα παλαιότερα αλλά έρχονται να προστεθούν στα προηγούµενα που σήκωσε στις πλάτες του ο λαός µας για να κάνουν ακόµη µεγαλύτερη κόλαση τη
ζωή του. Κι έρχονται εδώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µιλούν για
την κοινωνική του διάσταση, ακόµα και για το ταξικό του πρόσηµο. Βεβαίως, διαθέτει ταξικό πρόσηµο, µόνο που είναι το ταξικό πρόσηµο των καπιταλιστών και του συστήµατός τους. Και
αυτό υπηρετείτε µε τον προϋπολογισµό σας. Αφοσιωµένοι στην
ανάπτυξη των κερδών τους, εντείνοντας το τσάκισµα του λαού
στο εσωτερικό και τους ίδιους υπηρετείτε και πάλι όταν εµπλέκετε την χώρα στους επικίνδυνους ιµπεριαλιστικούς οξυµένους
ανταγωνισµούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Δείτε τι γίνεται στην παιδεία και τι προβλέπει γι’ αυτήν ο προϋπολογισµός.
Ενώ εµφανίζονται αυξηµένες κατά 10 εκατοµµύρια ευρώ οι
δαπάνες για τις πανελλήνιες εξετάσεις –γιατί αλήθεια περιµένουµε µία απάντηση γι’ αυτό- και κατά 30 εκατοµµύρια οι δαπάνες για την έρευνα, συνολικά οι δαπάνες για την παιδεία
φαίνονται να µένουν περίπου ίδιες µε τις περυσινές, να σταθεροποιούνται.
Για να δούµε, όµως, τι σταθεροποιείται; Σταθεροποιείται η
υποχρηµατοδότηση της παιδείας, ουσιαστικά η στάση πληρωµών προς αυτήν. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η τραγική οικονοµική κατάσταση των σχολείων, πανεπιστηµίων και ΤΕΙ θα
συνεχίσει να βρίσκεται σε καθεστώς ελεγχόµενης χρεοκοπίας,
γιατί ούτε σε αυτόν τον προϋπολογισµό δεν προβλέπεται συγκεκριµένο κονδύλι για δωρεάν πετρέλαιο, ρεύµα, νερό, τηλέφωνο
στα σχολεία.
Γιατί δε διαγράφετε τα χρέη των σχολικών επιτροπών στις
πρώην ΔΕΚΟ και αφήνετε τα σχολεία να ζουν µε την αγωνία µην
µείνουν χωρίς θέρµανση; Γιατί δεν φέρνετε ρύθµιση για αφορολόγητο φυσικό αέριο και αφορολόγητο πετρέλαιο στα σχολεία
και την διατηρείτε µονάχα για τους εφοπλιστές; Γιατί δεν απαλλάσσετε τα σχολεία από τον ΦΠΑ για τα αναλώσιµά τους και
αυτήν την απαλλαγή την δίνετε µόνο στις πρεσβείες; Θα βγάλετε
επιτέλους ένα κονδύλι για ένα σχολικό γεύµα για όλα τα παιδιά,
για να αντιµετωπιστεί το αίσχος του υποσιτισµού χιλιάδων παιδιών λαϊκών οικογενειών, παρά να τα αφήνετε στην επαγγελµατική φιλανθρωπία ΜΚΟ, Εκκλησίας και χορηγών;
Πότε θα εξασφαλίσετε να µην µένει κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης, να µην µένει κανένα παιδί λαϊκής οικογένειας χωρίς ια-
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τροφαρµακευτική περίθαλψη; Πότε θα χρηµατοδοτήσετε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων και πότε θα ξεκινήσει ο αντισεισµικός τους έλεγχος που σταµάτησε το 2010; Χιλιάδες είναι
οι µαθητές που κάνουν µάθηµα µέσα σε ανέλεγκτα κτήρια, αφού
ο έλεγχος έγινε µονάχα στο 1/3 των σχολείων αυτών που κατασκευάστηκαν µάλιστα µέχρι το ’60.
Χίλια πεντακόσια νέα νηπιαγωγεία χρειάζονται για να καλύψουν την υποχρεωτική φοίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων
στα δηµόσια νηπιαγωγεία και ακόµα στην σηµερινή µονοετή υποχρεωτική προσχολική αγωγή το 1/3 των νηπιαγωγείων στεγάζονται σε ακατάλληλα κτήρια. Να δουλειά για τους οικοδόµους, να
πεδίο ανάπτυξης για τον κατασκευαστικό κλάδο, µόνο που όλα
αυτά θέλουν άλλη εξουσία, άλλη οικονοµία λαϊκή, που θα έχει
προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία.
Σηµαίνει ότι αυτός ο προϋπολογισµός, εκτός των άλλων, ότι
τα βάσανα των παιδιών µε αναπηρία και ο γολγοθάς των οικογενειών τους θα γίνει ακόµη πιο ανηφορικός, αφού θα συνεχίσουν
να πληρώνουν όσοι µπορούν για θεραπείες, φάρµακα, τεχνικά
βοηθήµατα, θα βρίσκουν λίγα ειδικά σχολεία υποστελεχωµένα
και χωρίς υποδοµές. Πώς µπορεί σήµερα στον 21ο αιώνα ένα
παιδί µε αναπηρία να σταµατά τις αναγκαίες θεραπείες επειδή ο
γονιός του δεν έχει να πληρώσει;
Σηµαίνει αυτός ο προϋπολογισµός ότι χιλιάδες λαϊκές οικογένειες θα φτύσουν κυριολεκτικά αίµα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αφού η φοιτητική µέριµνα σε σίτιση και στέγη είναι
σχεδόν ανύπαρκτη. Πότε θα δώσετε δωρεάν όλα τα πάσο στους
σπουδαστές των πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και των ΙΕΚ;
Σηµαίνει αυτός ο προϋπολογισµός ότι ούτε το 2016 προβλέπονται µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών την ώρα που λείπουν χιλιάδες στην εκπαίδευση. Σήµερα που µιλάµε δεν υπάρχει
σχολείο που να λειτουργεί κανονικά µε όλους τους προβλεπόµενους εκπαιδευτικούς του και οι χιλιάδες χαµένες ώρες συνθέτουν εικόνα εγκατάλειψης για την δηµόσια εκπαίδευση. Φτάσατε
µέχρι το σηµείο µε πρόσφατη εγκύκλιο να αποκλείονται επί της
ουσίας από τα ολοήµερα σχολεία τα παιδιά των ανέργων και των
οικογενειών µε έναν εργαζόµενο.
Σηµαίνει αυτός ο προϋπολογισµός ότι χιλιάδες αναπληρωτές
θα συνεχίσουν να σκορπίζουν σε όλη την Ελλάδα, κάθε χρόνο
σε άλλο µέρος, µε µισθούς πείνας, εργασιακοί όµηροι µιας πολιτικής που δεν αναγνωρίζει το βασικό δικαίωµα κάθε ανθρώπου
στην µόνιµη και σταθερή δουλειά. Θα δώσετε σε όλους αυτούς
την δωρεάν µετακίνηση για όλα τα µεταφορικά µέσα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για λίγο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κι ενώ όλα αυτά συµβαίνουν κι ενώ το τρίτο µνηµόνιο προβλέπει την συνέχιση των αντιδραστικών αλλαγών στην παιδεία και
διατηρεί την ουσία του νοµοθετικού πλαισίου των προηγούµενων
κυβερνήσεων, η Κυβέρνηση τηρώντας τις παραδόσεις στήνει
άλλον έναν κοινωνικό διάλογο ακριβώς για να τα κρύψει αυτά τα
προβλήµατα, να αποπροσανατολίσει, για να κερδίσει χρόνο, να
καλλιεργήσει την ανοχή στα αντιεκπαιδευτικά µέτρα που ετοιµάζονται.
Μα όλα αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι ανικανοποίητες
λαϊκές ανάγκες και στην παιδεία ούτε µπορούν να περιµένουν
ούτε ποτέ λύθηκαν µε τέτοιους διαλόγους. Τροφοδοτούν αγώνες
καθηµερινούς που συναντούν τους αγώνες για όλα τα λαϊκά προβλήµατα. Αυτούς τους αγώνες κανείς δεν µπορεί να τους σταµατήσει.
Εµείς θα δώσουµε την ψυχή µας για να πετύχουν και η σηµερινή απεργία το επιβεβαιώνει. Ο προϋπολογισµός έχει ήδη καταψηφιστεί στην συνείδηση του λαού. Τον καταψηφίζουµε κι
εµείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κ. Μουζάλας, για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, χθες από διάφορους συναδέλφους σας
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ετέθησαν κάποια ζητήµατα για το προσφυγικό. Θεώρησα υποχρέωσή µου να έρθω σήµερα να σας ενηµερώσω. Ο λόγος που
χθες δεν µπορούσα είναι ότι ήµουν απασχοληµένος µε δουλειές
που αφορούν αυτό το πράγµα, που ήταν επίσης πολύ σοβαρές.
Θέλω να σας θυµίσω ότι προσπαθώ να κρατήσω το προσφυγικό-µεταναστευτικό σε ένα πολύ χαµηλό επίπεδο. Με αυτήν την
έννοια δεν θα βγάλω πολιτικό λόγο. Θα σας δώσω στοιχεία και
κάποιες εκτιµήσεις.
Έχει ξεσπάσει, λοιπόν, ένας θόρυβος σε σχέση µε την προοπτική του ότι κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν να
φύγουµε από την Σένγκεν, γιατί δεν ανταποκρινόµαστε στις υποχρεώσεις µας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο θόρυβος έχει γίνει πολύ πιο έντονος την τελευταία εβδοµάδα και οι
λόγοι, κατά τη δική µου άποψη –που σηµαίνει ότι είναι µια υποκειµενική άποψη- είναι ότι την Παρασκευή έχουµε ένα Συµβούλιο
Υπουργών στις Βρυξέλλες απ’ όπου θα προσπαθήσουν να περάσουν δύσκολα πράγµατα για την χώρα µας. Έχει σχέση µε το ότι
θέλουν να καθησυχάσουν την κοινή τους γνώµη, η οποία δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει το προσφυγικό. Βλέπετε αυτοί ήρθαν
πρώτη φορά σε επαφή µε αυτές τις τεράστιες ανθρώπινες µετακινούµενες µάζες.
Επίσης, νοµίζω προσωπικά –και είναι πάλι µια υποκειµενική
γνώµη- ότι πέρα από τις αγκυλώσεις που µπορεί να έχω εγώ,
υπάρχουν και αγκυλώσεις στην Ευρώπη σε σχέση µε το ότι τούτη
εδώ είναι µια αριστερή κυβέρνηση η οποία δειλιάζει, έχει αγκυλώσεις και δεν µπορεί να προχωρήσει σε διάφορα πράγµατα.
Η άποψή µου είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό στηρίζεται στο
ψέµα, στην διαστρέβλωση, στην απόκρυψη και σε υπαρκτές αδυναµίες στην διαχείριση που επέδειξε η ελληνική Κυβέρνηση κι
εγώ προσωπικά.
Θα σας πω για τα ψέµατα πολύ κοφτά. Γράφτηκε ότι µας δίνουν τετρακόσια Eurodac µηχανήµατα και δεν τα παίρνουµε.
Έχουµε ζητήσει εκατό Eurodac και µας έχουν δώσει µονάχα σαράντα οκτώ. Κάθε φορά, από τότε που εγώ έγινα Υπουργός στην
υπηρεσιακή κυβέρνηση, καταθέτουµε έγγραφο και ζητάµε Eurodac . Μας έχουν δώσει µόνο σαράντα οκτώ και αυτά όχι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δώδεκα τα έδωσε η Γερµανία σε διµερή
διαπραγµάτευση, σε διµερή ευγένεια, θα έλεγα, από την πλευρά
της.
Μία από τις κατηγορίες είναι σχετικά µε τη FRONTEX, ότι δηλαδή εµείς δεν θέλουµε να συνεργαστούµε µε τη FRONTEX. Σας
λέω ότι κατ’ αρχάς µε τη FRONTEX έχουµε στο έδαφος και στην
θάλασσα µια εξαιρετική συνεργασία. Σας λέω ότι έχουµε ζητήσει, αφότου εγώ ήµουν υπηρεσιακός Υπουργός τουλάχιστον
τριακόσιους δεκαοκτώ ανθρώπους από τη FRONTEX κι έχουµε
στο έδαφος κάθε µήνα µόνο σαράντα, οι οποίοι έχουν και το
ωράριο της δικής τους χώρας, δηλαδή µετά από πίεση, δουλεύουν δύο βάρδιες, ενώ οι δικοί µας αστυνοµικοί δουλεύουν
όλο το εικοσιτετράωρο και αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στη συνεργασία.
Τον Σεπτέµβριο κατέθεσα οδικό χάρτη που ζητάω χίλιους εξακόσιους άντρες στην FRONTEX για να µπορέσουν να βοηθήσουν
στη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά. Παραµένουν σαράντα άνθρωποι κάθε µήνα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Μουζάλας καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τα RABITs, τα RABITs είναι ειδικά FRONTEX, ας
πούµε είναι τα κοµάντο των FRONTEX. Η FRONTEX είναι γενικά
αστυνοµία, η οποία δεν έχει κυριαρχικά δικαιώµατα, είναι υπό
τον έλεγχο πάντα δικών µας αξιωµατικών και την χρησιµοποιούµε στις καταγραφές. Αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήθηκε. Τα RABITs είναι περίπου το ίδιο πράγµα µε πιο πολλές
επιχειρησιακές δυνατότητες. Μας κατηγορούν ότι αρνούµεθα τα
RABITs. Ήδη από τον Ιούλιο έχουµε ζητήσει παραπάνω RABITs
απ’ αυτά που έχουµε για τα θαλάσσια σύνορά µας, τα οποία δεν
µας έχουν δοθεί.
Προχθές, στην σύσκεψη που είχα µε τον Άσελµπορν, τον Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρο της Επιτροπής, ζήτησα καινούργια RABITs. Υπάρχει εδώ
πέρα µια πολύ µεγάλη διαφορά. Τα RABITs δεν τα θέλουµε στα
χερσαία µας σύνορα µε τη FYROM, όπως και τη FRONTEX δεν
την θέλουµε στα χερσαία µας σύνορα µε τη FYROM, για να κάνει,
όπως η ίδια ζήτησε, κοινές περιπολίες µε εµάς και µε τη FYROM.
Αντίθετα, την θέλουµε στη θάλασσα, την θέλουµε στα νησιά. Θέλουµε και τα RABITs στα νησιά και τα ζητάµε.
Υπάρχει µια άποψη και µια κατηγορία -όλα αυτά χτίζουν ένα
κλίµα- ότι εµείς αρνιόµαστε να κάνουµε επιστροφές, τα returns.
Τι θα πει αυτό; Θα πει ότι ο παράνοµος µετανάστης από ένα σηµείο και µετά, όταν περάσει ο µήνας που δικαιούται να είναι, συλλαµβάνεται και γυρνάει στη χώρα. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζουµε και κάνουµε returns στις χώρες που δέχονται, δηλαδή
στην Γεωργία, στην Αλβανία και σε άλλες. Προσπαθούµε να κάνουµε returns στην Τουρκία και στο Πακιστάν και δεν δέχονται.
Την ηµέρα που κάναµε το πρώτο relocation για συµβολικούς
λόγους, ακριβώς σε µια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η Κυβέρνηση, ότι εµείς, θέλουµε την µόνιµη µετεγκατάσταση, αλλά δεν
µπορούµε να είµαστε συνέχεια µε µια παράνοµη κατάσταση,
ετοιµάσαµε µια επιστροφή εξήντα δύο µεταναστών για το Πακιστάν, η οποία γύρισε πίσω. Χθες το βράδυ στείλαµε ξανά
τριάντα εννέα µετανάστες στο Πακιστάν µε αεροπλάνα της
FRONTEX. Δέχτηκαν είκοσι και τους άλλους µας τους επέστρεψαν.
Εδώ πέρα υπάρχει κι ένα ζήτηµα οικονοµικό. Δηλαδή, τόσο τα
returns όσο και το relocation µετά, υποτίθεται ότι θεσµικά τα αναλαµβάνει ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης. Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης δεν έχει εκταµιεύσει ακόµα λεφτά
µέχρι τη συνάντηση που είχα εγώ µε τον Άσελµπορν πριν από
δυο, τρεις µέρες. Εχθές εκταµίευσε και υποτίθεται ότι τώρα έχει
χρήµατα.
«Relocation» σηµαίνει ότι φεύγει από εδώ και πάει σε µία χώρα
της Ευρώπης. Κάναµε το πρώτο relocation. Κι έχουµε άλλους
εκατόν εξήντα ανθρώπους, οι οποίοι περιµένουν να γίνουν αποδεκτοί από χώρες της Ευρώπης. Όµως, λόγω οικονοµικών ζητηµάτων, γιατί δεν υπήρχαν χρήµατα -τα χρήµατα ξεκλειδώθηκαν
εχθές, µετά από τις συζητήσεις µε τον Άσελµπορν- και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών των άλλων χωρών αυτά τα εκατόν
εξήντα άτοµα δεν έχουµε µπορέσει ακόµα να τα κάνουµε relocation. Πιστεύω ότι θα γίνει τις επόµενες µέρες. Για εµάς είναι
πολύ σηµαντικό να γίνει, για να φανεί ότι υπάρχει ένας νόµιµος
δρόµος για να µπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν στην
Ευρώπη.
Πολιτική προστασία. Μας κατηγορούν ότι δεν ζητήσαµε πολιτική προστασία. Είναι αλήθεια. Εγώ από τότε που ήµουν υπηρεσιακός Υπουργός –ακόµα και τώρα όµως- αρνιόµουν να ζητήσω
πολιτική προστασία. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος µηχανισµός ώστε
να γίνει δεκτή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ήταν πάρα
πολύ δύσκολο µέσα σε αυτό το τεράστιο ρεύµα –τέσσερις µε
δέκα χιλιάδες την ηµέρα- να µπορέσουµε να καθορίσουµε µε επιστηµονική ακρίβεια τις ανάγκες.
Τώρα που τα hot spots κ.λπ. έχουν πάρει τον δρόµο τους και
µπορούµε να καθορίσουµε τις ανάγκες, ζητήσαµε πολιτική προστασία. Δεν ζητήσαµε απλώς κουβέρτες. Ζητήσαµε πολλά πράγµατα, όπως φορτηγά, αυτοκίνητα, ασθενοφόρα, τα οποία και
δικαιούµεθα.
Θέλω να σας πω ότι µέχρι τώρα όσες χώρες της Ευρώπης
έχουν ζητήσει πολιτική προστασία, έχουν πάρει λιγότερο από το
ένα δέκατο από αυτά τα πράγµατα τα οποία ζήτησαν και κυρίως
έχουν πάρει κουβέρτες.
Hot spots. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα. Κατ’ αρχάς
αυτός είναι ένας τίτλος τόσο λάθος και αντιαισθητικός που δηµιουργεί παντού προβλήµατα. Πρόκειται για κέντρα ταυτοποίησης. Η σηµασία του hot spot είναι ότι είναι ένα µέρος που
µπαίνει ο άλλος υπό κράτηση, κάθεται σαράντα οκτώ µε εβδοµήντα ώρες το πολύ, γίνεται η πλήρης καταγραφή του και φεύγει. Εδώ πέρα έχουµε καθυστέρηση. Και έχουµε και εµείς ευθύνη
για αυτήν την καθυστέρηση. Εννοώ εµείς ως Κυβέρνηση κι εγώ
ως Υπουργός. Εάν όλα είχαν γίνει lege artis, θα µπορούσαµε να
είµαστε δέκα, δεκαπέντε µέρες πιο µπροστά σήµερα, όχι κάτι
παραπάνω από αυτό.
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Στη Μυτιλήνη, το hot spot, το κέντρο ταυτοποίησης, είναι
έτοιµο και έχουµε πάρει καλή έκθεση για αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Χίο έχουµε φτιάξει ένα προσωρινό hot spot το λέω κι εγώ έτσι- ένα προσωρινό κέντρο ταυτοποίησης, το
οποίο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε πάλι πολύ καλά λόγια.
Στην Κω και στη Λέρο θα έχουµε τελειώσει τα κέντρα ταυτοποίησης, εφόσον όλα πάνε καλά, µέχρι το τέλος του χρόνου.
Έχουµε δώσει εντολή να αναλάβει να τα χτίσει ο Στρατός, γιατί
µέσα από τις γραφειοκρατίες και ίσως και από τον κακό χειρισµό
τον δικό µου στις γραφειοκρατίες, είχαµε µια καθυστέρηση, η
οποία θα µπορούσε ένα λείπει.
Στη Χίο είµαστε σε µια άριστη συνεργασία µε τον δήµαρχο.
Τον βοηθήσαµε να αγοράσει ένα εργοστάσιο. Φαντάζοµαι ότι
µέχρι τέλος του Γενάρη θα έχει χτιστεί και αυτό.
Στη Σάµο έχουµε παραπάνω δυσκολίες, παρ’ ότι συνεργαζόµαστε εξαιρετικά µε τον δήµαρχο. Έχουµε µία παλιά εγκατάσταση και ψάχνουµε να φτιάξουµε την καινούρια. Δεν είµαστε
έτοιµοι ακόµα. Αυτά, εάν γίνουν µέχρι το τέλος του Δεκέµβρη,
είναι µια πάρα πολύ καλή εµφάνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να πω, όµως, το εξής για τα κέντρα ταυτοποίησης: Τα
κέντρα ταυτοποίησης -δηλαδή η δακτυλοσκόπηση- έγιναν κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες και για τους πρόσφυγες και για
τους µετανάστες και για το προσωπικό. Όµως, είναι κάτι που κάνουµε. Είµαστε από αυτές τις χώρες που έχουµε ένα πολύ υψηλό
ποσοστό ταυτοποίησης µε τη δακτυλοσκόπηση, µε το Eurodac,
και είναι πολύ µεγαλύτερο εάν προσθέσουµε και τα µελάνια, τα
οποία µελάνια µετά τα περνάµε στο Eurodac.
Εάν σκεφτείτε ότι στη Μυτιλήνη, για παράδειγµα, πρέπει µέσα
σε δύο βραδιές να ταυτοποιήσουµε τρεις χιλιάδες άτοµα, µπορείτε ένα καταλάβετε τις δυσκολίες που έχει αυτό το εγχείρηµα
και γιατί ζητάµε εκατό Eurodac ενώ έχουµε σαράντα -κι ας λένε
ότι µας δίνουν τετρακόσια και δεν τα παίρνουµε- και γιατί ζητάµε
χίλιους εξακόσιους αστυνοµικούς της FRONTEX.
Το δεύτερο στοιχείο είναι οι διαστρεβλώσεις. Εγώ λυπάµαι
που µία πολύ σοβαρή εφηµερίδα αντέγραψε τους «FINANCIAL
TIMES», που επίσης είναι µία σοβαρή εφηµερίδα, η οποία, όµως,
γράφει ψέµατα. Και σας τα είπα για τα Eurodac και για την
FRONTEX και για τα RABIT.
Έχω εδώ πέρα τις δηλώσεις του κ. Αβραµόπουλου, ο οποίος
παρουσιάζεται σαν να λέει ο άνθρωπος ότι θα µας διώξουν από
τη Σένγκεν. Θέλω να σας καταθέσω ότι ο κ. Αβραµόπουλος, ως
επίτροπος, που πρέπει να παίξει το διττό του ρόλο, µάλλον µας
βοηθάει και µάλλον η δήλωση που κάνει είναι µια θετική δήλωση
για εµάς µέσα σε ένα κακό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί.
Έχω τη δήλωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
λέει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε τη Σένγκεν και ότι η προσπάθεια της Επιτροπής και για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη
είναι να διατηρηθεί η Σένγκεν άθικτη.
Έχω τη δήλωση του Άσελµπορν στη «LE MONDE», ο οποίος
λέει ότι πρέπει να καταπολεµήσουµε κάθε ιδέα για αποβολή από
τη Σένγκεν και επιπλέον να αποφύγουµε να τεθεί υπό αµφισβήτηση η Συνθήκη Σένγκεν ή να αποκλειστεί µια χώρα.
Τέλος, για να δείτε πώς διαστρεβλώνονται τα πράγµατα, ο επίτροπος υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας Εσθονός, ο
οποίος από ό,τι έµαθα είναι και γιατρός και αυτό που εµείς οι
γιατροί λέµε καλός άνθρωπος, πήγε επίσκεψη στην Μυτιλήνη.
Μάλιστα, συµµετείχε και στη διάσωση. Μετά έγραψε ένα γράµµα
στο κολλέγιο των επιτρόπων από όπου ξεκίνησε όλος αυτός ο
σάλος. Εγώ έχω το γράµµα του, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει
και δεν µπορώ να το καταθέσω. Στο γράµµα αυτό ο άνθρωπος
λέει υπαρκτές αδυναµίες της χώρας µας στην οργάνωση της
υγειονοµικής περίθαλψης των προσφύγων µόλις βγαίνουν από
τη θάλασσα. Ας πούµε στη Μυτιλήνη, ξέρετε, όταν βγαίνεις από
τη θάλασσα είσαι σε ένα γκρεµό εξήντα χιλιόµετρα µακριά από
το hot spot. Προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέτρα που µπορεί
να πάρει για να µας βοηθήσει. Δείχνει να µας καθυβρίζει. Δεν
µας καθυβρίζει. Με αυτό το γράµµα ξεκίνησε η ιστορία. Ο ίδιος
δε, έχει δηλώσει στη Μυτιλήνη, στην επίσκεψή του: «Η προσφορά του προσωπικού όλο το εικοσιτετράωρο είναι πραγµατικά
αξιέπαινη. Αν κάποιος θέλει να δει τι σηµαίνει Ευρώπη αλληλεγγύης, µπορεί απλά να έρθει και να επισκεφτεί τους ανθρώπους
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εδώ.». Έχω τις δηλώσεις του.
Τελειώνω µε την Ειδοµένη. Έχετε δίκιο ότι η κατάσταση στην
Ειδοµένη πρέπει να σταµατήσει. Υπάρχει µία προσπάθεια πολύ
καιρό τώρα -δηλαδή την τελευταία εβδοµάδα, που η κατάσταση
αυτή αλλάζει- µε την Αστυνοµία να δούµε πώς µπορεί, χωρίς αιµατηρή βία, να απεµπλακεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο.
Έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι τα τρένα καθυστερούν κι αυτό είναι ένα
χτύπηµα για το εµπορικό µας ισοζύγιο, αν το λέω σωστά. Είναι
µέσα στις άµεσες προτεραιότητες µας.
Θέλω να σας θυµίσω ότι όποτε έχω πει ότι η κατάσταση θα καθαρίσει -το είπα στη Μυτιλήνη και αλλού- η κατάσταση καθάρισε.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, στην Ειδοµένη θα δοθεί λύση. Και η
λύση αυτή προφανώς δεν θα είναι µία βόλτα στο δάσος παιδιών
του κολλεγίου. Θα είναι µία δύσκολη λύση για την Κυβέρνησή
µας και πιστεύω και για όλα τα πολιτικά κόµµατα. Κανείς δεν
θέλει να ασκείται βία ή οτιδήποτε άλλο. Δίνουµε µία ευκαιρία και
προσπαθούµε να το αποφύγουµε.
Γράψαµε ένα γράµµα στον κ. Αβραµόπουλο, στο οποίο αφού
του λέµε την καλή µας διάθεση να στήσει σταθµό πιστοποίησης
στα σύνορα, του λέµε ότι ως πολιτικός προϊστάµενος της FRONTEX πρέπει λιγάκι να τους µαζέψει.
Διότι ενώ η απόφαση των Αρχηγών του Summit, των Πρωθυπουργών δηλαδή, ήταν η FRONTEX να πάει στην Ειδοµένη –το
είχαµε ζητήσει εµείς, το ζήτησα εγώ σε επίπεδο Υπουργών και ο
κ. Τσίπρας σε επίπεδο Πρωθυπουργού- και να κάνει καταγραφή
σε όσους τυχόν µας έχουν ξεφύγει στα νησιά, αυτοί ήρθαν –ενώ
είναι επιχειρησιακό όργανο- µε ένα πλάνο το οποίο προέβλεπε
επιχειρήσεις, φύλαξη των συνόρων, συλλήψεις κ.λπ. και κοινές
περιπολίες µε τους Σκοπιανούς.
Εξηγήσαµε στον κ. Αβραµόπουλο και νοµίζω ότι έχουµε βρει
την ανταπόκρισή του.
Θα σας πω τώρα για το «ξέφραγο αµπέλι» και τα αφύλακτα
σύνορα και µε αυτά θα ολοκληρώσω. Μάλλον έχω καταχραστεί
πολύ τον χρόνο σας.
Τα χερσαία σύνορα τα διαχειριζόµαστε άψογα. Δεν έχουµε
εισροές από τα χερσαία σύνορα. Στα θαλάσσια σύνορα δεν
υπάρχει καµµία δυνατότητα αποτροπής. Είναι πνιγµός. Και αυτό
το ξέρουµε όλοι και όσοι κυβέρνησαν παλιότερα και η Κυβέρνηση τώρα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχουµε δηλώσει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να γίνει από εµάς. Εξάλλου,
δεν µας το ζητάει κανείς. Το πρόβληµα, λοιπόν, που αντιµετωπίζουµε -και γι’ αυτό έχουµε προµετωπίδα της πολιτικής µας την
αντιµετώπιση των ροών στις ακτές της Τουρκίας- είναι ότι άπαξ
και µπει µέσα στη βάρκα, όταν φτάσει σε εµάς δεν µπορεί παρά
να κάνουµε διάσωση. Και αυτό γίνεται.
Λοιπόν, νοµίζω ότι σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό για την ενηµέρωση.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Λοβέρδος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχω ζητήσει κι εγώ τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσετε κι εσείς, κύριε Βρούτση, µετά τον κ. Λοβέρδο.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η οµιλία µου θα γίνει κανονικά. Έχουµε συνεννοηθεί. Παρέµβαση κάνω µετά από υπουργική οµιλία. Έχω το δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νόµιζα
ότι θέλατε να µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για
την οµιλία σας που εκκρεµεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, ζητώ τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αντιδρών σε οµιλία Υπουργού. Σύµφωνα µε
τον Κανονισµό της Βουλής έχω το δικαίωµα.
Είναι πολύ σωστό που ήρθε ο Υπουργός εδώ. Πάρα πολύ
σωστό. Και επειδή εχθές είχαµε µία συζήτηση και θέσαµε θέµατα
αρκετοί Βουλευτές, είχα πάρει τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, και είχα
πει πως ο πιο σωστός τρόπος είναι να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός να ενηµερώσει. Και το έκανε.
Δεν θα σταθώ στο τελευταίο που είπε, γιατί το τι συνέβη και
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το τι εµπειρίες έχουµε, κύριε Υπουργέ, είναι ένα ανοικτό θέµα.
Όσον αφορά την αύξηση των ροών επί Κυβέρνησης Τσίπρα –
δράµα πρώτο- τα συµβάντα είναι γνωστά σε όλους. Δεν είναι η
ώρα όµως. Είµαστε για τον προϋπολογισµό εδώ. Απλώς ενώ είµαστε εδώ για τον προϋπολογισµό, είναι σε έξαρση το προσφυγικό µε τη µορφή που το είπατε. Θα κάνουµε µία άλλη συζήτηση,
ίσως προ ηµερησίας διατάξεως, σε επίπεδο των προέδρων των
κοµµάτων ή θα κάνουµε άλλη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή.
Εδώ τίθενται ερωτήµατα. Σας ευχαριστώ για την πολύ αναλυτική σας τοποθέτηση, αλλά έχω τέσσερις ερωτήσεις.
Πρώτη ερώτηση. Δεν αληθεύουν καθόλου τα όσα µαθαίνουµε
από Ευρωβουλευτές, οι οποίοι µιλούν ξεκάθαρα; Εγώ επικαλέστηκα χθες τον κ. Μαριά. Και επικαλούµαι τον κ. Μαριά γιατί είναι
ανεξάρτητος. Όποιον άλλο κι αν έλεγα, θα ανήκε σε κάποιο κόµµα. Το «µάλλον βοηθάει ο κ. Αβραµόπουλος» δηµιουργεί –ξέρετε- παρεξηγήσεις. Ξεκαθαρίστε το. Βοηθάει ή δεν βοηθάει;
Επίτροποι άλλων χωρών αληθεύει ότι έχουν θέσει θέµα διετούς
αποβολής µας από τη Σένγκεν; Αληθεύει ή δεν αληθεύει; Αν πείτε
ότι δεν αληθεύει, εγώ πιστεύω εσάς. Πάντως, το θέµα αυτό έχει
συζητηθεί κατά κόρον εκτός συνόρων.
Είναι µέσο πίεσης φραστικό το ότι µέχρι τις 16 µε 17 Δεκεµβρίου πρέπει να έχουµε τελειώσει µε τα hot spots, ειδάλλως
υπάρχουν µέτρα όπως η αποβολή της; Θα θέλαµε έναν καθαρό
λογαριασµό από την πλευρά του αρµόδιου Υπουργού.
Δεύτερη ερώτηση. Σχετικά µε την Ειδοµένη που µου είπατε ότι
ο θάνατος µετανάστη -πράγµατι δεν είναι ψέµα αυτό που µάθαµε- οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Υπάρχουν αυξηµένες ροές
προς τα εκεί. Στη Θεσσαλονίκη, όπως άκουγα στα ραδιόφωνα το
πρωί, τους υπολογίζουν γύρω στους έξι χιλιάδες. Πρέπει να γυρίσουν πίσω.
Λέτε «τρένα». Στα τρένα, όπως µαθαίνουµε, το πρωί µπήκαν
πέντε άτοµα. Δεν µπαίνουν στο τρένο. Τι θα κάνουµε; Πώς θα
λυθεί αυτό; Υπάρχει σχέδιο; Και αν µπουν στα τρένα και έρθουν,
µε τον άλφα, βήτα ή γάµα τρόπο, εδώ τι θα γίνει; Εδώ θα µείνουν;
Πού θα πάνε; Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δούµε οργανωµένα, γιατί αν δεν το δούµε οργανωµένα, απλώς µεταθέτουµε το
θέµα.
Τρίτη ερώτηση και προτελευταία. Ψάχνουµε στον προϋπολογισµό –µπορεί, συνάδελφοι, να είναι και ζήτηµα παροράµατος,
και να µην το είδαµε- πού είναι εγγεγραµµένο το κατάλληλο κονδύλι για τις δαπάνες που απαιτούνται για να κάνετε τη δουλειά
σας; Μαθαίνουµε ότι το ΕΣΠΑ δεν το απορροφούµε. Η Τουρκία
πήρε τα πολλά λεφτά. Εµείς δεν πήραµε. Τουλάχιστον δεν µάθαµε ότι πήραµε πολλά χρήµατα. Κονδύλια ευρωπαϊκά δεν απορροφούνται. Μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισµό θα γίνουν;
Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρετε. Εγώ µπορεί από το παρόραµα να µην είµαι καλά ενηµερωµένος. Εσείς, όµως, είστε αρµόδιος και προφανώς είστε καλά ενηµερωµένος.
Τέλος, αυτή η διευθέτηση των θεµάτων σε σχέση µε την Τουρκία. Σηµειώνω, κυρία Πρόεδρε, ότι είχαµε ένα κρεσέντο λαθών
τις τελευταίες µέρες από την πλευρά της Κυβέρνησης. Είναι
πολύ ευαίσθητα θέµατα για να τσακωθούµε και να συγκρουστούµε σήµερα εδώ. Όµως, το τελευταίο του ίδιου του Πρωθυπουργού που είπε, «Έχουµε θέµατα µε την Τουρκία, Κυπριακό,
προσφυγικό, Συριακό, Αιγαίο», αν το έλεγε διπλωµάτης, θα είχε
απολυθεί. Εµείς δεχόµαστε θέµα υφαλοκρηπίδας µόνο µε την
Τουρκία επί δεκαετίες. Η Τουρκία µιλάει για Αιγαίο. Φράση «Αιγαίο» Έλληνας πολιτικός δεν έχει πει. Υφαλοκρηπίδα λέµε εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Για παραβιάσεις είπε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τις παραβιάσεις αφήστε το. Σας
είπε ο Νταβούτογλου και δεν απαντήσατε. Όµως, µην αλλάζετε
θέµα.
Κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής
Ένωσης -Τουρκίας ποιος είναι ο συσχετισµός των τελικών αποφάσεων σε σχέση µε δύο χώρες που βασανίζονται από το πρόβληµα; Χάσαµε; Κερδίσαµε κάτι; Αντιµετωπίζουµε έναν κυκεώνα
προβληµάτων. Έχουµε µέσα;
Θέλαµε κάτι παραπάνω από όσα είπατε σήµερα. Από εσάς ειδικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, ολοκληρώστε. Δύο λεπτά ζητήσατε και µιλάτε ήδη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πέντε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµβαίνει αυτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, δύο λεπτά θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον ίδιο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κάνατε πάρα πολύ καλά που ήρθατε -και το
λέω µε καθαρότητα λόγου- γιατί είχα σκοπό να θέσω ερώτηµα
για τα ζητήµατα τα οποία αυτήν τη στιγµή µπαίνουν πάνω από
τον προϋπολογισµό σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
µε προσοχή τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω πως περισσότερο µας δηµιουργήσατε ανησυχία, παρά µας καθησυχάσατε.
Και το λέω αυτό γιατί πολύ απλά ο Υπουργός έθεσε µία σειρά
από ζητήµατα στα οποία εγώ είµαι µαζί του. Με την ελληνική
πλευρά είµαστε. Όµως, είπε ότι γι’ αυτά τα θέµατα τα οποία λέει
τώρα ότι διεκδικούµε, κάποιοι άλλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά
τους. Άρα υπάρχει ζήτηµα. Έχει ανοίξει ζήτηµα. Με ποιους; Με
την υπόλοιπη Ευρώπη. Για αυτό θα πρέπει να το δούµε συνολικά,
εθνικά. Είναι κρίσιµο εθνικό ζήτηµα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, κρατάω στα χέρια µου την επιστολή
της Προεδρίας προς την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων
η οποία ουσιαστικά ανοίγει για πρώτη φορά θέµα Σένγκεν, ελέγχου πλέον των συνόρων από µέσα µε µάξιµουµ χρόνο δύο χρόνια. Είναι ζήτηµα.
Θα το καταθέτω, κυρία Πρόεδρε, διότι πλέον τα ζητήµατα
παίρνουν µία πολύ σοβαρή διάσταση.
Επιπλέον, επειδή στην πολιτική δεν κρινόµαστε από τις προθέσεις αλλά από τα αποτελέσµατα, βλέπετε -και παρατηρούµεπόσο λάθος είναι όταν στο όνοµα της κατάκτησης ενός στόχου
ισοπεδώνουµε τα πάντα. Η Συνθήκη του Σένγκεν, που έγινε µε
τον ν. 2514/1997, ήταν ένα τεράστιο βήµα για την Ελλάδα. Ουσιαστικά µπήκε πιο βαθιά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ήταν αφελές –χρησιµοποιώ αυτήν την ήπια έκφρασηαπό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σε δηµόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες αυτήν τη στιγµή είναι σε όλα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει, «Ε, και τι έγινε αν βγούµε από τη
Συνθήκη Σένγκεν;»
Έγινε και παραέγινε! Κανείς δεν αµφισβητεί αυτές τις εικόνες
που σήµερα διατρέχουν όλο το διαδίκτυο, διότι τώρα γίνονται
επίκαιρες. Σε όλο το διαδίκτυο υπάρχει η εικόνα του Πρωθυπουργού ο οποίος λέει «και τι έγινε;».
Έγινε! Όχι γιατί απλά οι νέες γενιές αυτό που νιώσαµε εµείς…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιος το είπε αυτό; Ο Πρωθυπουργός;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοτηλεοπτική συνέντευξη στον κ. Παπαδάκη στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» και σε
άλλες συνεντεύξεις του.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πότε έγινε αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πότε έγινε αυτό, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα το δείτε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το είδατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Καλά, εντάξει! Πάµε παρακάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αν συµβεί κάτι τέτοιο –ο µη γένοιτοθα χαθεί αυτό το µεγάλο προτέρηµα που έχει σήµερα ο ελληνικός λαός, τα ελληνόπουλα. Κάποιες γενιές δεν ένιωσαν αυτό που
είχαµε νιώσει εµείς, η δική µου ηλικία, να περνάµε δηλαδή διαπιστεύσεις, να έχουµε και πάλι τα γνωστά διαβατήρια για να περάσουµε µέσα στην Ευρώπη. Αυτό θα επανέλθει. Όµως, δεν θα
έρθει µόνο του. Θα έρθει και µε τον εγκλωβισµό όλων των µεταναστευτικών ροών µέσα στην Ελλάδα.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επειδή καλοπροαίρετα τοποθετούµαστε, καταθέτουµε την έντονη ανησυχία µας και ζητούµε από
εσάς να µας πείτε ποιο είναι το σχέδιό σας, διότι σήµερα µας είπατε ότι υπάρχει θέµα. Υπάρχει το έγγραφο της προεδρίας.
Υπάρχει ζήτηµα που ανοίγει για τη Συνθήκη Σένγκεν. Υπάρχει
διάσταση των θεµάτων που θέσατε.
Όπως λέτε, ο Αβραµόπουλος –αφαιρώ την λέξη «µάλλον»βοηθά την εθνική προσπάθεια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπε «µάλλον».
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, το άκουσα το «µάλλον». Εγώ πιστεύω ότι θα το αφαιρέσει. Όµως, είναι πολύ σηµαντικό σήµερα
να δώσετε µία απάντηση σε αυτά.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πώς αυτοδιαψεύδονται οι κυβερνητικοί ισχυρισµοί;
Χθες, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κ. Γεροβασίλη βγήκε και
είπε, σε αντίθεση µε αυτά που είπε ο Υπουργός κ. Μουζάλας, ότι
όλα αυτά είναι σκιώδεις ανησυχίες, οι οποίες υπαγορεύονται από
κάποια φανταστικά κέντρα που περιγράφουν και τα υπόλοιπα.
Σήµερα, ακούσαµε τον κ. Μουζάλα να θέτει το θέµα στην πραγµατική του διάσταση.
Περιµένουµε τις απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε; Όσον το δυνατόν πιο σύντοµα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κυρία Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όσο θέλει να µιλήσει, κυρία Πρόεδρε.
Όσο θέλει. Πρέπει να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κατ’ αρχάς και για λόγους ευγένειας προς τον κ. Αβραµόπουλο ότι το «µάλλον» πάει στο ότι ο κ. Αβραµόπουλος είναι
υποχρεωµένος να κρατά έναν διπλό ρόλο. Πώς να σας το πω;
Είναι ο επίτροπος που πρέπει να είναι υπερεθνικός και ταυτόχρονα είναι Έλληνας. Αυτό, κατά την άποψή µου, το κάνει µε µεγάλη τέχνη και βοηθά την χώρα, εάν αυτό θέλατε να πείτε. Το
«µάλλον» πάντως πάει σε αυτόν τον διττό ρόλο και όχι κάπου
αλλού.
Αληθεύει ή όχι ότι οι επίτροποι έκαναν τέτοια συζήτηση; Απ’
όσο ξέρω, δύο επίτροποι έκαναν µία τέτοια συζήτηση εκτός συνεδρίασης. Επίσης, αυτό το θέµα δεν τίθεται από την Ευρώπη,
τίθεται από πολύ συγκεκριµένες χώρες και χώρους της Ευρώπης. Είναι πολύ συγκεκριµένες οι χώρες. Είναι η Ουγγαρία. Είναι
χώρες, οι οποίες φέρονται µε έναν τρόπο στους πρόσφυγες και
τους µετανάστες που η Ευρώπη στηλιτεύει.
Όµως, θέλω να σας πω, ότι πολύ συγκεκριµένες χώρες, όπως
είναι η Γερµανία µε την κ. Μέρκελ, αναγνωρίζουν την δουλειά και
είναι αντίθετοι µε τους φράχτες και όλα αυτά τα πράγµατα. Επίσης, είναι η Αυστρία µε τον κ. Φάιµαν, καθώς και άλλες σηµαντικές χώρες της Ευρώπης.
Εποµένως είναι λάθος να λέµε «Η Ευρώπη συζητάει». Χώρες
της Ευρώπης πάνε να δηµιουργήσουν ένα πρόβληµα στην χώρα
µας. Πραγµατικά, πιστεύω ότι σ’ αυτό το πράγµα δεν µπορεί
παρά η πολιτική ηγεσία του τόπου –κι εννοώ τα κόµµατα και όχι
µόνο την Κυβέρνηση- να βρει τον τρόπο ώστε να σταθεί ενωµένη.
Ποτέ δεν έχει λεχθεί από την Κυβέρνηση ότι δεν µας νοιάζει η
Σένγκεν. Μας νοιάζει. Θέλουµε να είµαστε στη Σένγκεν. Θεωρούµε κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Σένγκεν και υποστηρίζουµε τη Σένγκεν. Σωστά ή λάθος, ο καθένας µπορεί να το
κρίνει όπως θέλει. Κατά την άποψή µου, σωστά.
Κύριε Λοβέρδο, δεν πρέπει να έχουν τελειώσει µέχρι τις 17 Δεκεµβρίου, πρέπει να έχουν τελειώσει µέχρι το τέλος του Δεκέµβρη. Αυτό που υπονοεί ο κ. Αβραµόπουλος, µε τον οποίο έχω την
τιµή να µιλώ συχνά, είναι ότι θα πρέπει να είναι ορατά πια τα αποτελέσµατα. Σας βεβαιώνω ότι θα είναι ορατά. Εξάλλου, θα κριθούµε. Δεν µένουν πολλές µέρες µέχρι τις 17 Δεκεµβρίου.
Αυτό το χαρτί το οποίο δείξατε, είναι ένα από τα κείµενα τα
οποία κατατίθενται και συζητούνται σε εικοσιτετράωρη βάση,
µέχρι να βγει το τελικό κείµενο της Παρασκευής. Εποµένως δεν
αποτελεί θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει µπει στην συζήτηση, θέλετε να µου πείτε. Ναι, αλλά
είναι κάτι το οποίο θα µπορούσα εγώ σαν Ούγγρος να ζητήσω
να µπει. Θα µπει, θα συζητηθεί ξανά και στο τέλος θα φτιαχτεί
το κείµενο.
Δηλαδή, εάν σε αυτό το «coreper», όπως το λένε, κύριε Βρούτση, πηγαίνατε εσείς και λέγατε «θέλω να µπει ότι οι µετανάστες
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πρέπει να έρχονται µε ταχύπλοα από την Τουρκία και µε κρατική
επιχορήγηση», θα έµπαινε και θα απορριπτόταν µετά στην συζήτηση. Αυτήν την έννοια έχει αυτό το χαρτί. Δεν ξέρω να σας πω
το τελικό χαρτί. Θα σας πω όταν γυρίσω.
Δεν θα υπάρξει εγκλωβισµός µεταναστευτικών ροών ή θα
υπάρξει αυτός ο εγκλωβισµός των µεταναστευτικών ροών που
θα είναι τέτοιος που θα µπορούµε γρήγορα να τον διαχειριστούµε, όχι µε λουλούδια ούτε µε ξύλο, αλλά επιχειρησιακά. Τα
σχέδια υπάρχουν. Καταλαβαίνετε, γιατί είστε όλοι δόκιµοι πολιτικοί, ότι δεν µπορούν να λεχθούν αυτά τα σχέδια. Όµως, θέλω
να σας βεβαιώσω ότι θα γίνει. Πολύ σπάνια βεβαιώνω κάτι –ή το
αποφεύγω εντελώς- εάν δεν είναι να γίνει. Μέσα στις επόµενες
µέρες –δώστε µία διορία τεσσάρων, πέντε ηµερών- το πρόβληµα
µε την Ειδοµένη θα έχει τελειώσει.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τον προϋπολογισµό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν ξέρω να σας απαντήσω, κύριε Λοβέρδο. Αποφεύγω, δηλαδή, να απαντώ σε
οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μεγαλοµύστακας για έξι λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
κι εγώ τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τί θέλετε, κύριε Θεοχάρη; Τώρα τέλειωσε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έκανε µία οµιλία ο κύριος
Υπουργός, κυρία Πρόεδρε και θέλω να πω κάτι για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Φεύγει
ο Υπουργός, γιατί έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις. Θα παραµείνει να σας απαντήσει ξανά;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τώρα τελείωσε την οµιλία
του και θέλω να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ήσασταν έγκαιρα εδώ. Τί να κάνουµε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μόνο για τριάντα δευτερόλεπτα θέλω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μα, µε συγχωρείτε, έχω
στις 13.45’ ραντεβού µε πρέσβεις γι’ αυτά τα θέµατα κι έχω ήδη
κάτσει παραπάνω. Συγχωρέστε µε, θα έρθω µία άλλη φορά να
µε ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Δεν µπορώ…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μόνο για τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Να ξεκινήσω µε το ότι
είναι θετικό, κύριε Υπουργέ, που θέτετε επιτέλους το θέµα στην
σωστή βάση και όχι όπως η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κλείνοντας τα µάτια σε αυτό το πρόβληµα.
Ο Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος, εκτός από αυτό το έγγραφο
που έχει διαρρεύσει για το ειδικό καθεστώς, έχει θέσει τις προθεσµίες. Η Κυβέρνηση έχει κλείσει τα µάτια στο πρόβληµα ως
τώρα. Ελπίζουµε να αλλάξει σύντοµα ρότα. Αποκλειόµαστε σταδιακά και αποκοβόµαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο θα
κοπεί και το «ERASMUS». Ελπίζω να συνεχίσετε σωστά αυτήν την
αλλαγή πολιτικής που διαφαίνεται ότι έχετε κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Μαντά; Αν µετά από κάθε Υπουργό, όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι παίρνουν τον λόγο, δεν θα τελειώσουµε.
Θα πάρετε τον χρόνο των Βουλευτών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ένα λεπτό µόνο θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέ-
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λετε, λοιπόν; Πείτε µας κι εσείς, να ολοκληρώσουµε.
Πάντως, δεν θα δώσω ξανά τον λόγο σε κανέναν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Και σωστά θα κάνετε. Απλώς, θέλω να
πω για ένα δευτερόλεπτο το εξής: Θα παρακαλούσα –και οι συνάδελφοι γνωρίζουν- πέρα από την διαδικασία της ενηµέρωσης,
καθώς νοµίζω ότι σωστά έγινε και ενηµερωθήκαµε, να κρατήσουµε χαµηλούς τόνους σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυτό ειδικά
το ζήτηµα. Οι υπερβολές τέτοιου τύπου –και δεν το περίµενα από
τον κ. Θεοχάρη να πει ότι φεύγουµε από το «ERASMUS», θα µας
διώξουν και από τη Σένγκεν- δεν βοηθούν πραγµατικά την χώρα.
Δεν την βοηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
αυτή είναι µία ευχή που την προσυπογράφουµε όλοι.
Ορίστε, κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που µου φάνηκε πολύ παράξενο και παράδοξο.
Πρώτη φορά βλέπω και ακούω Κυβέρνηση να καλεί τους πολίτες
σε απεργία για τα αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία αυτή η ίδια επέβαλε.
Μπερδέψατε τους ψηφοφόρους, αλλά µπερδευτήκατε κι εσείς
οι ίδιοι ισχυριζόµενοι ότι στενοχωριέστε και ότι δεν πιστεύετε σε
αυτά τα µέτρα που φέρνετε.
Δεν δικαιολογείστε. Δεν είστε Αντιπολίτευση πλέον. Είστε Κυβέρνηση.
Πώς είναι δυνατόν ένας Υπουργός να φέρνει µια τροπολογία
και να λέει «ψηφίστε την, εµείς όµως δεν θα την εφαρµόσουµε»;
Αυτή η κοροϊδία να σταµατήσει κάποια στιγµή. Μόνο σοβαρότητα δεν προσδίδει.
Παρακολουθώντας, λοιπόν, τις συζητήσεις των προηγούµενων
ηµερών στην Ολοµέλεια, σχετικά µε τον προϋπολογισµό, άκουσα
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον µία οµιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε
ότι πρώτη φορά έρχεται προϋπολογισµός από την Αριστερά και
ότι µέσω αυτού δείχνετε τις προτεραιότητές σας.
Μελετώντας λοιπόν, τον προϋπολογισµό που έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ –που Αριστερά δεν τη λες, ξεκάθαραβλέπω ότι η ανάπτυξη δεν είναι ανάµεσα στις προτεραιότητές
σας. Δεν είναι ανάµεσα, γιατί ανάπτυξη…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ! Σεβαστείτε το ότι είµαι εδώ. Έχετε χρόνο να
µιλήσετε και εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Μην µας παρακαλάς. Όταν απευθύνεσαι
µε αυτόν τον τρόπο µη µας παρακαλάς.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεωνά, µη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Αφήστε τον νεαρό οµιλητή να µιλήσει.
Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Μονίµως να µας προσβάλλουν!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Τόσα χρόνια είστε στη
Βουλή. Μάθετε τους κανονισµούς. Σας παρακαλώ, αφήστε µε
λίγο.
Η ανάπτυξη δεν έρχεται µε φόρους. Οι φόροι, συγκεκριµένα,
είναι: αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση συντελεστών στον
φόρο εισοδήµατος, αύξηση προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελµατίες, αύξηση προκαταβολής φόρου στους
αγρότες, αύξηση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική
χρήση, µείωση στο ήµισυ της επιδότησης πετρελαίου θέρµανσης
στον προϋπολογισµό του 2016.
Επίσης, έχετε ξανά τον ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του οποίου
εσείς είχατε σαν σηµαία, ενώ ακούµε ότι θα αυξήσετε και τις
ασφαλιστικές εισφορές. Εξηγήστε µου γιατί να επιβαρύνουµε
τον ελληνικό λαό µε αυτά. Γιατί να µην νοικοκυρέψουµε το κράτος παίρνοντας µέτρα, πολεµώντας τις παθογένειες; Και αυτό
θα γίνει µε κάποια από τα σηµεία της Ένωσης Κεντρώων που
πολλοί από εσάς κοροϊδεύετε και τα οποία είναι: Κατάργηση της
πολυθεσίας. Μείωση των αποδοχών των διορισµένων αξιωµατούχων και των αιρετών. Μείωση των συµβούλων των Βουλευτών.
Φόροι σε σπίτια να µπαίνουν σε αυτούς που έχουν περισσότερα
από δύο σπίτια στο Ε9 δηλωµένα. Τα πρώτα δύο να αφαιρούνται,
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όπως επίσης να λαµβάνεται υπ’ όψιν και το εισόδηµα του καθενός. Απόλυση όλων των αργόµισθων και –επαναλαµβάνω, µόνο
των αργόµισθων- του δηµοσίου. Άµεση κατάργηση της κρατικής
επιχορήγησης στα κόµµατα, ισοστάθµιση των δικαιωµάτων του
ιδιωτικού µε τον δηµόσιο τοµέα, καθώς και η περικοπή της σύνταξης σε αυτούς που έχουν εισόδηµα άνω των 3.000 ευρώ µηνιαίως.
Η Ευρώπη πάει µπροστά και εµείς φεύγουµε πίσω και θα
βρούµε και σε ντουβάρι!
Το 2015 έχουµε πρωτογενές έλλειµµα ενώ έχουν ψηφιστεί όλα
αυτά τα µέτρα που ο λαός δεν ξέρω αν µπορεί να τα αντέξει. Επίσης λέγεται ότι θα πάρουµε και άλλα µέτρα, αν αυτά τα µέτρα
δεν είναι αποτελεσµατικά. Έχετε αναλογιστεί τι σηµαίνει αυτό;
Ελπίζουµε αυτά τα νέα µέτρα που θα φέρετε –γιατί είµαστε σίγουροι ότι θα τα φέρατε- να µην είναι φοροεισπρακτικά, αλλά να
έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Στον προϋπολογισµό που µας φέρατε έχετε αύξηση των εσόδων. Αυτή η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην αύξηση των
φόρων. Έχετε ρηµάξει και προσπαθείτε να καταστρέψετε τους
τελευταίους ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες, οι οποίοι
µπορούν και αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς
οι φόροι δεν είναι σωστά κατανεµηµένοι όπως τους φέρνετε.
Αυτό θα έπρεπε να το αλλάξετε. Αυτοί οι φόροι δεν θα σας φέρουν τα έσοδα που θέλετε. Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση, ούτε
µία στο εκατοµµύριο. Ο κόσµος δεν µπορεί να τους πληρώσει.
Κάηκε το λίπος. Κάηκε, τέρµα, τέλος! Δεν έχει, όχι δεν θέλει. Δεν
έχει πλέον! Και µάλιστα είναι προκλητικό όταν εσείς λέτε στους
πολίτες «πληρώστε µας» και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους προς τον ιδιωτικό τοµέα έχουν αυξηθεί στο 60%. Δηλαδή
οι πολίτες να µας πληρώνουν και εµείς να είµαστε µπαταχτσήδες
σαν κράτος! Δεν είναι σωστό.
Η ανεργία αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στο 25% και ειδικότερα
για τους νέους είναι 50%, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι φαντάροι καθώς και οι φοιτητές, για τους οποίους βεβαίως δεν
υπάρχει και κάποιο πρόγραµµα, ώστε να υπάρχει άµεση αποκατάστασή τους. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουµε κάτι για αυτό, το
καταλαβαίνετε και µόνοι σας.
Τα νούµερα µιλάνε από µόνα τους, όταν µάλιστα δεν εκτελέσατε το 2015 προγράµµατα µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ, τα
οποία ήταν έτοιµα, για να βοηθήσουν τους ανέργους. Το ποσοστό των ατόµων σε κίνδυνο φτώχειας έχει φτάσει στο 36% του
πληθυσµού µας και εσείς αφήνετε προγράµµατα 350 εκατοµµυρίων ευρώ να φύγουν και αυτά. Πού είναι το κράτος δικαίου; Πού
είναι το κράτος της Αριστεράς;
Ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι άνεργος. Εννιά στους
δέκα άνεργους δεν παίρνουν κανένα βοήθηµα από τον ΟΑΕΔ.
Επτά στους δέκα οι οποίοι προσλαµβάνονται, προσλαµβάνονται
σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Όλα αυτά πώς θα λυθούν;
Πολεµώντας τις επενδύσεις; Πώς; Ή µήπως νοµίζετε ότι έτσι θα
κρατήσετε τους νέους; Θα φύγουν όλοι στο εξωτερικό. Τι θα κάνετε; Θα ανοίξετε νέες θέσεις απασχόλησης σε καθεστώς ηµιαπασχόλησης όπως κάνετε µε τις καθαρίστριες ή θα ανοίξετε νέες
θέσεις στο δηµόσιο να βολέψετε τα «δικά σας παιδιά»; Και ξέρετε πολύ καλά τι λέω.
Δυστυχώς υιοθετείτε πολιτικές οι οποίες µας έφεραν εδώ.
Αυτά που κατηγορούσατε τόσα χρόνια, που έκαναν ο ένας και ο
άλλος, τα κάνετε και εσείς. Επιβαρύνετε συνεχώς τον ιδιωτικό
τοµέα. Δεν δίνετε κίνητρα στους νέους. Και θα σας δώσω ένα
παράδειγµα.
Ανοίγει κάποιος έναν συνοικιακό φούρνο, ανοίγει δύο νέες θέσεις εργασίας. Επενδύει ένα άλφα ποσό. Την πρώτη χρονιά δεν
πληρώνει προκαταβολή και εφορία, καθώς υπάρχει ισοσκελισµός των εσόδων µε τα έξοδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο ακόµη, γιατί µε διέκοψαν.
Αυτός ο άνθρωπος, που σας είπα λοιπόν, την πρώτη χρονιά
δεν πληρώνει. Τη δεύτερη χρονιά βγάζει ένα ποσό των 1.000
ευρώ το µήνα µε το οποίο ζεις αυτήν την εποχή, γιατί οι οικογένειες ζουν µε 500 ευρώ. Όµως τι του λέτε εσείς; Του λέτε 26%
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φορολόγηση συν 26% προκαταβολή, σε έναν νέο επιχειρηµατία.
Του παίρνετε το 52% από τα 12.000 ευρώ που βγάζει ετησίως
και του µένουν 500 και κάτι ευρώ. Θα ταΐσει την οικογένειά του
ή θα κάνει απόσβεση; Τι θα κάνει; Πείτε µου, υπάρχει κάποια
πρόβλεψη για τους νέους επιχειρηµατίες; Τίποτα. Μηδέν. Και
εγώ το ξέρω γιατί το ζω. Τώρα έκανα νέα επιχείρηση και βλέπω.
Ναι, κουνήστε το κεφάλι σας, κύριοι συνάδελφοι. Μπράβο σας.
Αυτή η πολιτική είναι επικίνδυνη και η προχειρότητά σας φαίνεται από το πώς αντιµετωπίζετε τον πρωτογενή τοµέα. Ενδεικτικό του πώς θέλετε να βλέπετε την ανάπτυξη στον αγροτικό
τοµέα είναι το γεγονός ότι πρώτο-πρώτο ως µέτρο αγροτικής
ανάπτυξης στη σελίδα 52 της εισηγητικής έκθεσης βάζετε την
πρόσληψη εκατό ερευνητών µέσα στο 2016. Δηλαδή πάλι ένα
µοντέλο προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα, λες και οι προσλήψεις αυτές θα φέρουν την ανάπτυξη στον αγροτικό τοµέα. Το
µόνο που θα εξυπηρετήσουν αυτές οι προσλήψεις είναι να δηµιουργήσετε υποχρεωµένους στον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους. Νέα
άτοµα θέλουµε για αγρότες. Είµαστε πρώτοι σε µέσο όρο ηλικίας στους αγρότες, στην Ευρώπη.
Τέλος, θα µιλήσω πολύ σύντοµα για την παιδεία. Τίθεται ένα
καινούργιο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία.
Κάθε χρόνο αλλάζει. Το 2014 άλλο, το 2015 άλλο, το 2016 άλλο.
Η παιδεία θέλει σταθερότητα -και µιλάω σαν παιδαγωγός. Δεν
γίνεται ο καθένας να παίρνει ό,τι θέλει. Συνεννοηθείτε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πείτε µου, είναι σωστό; Είναι σωστό αυτό που θέλετε να µου
πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μεγαλοµύστακα, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Έχετε δίκιο. Συγγνώµη.
Λόγω της απειρίας µου δικαιολογήστε µε, δεν ξέρω πραγµατικά
πώς να ανταποκριθώ στις συνεχείς διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
σας δικαιολογώ, αλλά έχετε φτάσει στα οκτώ λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Πουθενά δεν βλέπω συγκεκριµένο σχέδιο για να συνδυάζει την επιχειρηµατικότητααγορά µαζί µε την εκπαίδευση. Πώς θα ανοίξουν νέες θέσεις
εργασίας;
Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι το κέντρο των ανθρωπιστικών
σπουδών και αυτό εξαιτίας της κληρονοµιάς της. Ήµασταν πρώτοι στις επιστήµες, στις τέχνες και στα γράµµατα. Έτσι θα κερδίζαµε και προβολή που βοηθάει τον τουρισµό, αλλά θα ανοίγαµε
και νέες θέσεις εργασίας.
Ειλικρινά, πρέπει να αλλάξουµε την πολιτική µας και εννοώ
όλοι µαζί. Όµως τι να περιµένεις από τον Υπουργό Παιδείας ο
οποίος αµφισβητεί τη γενοκτονία των Ποντίων;
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εντάξει, εντάξει. Συνεχίστε εσείς.
Πουλήσατε ελπίδα και ο κόσµος την αγόρασε, αλλά τώρα την
έχει χάσει. Ο προϋπολογισµός που µας φέρατε, όπως θα έλεγε
και µια παλιά σας σύντροφος, είναι απεχθής, επονείδιστος και
µη βιώσιµος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για
προσπαθήστε να κρατάτε τον χρόνο. Να δοκιµάζετε τις οµιλίες
σας, είναι και γραπτές.
Ο κ. Ψυχογιός έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σηµειώσω για τις συναδέλφους και
τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ
το εξής: να µας πουν το δικό τους σχέδιο -αν και το έχουµε δει
ήδη τα προηγούµενα χρόνια- για το µεταναστευτικό. Εδώ ούτε
στη συνάντηση, στη σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών δεν δέχθηκαν να συµφωνήσουµε σε µια στρατηγική στο θέµα αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία έχει δείξει
έµπρακτα την αλληλεγγύη της και όπως είπε και ο Υπουργός,
είναι και αντικείµενο συζητήσεων στην Ευρώπη.
Η ελληνική Κυβέρνηση αντιµετωπίζει το θέµα µε αποφασιστικότητα και καλό θα είναι να µην επιστρέψουµε σε αυτά που είχαµε δει στις µέρες τις δικές σας, στις τακτικές της καταστολής,

2951

στο κυνήγι µαγισσών και στην αναποτελεσµατικότητα. Οπότε,
καλό θα είναι να προσέχουµε πώς τοποθετούµαστε σ’ αυτό και
να κάνουµε προτάσεις επί του συγκεκριµένου.
Ερχόµενος στον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί που τόσο καιρό τροµοκρατούσαν την κοινή γνώµη προβλέποντας τη βαθιά ύφεση που θα
υποστεί η οικονοµία της χώρας εξαιτίας των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, διαψεύδονται σήµερα µε τον καλύτερο τρόπο.
Με την κατάθεση του προϋπολογισµού φαίνεται ότι η ύφεση
για το 2015 θα κυµανθεί τελικά σχεδόν σε µηδενικό ποσοστό,
πολύ κάτω από τους αρχικούς υπολογισµούς. Εξάλλου, η Κυβέρνηση χάρη στη διαπραγµάτευση που έκανε, πέτυχε ένα πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 0,5% για το 2016, ενώ µε βάση
το προηγούµενο πρόγραµµα θα ήταν 4,5%. Αυτό, όπως ξέρετε
καλά, θα σήµαινε µέτρα 7 δισεκατοµµυρίων, ενώ αυτήν τη στιγµή
θα πάρουµε µέτρα 850 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο,
είναι παραπάνω από σαφές το κοινωνικό πρόσηµο που διαπνέει
τον προϋπολογισµό µέσα σε οµολογουµένως δύσκολες και
ασφυκτικές συνθήκες.
Στο κείµενο της εισηγητικής έκθεσης γίνεται αναφορά στην
κατανοµή των βαρών µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο, χωρίς την τακτική των οριζόντιων µειώσεων, την εύκολη και προσφιλή τακτική
που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα.
Μετά τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι η πρώτη φορά που αυξάνονται οι κοινωνικές δαπάνες, καθώς προβλέπονται παροχές
ύψους 823 εκατοµµυρίων ευρώ. Η κάρτα ανασφαλίστων, η δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία, η δωρεάν µετακίνηση στα µέσα
µεταφοράς για τους ανέργους, η επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος αλλά και οι στοχευµένες κινήσεις του νοµοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση είναι µερικά από τα µέτρα
τα οποία θα εφαρµόσουµε για να αντισταθµίσουµε τα δύσκολα
µέτρα που έχουµε µπροστά µας.
Αξίζει, επίσης, να τονιστούν οι εννιακόσιες ογδόντα πέντε άµεσες προσλήψεις στον χώρο της υγείας που θα γίνουν το επόµενο
διάστηµα, καθώς και οι υπόλοιπες δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα που θα ακολουθήσουν. Δίνεται, επίσης, βάρος στην ενίσχυση των δηµοσίων επενδύσεων, αφού αυτές αυξάνονται
συνολικά κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
αναφερθώ στις δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το επόµενο έτος, ως δικηγόρος και µέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης.
Σχετικά µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, οι δράσεις που προκρίνονται στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την απλοποίηση του συστήµατος δικαιοσύνης στη χώρα µας. Συγκεκριµένα προτείνονται προς ένταξη
δράσεις, µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την πολιτική και
ποινική διαδικασία, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και
σωφρονιστικά συστήµατα, για να επιταχύνονται οι διαδικασίες,
ψηφιοποίηση εντύπου αρχείου των υποθηκοφυλακείων αλλά και
µια πανελλαδική µελέτη για την αναδιάρθρωση και την καλύτερη
λειτουργία τους, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξωδικαστική
επίλυση διαφορών, που θα αποσυµφορήσουν τα δικαστήρια και
τη διαµεσολάβηση, αναβάθµιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των υποδοµών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ακόµα, όσον αφορά το σωφρονιστικό σύστηµα για το έτος
2016, σχεδιάζονται πολύ συγκεκριµένες δράσεις, όπως είναι η
ενίσχυση της υγειονοµικής περίθαλψης και του εξοπλισµού των
φυλακών, η αναµόρφωση των αγροτικών φυλακών, η εκπαίδευση
του σωφρονιστικού προσωπικού, η υποστήριξη του συστήµατος
απεξάρτησης των κρατουµένων και η ενίσχυση της επαγγελµατικής τους επανένταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα παραπάνω πολύ σηµαντικά σηµεία του προϋπολογισµού του 2016, ως ΣΥΡΙΖΑ δεν
πανηγυρίζουµε και αναδεικνύουµε και κάποια προβλήµατα που
έχει όπως, για παράδειγµα, στον αθλητισµό. Όµως, είµαστε σε
πλήρη συνεννόηση και µε τον Υφυπουργό και µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προκειµένου µε συγκεκριµένες προτάσεις
που έχουµε επεξεργαστεί, να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν σε µια ολυµπιακή χρονιά.
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Ξέρουµε καλά ότι για να ανταποκριθούµε στις δύσκολες απαιτήσεις των καιρών, κύριο στοίχηµα είναι να πατάξουµε τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή και να πετύχουµε τη µεγαλύτερη
δυνατή ελάφρυνση του χρέους. Και σίγουρα ο κόσµος περιµένει
τα εισοδήµατά µας να προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκεί.
Όµως, δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητες και πολλές ανακρίβειες και κατηγορίες που έχουν ακουστεί τις τελευταίες µέρες
σε αυτήν την Αίθουσα, όπως για παράδειγµα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει
τη βρώµικη δουλειά για το κεφάλαιο.
Αναρωτιέται κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: τα 80 εκατοµµύρια από τη λίστα Φαλτσιανί και Λαγκάρντ τα οποία έχουν
προκύψει µέχρι τώρα, οι περισσότεροι έλεγχοι στις offshore για
το 2015, η λίστα Βεστφαλίας-Ρηνανίας που ενώ ήταν στη διάθεση της χώρας µόνο η δική µας Κυβέρνηση ζήτησε και αξιοποιεί, η προώθηση του νέου συστήµατος προµηθειών στο ΕΣΥ
και οι ενέργειες της Κυβέρνησης στις Σκουριές και τόσα άλλα
είναι πράγµατι η βρώµικη δουλειά για το κεφάλαιο;
Είναι γεγονός ότι το να κάνεις κριτική εκ του ασφαλούς είναι
εύκολο και δανειζόµενος µια εικόνα που έχω από το ποδόσφαιρο
–το οποίο έχω υπηρετήσει εκτός από τη δικηγορία- θα πω ότι
όταν δεν παίρνεις τη µπάλα στα πόδια σου, δεν µπορείς να αλλάξει και τη ροή του παιχνιδιού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστηκε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση είναι εναντίον των κινητοποιήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι παρακολουθήσατε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά
την οποία ο Πρωθυπουργός είπε ότι εµάς µας ενισχύει στη διαπραγµατευτική µας τακτική η ύπαρξη κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων από τον κόσµο. Προφανώς εδώ έχουµε να κάνουµε µε
µια διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα, που οι προηγούµενες
κυβερνήσεις ήταν εντελώς αποσυνδεδεµένες από την κοινωνία
και το έβλεπαν ως µια ταξική πάλη συσχετισµών.
Αυτήν τη στιγµή, όµως, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πράγµα ενισχύει τη διαπραγµατευτική προσπάθεια και γι’ αυτό σε κάποιες
από αυτές συµµετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείνοντας και παραφράζοντας ελαφρώς την αραβική παροιµία που χρησιµοποίησε ο Πρωθυπουργός χθες, θα ήθελα να πω,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι «όσο τα σκυλιά ουρλιάζουν,
σηµαίνει ότι κάνουµε καλά τη δουλειά µας και ότι το καραβάνι
προχωρεί».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα για έξι λεπτά η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά νιώθω µια πρόσκαιρη ικανοποίηση µε την ανάγνωση του προϋπολογισµού, διότι
επιτέλους έλυσα µια βασανιστική απορία µηνών. Απορούσα,
όπως όλος ο πλανήτης βεβαίως, πού βρέθηκε τόσο ικανός κειµενογράφος να εµπνευστεί µια σουρεαλιστική κυβέρνηση εφάµιλλη της τηλεοπτικής σειράς των Monty Python!
Όµως, βλέποντας τον συντάκτη του προϋπολογισµού, τον
αξιαγάπητο κ. Τσακαλώτο, συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος γαλουχήθηκε µε τους Monty Python. Δυστυχώς, βέβαια, για
τη χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε θεατές
µιας σάτιρας, δεν είµαστε θεατές ενός τηλεοπτικού σκετς. Δυστυχώς, το «Ιπτάµενο Τσίρκο» –δανείζοµαι τον όρο από τη σχετική σατιρική σειρά- είναι η Κυβέρνηση της χώρας µας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μόνο έτσι θα µπορούσε να ερµηνευτεί το γεγονός ότι έχουµε
τον πρώτο προϋπολογισµό της χώρας, όπου το κόµµα, το οποίο
τον εισηγείται, καλεί τους πολίτες να διαδηλώσει στους δρόµους
εναντίον του.
Μόνο έτσι θα µπορούσε να ερµηνευτεί το γεγονός ότι ο κ.
Μάρδας κατηγορεί τις προηγούµενες κυβερνήσεις ότι απέτυχαν,
γιατί δεν εφάρµοσαν κατά γράµµα τα µνηµόνια.
Μόνο µια σουρεαλιστική κυβέρνηση θα σκεφτόταν να αυξήσει
τους φόρους, όταν έχει αφανιστεί η µεσαία τάξη και την ίδια ώρα
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που οι φτωχοί παραµένουν χωρίς ελπίδα στο περιθώριο και οι
εγχώριοι επενδυτές εκδιώκονται από µια χώρα που εκδικείται την
ανάπτυξη και το «επιχειρείν» µε ορµή και λύσσα.
Μόνο µια σουρεαλιστική κυβέρνηση θα ξεχνούσε να ζητήσει
εξάµηνη παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφαιρώντας 2 δισεκατοµµύρια πόρους από τη χειµαζόµενη ελληνική οικονοµία και
µόνο µια σουρεαλιστική κυβέρνηση δεν θα είχε απορροφήσει
ακόµα ούτε 1 ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ.
Και, βεβαίως, µόνο ο συγκυβερνήτης µιας σουρεαλιστικής κυβέρνησης, ο Πάνος Καµµένος, θα µπορούσε να καλεί τώρα τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να συγκροτήσουν µνηµονιακό
µέτωπο. Ποιος; Αυτός που έφυγε από τη Νέα Δηµοκρατία αρνούµενος να ψηφίσει µνηµόνια, αυτός που δήλωνε ότι «ούτε νεκρός δεν θα συνεργαστώ µε όποιον ψήφισε έστω και ένα µνηµόνιο»!
Δεν θα µιλήσω για τα µνηµόνια που θα σκίζατε, δεν θα µιλήσω
για τη δέκατη τρίτη σύνταξη που θα δίνατε, δεν θα µιλήσω για
την Ευρώπη που θα υποχωρούσε κάτω από τις πιέσεις και τα νταούλια του κ. Τσίπρα.
Θα µιλήσω για όλα αυτά τα τραγικά που γίνονται µετά τις εκλογές του Σεπτέµβρη, θα µιλήσω για όλα αυτά τα τραγικά που περιγράφονται στον φετινό προϋπολογισµό, τον οποίο µάλλον θα
πρέπει να µετονοµάσετε σε «φορολογισµό», αφού φορολογεί
ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει, ό,τι αναπνέει. Μόνο τα συµπαθή κατοικίδια έχουν διαφύγει για την ώρα της φοροδοτικής σας µανίας!
Ο προϋπολογισµός-παραλογισµός των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι
ανάλγητος, είναι υφεσιακός, είναι κοινωνιοκτόνος για τους επαγγελµατίες, για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους, για τους
ασφαλισµένους, για όλους τους πολίτες.
Αυξάνετε την προκαταβολή φόρου στους ελεύθερους επαγγελµατίες κατά 114 εκατοµµύρια ευρώ και στα νοµικά πρόσωπα
κατά 156 εκατοµµύρια ευρώ. Αυξάνετε την προκαταβολή φόρου
στους αγρότες κατά 78 εκατοµµύρια ευρώ, θυµίζω ότι πήγε από
το 27,5% στο 55%. Την ίδια ώρα, οι αγρότες θα καταβάλουν 102
εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση της εισφοράς στον ΟΓΑ, 13
εκατοµµύρια ευρώ από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και 32 εκατοµµύρια από τις αυξήσεις
του φόρου εισοδήµατος.
Την ίδια στιγµή ο προϋπολογισµός σας περικόπτει συντάξεις
ύψους 538 εκατοµµυρίων ευρώ, κοινωνικά επιδόµατα όπως το
επίδοµα θέρµανσης ύψους 105 εκατοµµυρίων ευρώ και τελικά
και το ΕΚΑΣ κατά 223 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτός είναι ο προϋπολογισµός σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το έκτρωµα της νεοφιλελεύθερης Αριστεράς που θέλετε να καλύψετε. Γι’ αυτό και ο κ. Τσίπρας ζητά τη συναίνεση
των πολιτικών Αρχηγών. Ποιος; Ο Αρχηγός που µόλις έναν χρόνο
πριν έλεγε ότι δεν συναινεί σε τίποτα και απειλούσε τους Ευρωπαίους ότι δεν επρόκειτο να αναγνωρίσει τίποτα απ’ όσα θα συµφωνούσαν µε την προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά.
Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, µε θράσος απαιτεί σήµερα συναίνεση την ώρα που χαρακτηρίζει τους αντιπάλους του σκυλιά. Ξεχνάει προφανώς την έµπρακτη συναίνεσή µας στις 14 Αυγούστου, το σωσίβιο που χωρίς αντάλλαγµα σάς προσφέραµε, για
να µη βρεθεί η χώρα εκτός ευρώ, την ώρα που οι πρώην συναγωνιστές σας ένας- ένας πηδούσαν από το καράβι υψώνοντας
τη δική τους νεοκοµµατική παντιέρα.
Επιτέλους, παριστάνετε ότι διαπραγµατεύεστε, παριστάνετε
ότι κυβερνάτε, παριστάνετε ότι ζητάτε συναίνεση. Φτάνει πια µε
τον κακότεχνο θίασο, γιατί της συναίνεσης, κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης, προηγείται η συγγνώµη και η συνείδηση. Για
ποια συνείδηση µιλάµε, όµως; Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς; Τα νοµοθετήµατα του κ. Παρασκευόπουλου, που ο ίδιος ο Γιάννης Πανούσης, ο δικός σας πρώην Υπουργός, άφησε να εννοηθεί ότι
ήταν προϊόν διαπραγµάτευσης µε τους τροµοκράτες;
Ή να θυµηθούµε τον ανεκδιήγητο Υπουργό Παιδείας, τον κ.
Φίλη, για την επιστηµονική του άρνηση στη γενοκτονία των Ποντίων; Τι ειρωνεία και τι ντροπή! Από τη θεωρία της γενοκτονίας
των µνηµονίων φτάσατε στην άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων! Και ο κ. Φίλης, ανεξέλεγκτος βεβαίως και ανενόχλητος συνεχίζει να προκαλεί διορίζοντας επικεφαλής της αναθεώρησης
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του προγράµµατος και των σχολικών βιβλίων άλλον έναν επιστήµονα, τον κ. Λιάκο, που χαρακτηρίζει τους Μακεδονοµάχους τζιχαντιστές, τον χορό του Ζαλόγγου και το κρυφό σχολειό µεγαλόστοµες πατριωτικές ανοησίες!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αφελληνίζετε την παιδεία, αφελληνίσατε τις τράπεζες. Το περίφηµο τραπεζικό σύστηµα, που οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνήθηκαν µε
παρρησία να εκποιήσουν, απέφυγαν να το ξεπουλήσουν απλά
χαρίζοντάς το στον πρώτο περαστικό. Εσείς που είχατε ως πολιτική σηµαία «το ξεπούληµα της χώρας», που σε κάθε ιδιωτικοποίηση, από τον ΟΤΕ και τον ΟΛΠ µέχρι τα περιφερειακά αεροδρόµια, αλυχτούσατε ότι µας παίρνουν τα «ασηµικά» για ένα κοµµάτι ψωµί, πρωταγωνιστήσατε στον ορισµό του ξεπουλήµατος
των ελληνικών τραπεζών σε ξένα µόνο κερδοσκοπικά κεφάλαια,
σε αυτά που µε µέχρι χθες αποκαλούσατε «κοράκια»!
Είστε υπόλογοι γι’ αυτό το σκάνδαλο που µετέτρεψε µια επένδυση 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ του δηµοσίου σε πλήρη αποεπένδυση µόλις 500 εκατοµµυρίων ευρώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μη µε διακόπτετε.
Ύστερα απ’ αυτό γίνατε δικαιωµατικά πια το «Αδελφάτο των
Ιπποτών της Ελεεινής Τραπέζης», για να θυµηθούµε τους Monty
Python. Και σαν να µην έφταναν τα εσωτερικά δεινά, διακινδυνεύετε διαρκώς τη θέση της χώρας µας στο εξωτερικό µε µια
εξωτερική πολιτική ανερµάτιστη και παιδαριώδη που γίνεται µε
tweets που γράφονται χωρίς σκέψη και σβήνονται κατόπιν εντολών. Αυτή η εξωτερική πολιτική κινδυνεύει σήµερα να µας βγάλει
εκτός Συνθήκης Σένγκεν;
Ύστερα απ’ όλα αυτά χρειάζεται απύθµενο θράσος να ζητάτε
από τη Βουλή να στηρίξει και να ψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισµό. Είστε η Κυβέρνηση των κλειστών τραπεζών, είστε η Κυβέρνηση των capital controls, είστε η Κυβέρνηση του Grexit, είστε η
Κυβέρνηση της πολιτικής εξαπάτησης.
Παραιτηθείτε από την απέλπιδα προσπάθεια να παραστήσετε
πως κυβερνάτε. Αρκεστείτε στη σάτιρα του ιπτάµενου τσίρκου.
Και εσείς θα βρείτε τον προορισµό σας και η χώρα µας θα µπορέσει να ελπίσει σε καλύτερες µέρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Τσίρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, αναρωτιέµαι
µε το σενάριο ποιας ταινίας θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε
το σενάριο που λέει ότι ο Υπουργός Οικονοµικών της ΡηνανίαςΒεστφαλίας προσπαθούσε τρία χρόνια να δώσει τις λίστες µε τα
ονόµατα των Ελλήνων καταθετών σε ελβετικές τράπεζες, αλλά
δεν έβρισκε καµµία ανταπόκριση.
Ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016, για τον οποίο
συζητάµε αυτές τις µέρες, είναι σίγουρο ότι δεν έχει καµµία
σχέση µε τους προϋπολογισµούς των προηγούµενων κυβερνήσεων. Σε αυτόν τον προϋπολογισµό για πρώτη φορά αποτυπώνεται η µεγάλη προσπάθεια της αριστερής διακυβέρνησης να
αφήσει ένα διαφορετικό στίγµα, σε εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, σε συνθήκες ενός δύσκολου συµβιβασµού, στον
οποίο οδηγήθηκε η Κυβέρνηση για να µην οδηγηθεί η χώρα σε
µια ολέθρια οικονοµική και κοινωνική καταστροφή.
Παρά ταύτα ο Προϋπολογισµός αυτός δίνει ένα ξεκάθαρο µήνυµα για το πώς εµείς αντιλαµβανόµαστε την οικονοµία και τις
σχέσεις ανάµεσα στα βασικά µεγέθη της οικονοµίας, αλλά και
τον ρόλο της κοινωνίας και των αναγκών της στην οικονοµική
πραγµατικότητα.
Δεν φτιάξαµε άλλον έναν προϋπολογισµό ερήµην της κοινωνίας, ούτε όµως και ερήµην της πραγµατικότητας για να καβατζάρουµε λίγο ακόµα χρόνο στην εξουσία. Είναι ενταγµένος σε
µία συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να φωτίσει τον δρόµο
της εξόδου από την κρίση σε ορίζοντα τετραετίας, δηµιουργώντας την απαραίτητη υποδοµή για τον επόµενο προϋπολογισµό
της αριστερής διακυβέρνησης, για τον οποίο εκφράζουµε την αι-
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σιοδοξία ότι θα είναι ακόµα περισσότερο αναδιανεµητικός, περισσότερο δίκαιος, περισσότερο προσανατολισµένος στην παραγωγική ανασυγκρότηση, περισσότερο προσανατολισµένος
στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη µείωση της ανεργίας.
Και τούτο γιατί εξασφαλίσαµε σηµαντικό χώρο για να ασκήσουµε τη δική µας κοινωνική πολιτική. Ο κοινωνικός προϋπολογισµός για το έτος 2016 είναι αυξηµένος κατά 823 εκατοµµύρια
ευρώ, 300 εκατοµµύρια ευρώ στην υγεία. Ασκούµε, λοιπόν, πολιτική µέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής κατάστασης, κάτω από συνθήκες επιτροπείας, την οποία αγωνιζόµαστε
να άρουµε και καλούµε τον ελληνικό λαό να σταθεί δίπλα µας,
ώστε µαζί να άρουµε αυτή την επιτροπεία. Και να είστε σίγουροι
ότι θα εξαντλήσουµε τα περιθώρια για να σταθούµε δίπλα σε αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό, λοιπόν, είναι το αριστερό αποτύπωµα που επιδιώκουµε να αφήσουµε µε αυτόν τον
προϋπολογισµό.
Αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι καθόλου ουδέτερος, αλλά
έχει σαφές µήνυµα για το κοινωνικό µοντέλο που βρίσκεται στον
πυρήνα της ιδεολογίας µας και των δικών µας αγώνων. Είναι
ένας προϋπολογισµός που στόχο έχει να δηµιουργήσει µια δηµοσιονοµική ισορροπία, αλλά ταυτόχρονα να αποδώσει κοινωνική δικαιοσύνη, να αναδιανείµει τα βάρη ελαφρύνοντας τους
αδύναµους, µετά από πέντε συνεχόµενα χρόνια οικονοµικής κρίσης.
Και παρά τις µεγάλες δυσκολίες αυτής της σκληρής διαπραγµάτευσης πετύχαµε αποτελέσµατα στην οικονοµία που διαψεύδουν όσους έσπευσαν να µιλήσουν για καταστροφή, δεδοµένου
τού ότι το 2015 κλείνει µε µηδενική ύφεση, δηλαδή µε στασιµότητα, ενώ ο προϋπολογισµός που συζητάµε για το 2016 προβλέπει για πρώτη φορά αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων αλλά και αναδιανοµή πόρων για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων, µε την ενίσχυση του προϋπολογισµού για
την υγεία και την αύξηση των πιστώσεων για τα νοσοκοµεία κατά
300 εκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται για µέτρα που αποσκοπούν κυρίως σε παραµετρικά
µέτρα, όχι µη παραµετρικά, δηλαδή µέτρα, έσοδα από την καταπολέµηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.
Πρόκειται, εποµένως, για έναν ρεαλιστικό προϋπολογισµό µε
δυνατότητα αύξησης των αναµενόµενων εσόδων, που µπορεί να
δώσει ακόµα µεγαλύτερα περιθώρια άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Αυτό για να θυµηθούµε τα τεράστια έσοδα που ενσωµάτωναν
στους προηγούµενους προϋπολογισµούς από µη παραµετρικά
µέτρα, µέχρι και 2 δισεκατοµµύρια περίπου, ώστε να πετύχουµε
πλεονάσµατα, τα οποία ποτέ τελικά δεν ανταποκρίνονταν στην
πραγµατικότητα.
Οι χαµηλοί, λοιπόν, δηµοσιονοµικοί στόχοι που κερδίσαµε επιτρέπουν να αποτρέψουµε τη λήψη περαιτέρω µέτρων στα επόµενα τρίµηνα και δηµιουργούν τον χώρο για τη στήριξη χαµηλότερων στρωµάτων. Όπως προείπαν και άλλοι συνάδελφοί µου,
αποφύγαµε 7 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα.
Είναι, εποµένως, ένας προϋπολογισµός που υπόσχεται οικονοµική και κοινωνική ανάταξη για τη χρονιά που έρχεται, µια χρονιά που οφείλουµε να βάλουµε σε εφαρµογή το σχέδιό µας για
το παράλληλο πρόγραµµα για να αντισταθµίσουµε τις αρνητικές
κοινωνικές συνέπειες από τη συµφωνία της 12ης Ιουλίου, µια
χρονιά που θα ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, αµέσως µετά
την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.
Σε συνθήκες, εποµένως, πιστωτικής ασφυξίας, θέσαµε τους
στόχους µας στην κρίση του ελληνικού λαού και λάβαµε πολύ
πρόσφατα, τον Σεπτέµβριο, την εντολή να παλέψουµε για να
βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Και ο ελληνικός λαός στάθηκε
όρθιος. Αν και ήξερε τις δυσκολίες, έδειξε τον δρόµο για παραγωγικότητα και δηµιουργικότητα.
Αυτός ο προϋπολογισµός καθρεφτίζει και τη διαπραγµάτευση
που έγινε και το ρίσκο που πήραµε. Καθρεφτίζει τη µεγάλη µάχη
που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του.
Αποτυπώνει την αποφασιστικότητά µας να λασπωθούµε για να
ξελασπώσουµε τον τόπο. Ξαναβάζει στο επίκεντρο την κοινωνία
και τις ανάγκες της, σε έναν πολύ ασφυκτικό δηµοσιονοµικό
χώρο που έχουµε για να ασκήσουµε τη δική µας πολιτική.
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Και για να ασκήσουµε αυτήν τη πολιτική, θα απευθυνθούµε
πρώτα και κύρια στην κοινωνία, για να εξασφαλίσουµε τη συναίνεσή της στην εργώδη προσπάθειά µας να ανοίξουµε δρόµους,
ακόµα κι εκεί που δεν υπάρχουν. Να ανοίξουµε τον δρόµο της
παραγωγικής ανασυγκρότησης, της αναπτυξιακής προοπτικής,
της καταπολέµησης της ανεργίας, τον δρόµο ενός παράλληλου
προγράµµατος που ήδη µέρος του έχει περάσει από αυτή τη
Βουλή. Μιλώ για ένα παράλληλο πρόγραµµα, που εµείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουµε να διεκδικήσουµε, να το εφεύρουµε, όπου δεν υπάρχει, και να το επανασχεδιάσουµε µαζί µε
την κοινωνία. Μόνο έτσι µπορούµε να τα καταφέρουµε και θα τα
καταφέρουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Βλάχου από τη Χρυσή Αυγή.
Ορίστε, κυρία Βλάχου.
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ: Κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, κατάγοµαι κι εκπροσωπώ τον οµορφότερο
νοµό της Ελλάδας, τη Χαλκιδική. Πέρα από την κτηνοτροφία και
τη µελισσοκοµία, δηλαδή τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, ο
τουρισµός είναι ο σηµαντικότερος τοµέας ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας, προσφέροντας στην περιοχή χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κατακλύζουν
όλη τη Χαλκιδική. Ο ξένος τουρίστας, ο οποίος επιθυµεί να επισκεφθεί τη Χαλκιδική, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης αεροπορικώς µέσω του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Δυστυχώς, το
οδικό δίκτυο του νοµού είναι παµπάλαιο. Στο µεγαλύτερο µέρος
του κατασκευάστηκε από τη ΜΟΜΑ πριν από δεκαετίες και λόγω
της παλαιότητάς του δυσκολεύει την πρόσβαση σε πολλές περιοχές στο µεγαλύτερο µέρος του νοµού και ταλαιπωρεί τους
επισκέπτες και τους ντόπιους. Ούτε στο Άγιο Όρος δεν µπορεί
να φτάσει κάποιος προσκυνητής, χωρίς να έχει ταλαιπωρηθεί
πολύ. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση και στην Ουρανούπολη,
όπου είναι το λιµάνι. Από κει, για να επισκεφτούν οι τουρίστες τη
χερσόνησο Σιθωνίας και Αγίου Όρους, ειδικά αυτοί που καταλύουν στα ξενοδοχεία, που υπάρχουν στην πλευρά του Θερµαϊκού, πρέπει να κάνουν τη διέλευση απ’ όλο τον ισθµό της Νέας
Ποτίδαιας που έχει τροµερά προβλήµατα. Εκεί γίνονται κατολισθήσεις, πέφτουν δέντρα µέσα στη θάλασσα, έχουν πέσει αυτοκίνητα και άνθρωποι και φοβάµαι ότι µε την πάροδο του χρόνου
θα πέσουν και σπίτια. Γι’ αυτό, πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα
για να προλάβουµε τα χειρότερα.
Αυτά τα λέω, θέλοντας να επισηµάνω πόσο ανάγκη έχει η Χαλκιδική από επενδύσεις, που θα αναβαθµίσουν τις υποδοµές της,
το οδικό δίκτυο, τον ισθµό της Νέας Ποτίδαιας, ό,τι θα µπορέσει
να στηρίξει τον τουρισµό της και να διευκολύνει τους κατοίκους
της.
Όµως, η Χαλκιδική δεν έχει σηµασία για την Κυβέρνηση και ο
νοµός µου δεν αναφέρεται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Η Κυβέρνηση αφήνει την Χαλκιδική να βασίζεται στο φιλότιµο των κατοίκων και στη σκληρή δουλειά τους. Τα τελευταία
επίσηµα στοιχεία µιλάνε για ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα
χιλιάδες άνεργους.
Αυτό σχετίζεται άµεσα µε την άφρονα πολιτική της Κυβέρνησης στο µεταναστευτικό, την οποία και καταγγέλλουµε. Η καταπολέµηση της ανεργίας απαιτεί να µην παρέχονται σωρηδόν
άδειες παραµονής κι εν συνεχεία άδειες εργασίας στους αλλοδαπούς. Επιπλέον, πρέπει να παταχθεί η παράνοµη µετανάστευση που τροφοδοτεί την ανασφάλιστη και µαύρη εργασία.
Πρέπει να πάψει επιτέλους το µοτίβο «οι Έλληνες στην ανεργία
και οι αλλοδαποί στην εργασία».
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής εδώ και δεκαετίες είναι ότι η
ανεξέλεγκτη µετανάστευση αποτελεί ασύµµετρη απειλή για το
έθνος µας. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει απροσκύνητη τον αγώνα
για να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες.
Πόσο ειρωνικό φαντάζει που σήµερα πολλοί Έλληνες κοιµούνται στα παγκάκια και η Κυβέρνηση της πρώτης φορά Αριστερά
φτιάχνει σπίτια φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών µε όλες τις
ανέσεις; Φυσικά, µετά τον άθλο της Κυβέρνησης να κλείσει το
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καλοκαίρι τις τράπεζες, µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό της
χώρας να είναι τεράστιες λόγω αυτής της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης, µε την ανύπαρκτη εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης,
διευκολύνει την αθρόα προσέλευση λαθροµεταναστών στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Και µέσα στα µεταναστευτικά ρεύµατα που διασχίζουν ανεξέλεγκτα τη χώρα µας βρίσκονται και οι
τζιχαντιστές, που αυτήν τη στιγµή είναι διάσπαρτοι, κατά χιλιάδες, στην Ευρώπη µε πύλη εισόδου τα αφύλακτα σύνορα της πατρίδας µας.
Κλείστε τώρα τα σύνορα. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων,
πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Όλοι οι Έλληνες σήµερα βλέπουν τι γίνεται στην Ειδοµένη στο Κιλκίς. Η πολιτική της Κυβέρνησης µας έχει φέρει σε απαράδεκτο σηµείο. Πέρα από την
τροµοκράτηση των ντόπιων, η κατάσταση στα σύνορα µε τα Σκόπια προκαλεί προβλήµατα στις εξαγωγές και εισαγωγές της
χώρας. Χιλιάδες είναι τα εµπορεύµατα που έχουν παγιδευτεί
εκεί. Όσον αφορά στη Χαλκιδική, τουλάχιστον, η κατάσταση
αυτή πλήττει ιδιαίτερα τη µελισσοκοµία.
Τα κατορθώµατα της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου δεν
έχουν σταµατηµό. Η Κυβέρνηση, µε τη λεγόµενη µεταρρύθµιση
στο ασφαλιστικό, θα αποτελειώσει την τρίτη ηλικία. Συνεχίζει να
µειώνει µε σταθερό ρυθµό τις καταβαλλόµενες συντάξεις για να
πληρώσει τους διεθνείς τοκογλύφους. Οι δανειστές δεν εξαιρούν
καµµία σύνταξη από το νέο σύστηµα και για τον λόγο αυτό έχουν
δώσει τις παραµέτρους και τα κριτήρια, µε τα οποία θα υπολογιστεί εκ νέου κάθε σύνταξη. Θέλουν, δηλαδή, το βάρος να µοιραστεί σε όλους µε ποσοστά περικοπών που θα ξεκινούν από το
3% και θα κλιµακώνονται στο 20%. Οι συνταξιούχοι της χώρας
θα αποτελέσουν τα πρώτα θύµατα της πρώτης φοράς Αριστερά.
Ο Τσίπρας συνεχίζει το θέατρο της δήθεν διαπραγµάτευσης, ενώ
είναι ο ιδανικός για να περάσει το πιο καταστροφικό µνηµόνιο
που δεν µπόρεσαν να περάσουν Σαµαράς και Βενιζέλος.
Στο Αστυνοµικό Τµήµα της Οµόνοιας υπήρξε ένα περιστατικό
όπου ένας αστυνοµικός χαστούκισε δύο λαθροµετανάστες, γιατί
προφανώς τον πρόσβαλλαν, και τους έδωσαν αποζηµίωση
150.000 ευρώ. Το ίδιο, όµως, θα συνέβαινε εάν ένας αστυνοµικός
ή η οικογένειά του είχε ένα αντίστοιχο περιστατικό; Δεν νοµίζω!
Η αστυνόµευση της χώρας βασίζεται µόνο στο φιλότιµο των παιδιών της Αστυνοµίας. Χωρίς εξοπλισµό, χωρίς περιπολικά, χωρίς
καύσιµα, µε µισθούς επιβίωσης αγωνίζονται να καταπολεµήσουν
την εγκληµατικότητα που καλπάζει. Η Κυβέρνηση δεν δείχνει
καµµία θέληση να στηρίξει το έργο της Αστυνοµίας. Το αντίθετο,
µάλιστα. Δείχνει να έχει αλλεργία σε όποιον φοράει στολή µε το
εθνόσηµο.
Κύριοι, ο πρόγονοί µας πούλησαν περιουσίες για να κάνουν
πατρίδα κι εσείς πουλήσατε πατρίδα για να φτιάξετε περιουσίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Αυγενάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο για έξι λεπτά και
µετά θα µιλήσει ο κ. Μάρδας, Υφυπουργός Εξωτερικών, για επτά
λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για τον προϋπολογισµό της χώρας για το 2016 χωρίς την παρουσία ούτε
ενός εκ των Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
του οικονοµικού επιτελείου, παρά µόνο του συµπαθέστατου κ.
Τσιρώνη και του εξίσου συµπαθή κ. Σπίρτζη. Τι σχέση έχουν µε
τον προϋπολογισµό, εκείνοι γνωρίζουν κι εκείνοι µπορούν να
υπερασπιστούν.
Τώρα, συζητούµε για έναν προϋπολογισµό που µας πάει χρόνια πίσω, έναν προϋπολογισµό που καταργεί το κοινωνικό κράτος, αλλά και το κράτος πρόνοιας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
αφού κατέστρεψε την οικονοµία της χώρας, αφού γκρέµισε ό,τι
µε κόπο και θυσίες ο ελληνικός λαός κατάφερε να χτίσει τα χρόνια της κρίσης, αφού εκτροχίασε τον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό του 2015 –να θυµίσουµε ότι ήταν ο πρώτος ισοσκελισµένος προϋπολογισµός µετά από πολλά, πολλά χρόνια- δηµιουργώντας γιγάντια ελλείµµατα εκατοµµυρίων, καταθέτει σήµερα
και συζητούµε τον προς ψήφιση προϋπολογισµό για το επόµενο
έτος. Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό που αυξάνει επιπλέον
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τη φορολογία, επιβαρύνει επιπλέον τους συνταξιούχους, στραγγαλίζει πολύ -και πολύ περισσότερο απ’ ό,τι περίµεναν- τους
αγρότες, καταστρέφει επιπλέον τους ελεύθερους επαγγελµατίες
και την ιδιωτική οικονοµία, καταργεί πλήθος κοινωνικών δαπανών, που υπερασπιζόσασταν τύποις την προηγούµενη περίοδο
και αυξάνει τα ληξιπρόθεσµα χρέη του δηµοσίου, δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα, ιδίως στην παροχή υπηρεσιών
υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας κληροδοτήσαµε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και προϋπολογισµούς που δηµιουργούσαν πρωτογενές πλεόνασµα. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι των
ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, µε την πολιτική της διαπραγµάτευσης τάχα µου- και της κοντόφθαλµης κυριολεκτικά πολιτικής µας
οδηγήσατε στην ύφεση, σε πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµατα, αλλά και στην αύξηση του δηµοσίου χρέους.
Ας δούµε, όµως, εν συντοµία τα στοιχεία του προϋπολογισµού
που συζητούµε σήµερα.
Πρώτον, η ελληνική οικονοµία έχει επιστρέψει στην ύφεση.
Ήδη, από το τρίτο τρίµηνο του 2015 η αναπτυξιακή πορεία της
χώρας αντιστράφηκε, ενώ η προοπτική µάλιστα για το 2016 είναι
χειρότερη από ό,τι το 2015.
Δεύτερον, η δηµόσια οικονοµία επιστρέφει το 2015 σε πρωτογενές έλλειµα µετά από δύο χρόνια επίτευξης πρωτογενών πλεονασµάτων. Μας πάτε, δηλαδή, πίσω στα ελλείµατα παρά το
γεγονός ότι έχετε ήδη εφαρµόσει µέτρα λιτότητας.
Τρίτον, η Κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτα την εσωτερική στάση
πληρωµών. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου προς
τον ιδιωτικό τοµέα είναι αυξηµένες κατά 58% σε σχέση µε το
τέλος του 2014. Να σας θυµίσω ότι η κυβέρνηση Σαµαρά είχε
µειώσει τις ληξιπρόθεσµές οφειλές κατά 60% την περίοδο 2013
- 2014. Είχαµε παραλάβει ληξιπρόθεσµα χρέη για την ακρίβεια
8,7 δισεκατοµµύρια το 2012 και παραδώσαµε το ύψος της οφειλής στα 3,8 δισεκατοµµύρια στο τέλος του 2014.
Τέταρτον, το ύψος των πρόσθετων µέτρων εκτιµάται αρχικά
στα 5,7 δισεκατοµµύρια για την περίοδο 2015 - 2016. Και λέω αρχικά, γιατί πολύ φοβούµαι ότι πάλι δεν θα σας βγουν οι υπολογισµοί και ο λογαριασµός φυσικά δεν θα ισχύσει και το επόµενο
βήµα είναι να επιβάλετε νέα δυσβάστακτα µέτρα.
Να σηµειώσουµε δε ότι τα πρόσθετα µέτρα που επιβάλλετε,
αφορούν στο µεγαλύτερο µέρος τους επιπλέον φορολόγηση νοικοκυριών, αλλά και επιχειρήσεων. Είναι µέτρα, όπως: η αύξηση
των συντελεστών του ΦΠΑ στον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στον φόρο ασφαλίστρων, στη φορολόγηση του εισοδήµατος από ενοίκια, καθώς
και στη φορολόγηση των αγροτών, η κατάργηση της έκπτωσης
εφάπαξ πληρωµής φόρου εισοδήµατος, η κατάργηση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ -τον ΕΝΦΙΑ που διατρανώς λέγατε ότι θα καταργήσετε µαζί µε τα προηγούµενα µνηµόνια- την αύξηση της
προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στα νοµικά πρόσωπα, στους
ελεύθερους επαγγελµατίες και στους αγρότες, που εσείς υπερασπίζεστε κατά τα άλλα, τη σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση.
Να σηµειώσουµε, βέβαια, ότι ο λογαριασµός των µέτρων τελικά θα είναι πολύ υψηλότερος. Και θα είναι πολύ υψηλότερος,
αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν µέτρα τα οποία δεν έχουν
ποσοτικοποιηθεί. Κρατήστε το αυτό να το συζητήσουµε µετά από
µερικούς µήνες εάν είστε ακόµα στην κυβέρνηση. Δεν έχει, δηλαδή, γίνει εκτίµηση των πιθανών εσόδων που θα φέρουν για να
µην αναφερθούµε στις παράπλευρες συνέπειες αυτών των µέτρων.
Πέµπτον, είναι ανύπαρκτος στον συγκεκριµένο προϋπολογισµό που συζητάµε ο κοινωνικός προϋπολογισµός, ο οποίος βουλιάζει στα ελλείµµατα. Η κυβέρνηση της -τάχα µου- Αριστεράς
καταργεί και το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που συζητούµε και θα ψηφίσετε τις
επόµενες µέρες στους Οργανισµούς Κοινής Ασφάλισης προβλέπεται επιδείνωση στις ασφαλιστικές εισφορές, στη συνταξιοδοτική δαπάνη, καθώς και στις απλήρωτες υποχρεώσεις.
Έκτον, το 2015 τα φορολογικά έσοδα είναι τα χαµηλότερα της
τελευταίας δεκαετίας. Πάρα τους πρόσθετους φόρους που επι-
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βάλλετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα
έσοδα µειώθηκαν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος.
Όπως λέει και µια σοφή ελληνική παροιµία: «Δεν µπορείς να βγάλεις από τη µύγα ξίγκι». Πώς θα λάβεις χρήµατα από κάποιον
που δεν έχει;
Έβδοµον, οι µειωµένοι δηµοσιονοµικοί στόχοι, για τους οποίους πανηγυρίζετε, δεν εξασφαλίζουν από µόνοι τους σηµαντικό
δηµοσιονοµικό χώρο. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι εξαρτώνται
άµεσα από την κατάσταση και τη δυναµική της οικονοµίας.
Πάω σε ένα κεφάλαιο ειδικό, που ακούει στο όνοµα «τράπεζες». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε πολλή απορία παρακολουθούσαµε την Κυβέρνηση να επαίρεται για την δήθεν πετυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση των συστηµικών τραπεζών.
Γιατί ακριβώς αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, επαίρεστε; Γιατί
πανηγυρίζετε και εδώ, αλλά και στα τηλεοπτικά παράθυρα;
Επειδή τον Ιούνιο του 2014 η αξία των παλαιών µετοχών των συστηµικών τραπεζών αποτιµούνταν σε 37,8 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ σήµερα -το γνωρίζετε, το υποκρύπτετε όµως- οι ίδιες µετοχές αξίζουν µόλις 800 εκατοµµύρια ευρώ; Επειδή, δηλαδή, µέσα
σε λίγους µήνες -για να καταλαβαίνουµε τι λέµε- εξανεµίστηκαν
37 δισεκατοµµύρια ευρώ εκ των οποίων τα 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ προέρχονταν από το ΤΧΣ, δηλαδή από το ελληνικό δηµόσιο
και τα 17 δισεκατοµµύρια ευρώ από Έλληνες ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές.
Πέραν, όµως, της ασύλληπτης απαξίωσης των τραπεζικών µετοχών και το βαρύ πλήγµα στους επενδυτές και το δηµόσιο, µε
την νέα ανακεφαλαιοποίηση περιορίζεται σηµαντικά και το ποσοστό του Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στον τραπεζικό τοµέα µε µόλις 26,5%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Το υπόλοιπο 73,5% ελέγχουν, πλέον, κυρίως ξένοι ιδιώτες
επενδυτές, αλλά και ορισµένα επιθετικά funds τα οποία µέχρι
πρότινος κατήγγειλε ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δυο λόγια έχουµε την ολοκληρωτική διάψευση της αντιµνηµονιακής ρητορείας σας. Όλα
αυτά που συµβαίνουν σήµερα, σας τα λέγαµε, σας κρούαµε τον
κώδωνα του κινδύνου και αντί αυτού εισπράτταµε δυστυχώς
απαξιωτικές και συκοφαντικές απαντήσεις. Και ενώ είχατε την
ευκαιρία -και είχαµε την ευκαιρία ως χώρα- να πάρουµε µε το
mail Χαρδούβελη µέτρα ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ, εσείς
επιλέξατε την άλλη οδό, αυτή του κ. Βαρουφάκη και τελικά προσχωρήσατε στη λογική του τρίτου µνηµονίου µε τον χειρότερο
τρόπο.
Δυστυχώς, όλα αυτά για τα οποία κατηγορούσατε την προηγούµενη κυβέρνηση, σήµερα τα λούζεστε, τα λουζόµαστε όλοι
µαζί ως κράτος, ως χώρα. Υποτάσσεστε µε τον χειρότερο τρόπο
ενώπιον της τρόικας, δεν έχετε κανέναν προσανατολισµό -είναι
σαφές- και παράλληλα διατηρείτε µε περίσσιο θράσος µια διπολική ρητορεία. Από την µια, έχετε ψευδαισθήσεις για αυτό που
κάνετε -εντονότατα φαίνεται αυτό- αλλά και από την άλλη, αντιστέκεστε, τάχα µου, σε µια επικίνδυνη ρητορεία, η οποία έχει σοβαρές πολιτικές, αλλά και αξιακές επιπτώσεις.
Καταψηφίζω και καταψηφίζουµε ως Νέα Δηµοκρατία τον προϋπολογισµό για όλους τους λόγους που ανέφερα προ ολίγου και
εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Να θυµάστε, όµως, ότι έναν
χρόνο πριν τα πράγµατα ήταν εντελώς διαφορετικά, η µανιώδης,
όµως, επιθυµία του κοντόφθαλµου κ. Τσίπρα να γίνει Πρωθυπουργός, η άρνηση συναίνεσης στο πρόσωπο του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, η αδιέξοδη µοιρασιά µύθων και ελπίδας και η εγκληµατική άγνοια της πραγµατικότητας µάς οδήγησαν δυστυχώς
σε µία µεγάλη εθνική οπισθοχώρηση και στην απώλεια ενός εθνικού κεκτηµένου για το οποίο ο ελληνικός λαός έχει θυσιαστεί.
Ακόµα και σήµερα δεν είναι αργά, αρκεί να καταλάβει ο κ. Τσίπρας ότι πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει άµεσα και να προχωρήσουµε σε µια οικουµενική κυβέρνηση, σίγουρα ικανότερη από
τη σηµερινή «παιδική χαρά» του κ. Τσίπρα και του κ. Καµµένου,
ανεξαρτήτου λεβεντιάς και λεβεντοπαρέας.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Μάρδας για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κυρία
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχάς είµαι υποχρεωµένος να
απαντήσω σε ένα θέµα προσωπικό και µετά θα παρουσιάσω την
πολιτική µας.
Θεωρώ ότι κάποιοι από την Αντιπολίτευση ψάχνουν για φθηνά
άλλοθι µέσα από διάφορες δηλώσεις, τις οποίες δεν τις διαβάζουν ή δεν τις ακούν, για να ερµηνεύσουν την αποτυχία της πολιτικής τους. Αναφέροµαι στο θέµα, το οποίο έθιξε και η αγαπητή
συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας µε έντονα λογοτεχνικό στυλ,
για το γεγονός ότι κατηγόρησα την Αντιπολίτευση γενικότερα
για τη δειλία που έδειξε και για τα λάθη στρατηγικής που έδειξε
µε σκοπό τη µη κατά γράµµα εφαρµογή των µνηµονίων που υπέγραψε.
Αν µου βρείτε τη φράση «κατά γράµµα» όχι µόνο στις δηλώσεις που έκανα πρόσφατα, σε οτιδήποτε δηλώσεις έχω κάνει ή
σε αυτά που έχω γράψει από τον Οκτώβριο του 2009 έως σήµερα, µπορώ να σας πω ότι θα παραιτηθώ από την Κυβέρνηση
άµεσα.
Ως εκ τούτου, καλό θα είναι να ακούµε τι λέµε και εάν δεν το
ακούµε καλά, να κάνουµε µερικές αποµαγνητοφωνήσεις, όταν
θέλουµε να ασκήσουµε µια κριτική.
Στην αποµαγνητοφώνηση που έχω για όσα έχω πει πρόσφατα
σε συγκεκριµένο σταθµό -αναφέρω τα γραµµένα που είναι η
φωνή µου- γράφει: «Στο πλαίσιο µιας δειλίας που έδειξαν όλες
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τρέναρε η εφαρµογή». Και µετά
λέω: «κάποιων µέτρων». Ανάµεσα στο «τρέναρε» και στο «κατά
γράµµα», υπάρχει µια προσέγγιση που απέχει παρασάγγας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αποµαγνητοφώνηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Τι κάνατε στο πλαίσιο των µνηµονίων; Δεν τρενάρατε καθόλου
και εφαρµόσατε αµέσως, χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση ό,τι
θεωρούσατε, κατά την άποψή σας, κρίσιµο και είχε σχέση µε την
πολιτική λιτότητας. Το εφαρµόσατε αµέσως: µειώσεις µισθών,
συντάξεων και οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Έτσι θεωρούσατε ότι
έπρεπε να περπατήσετε.
Γι’ αυτό το θέµα και για άλλα παρόµοια ασκώ προσωπική κριτική από τον προϋπολογισµό του 2009, εάν όχι από αυτόν του
2005. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν εδώ και δέκα χρόνια να
ασκώ µια πολιτική, η οποία είναι αντίθετη στα όσα έχετε κάνει
έως τώρα και ξαφνικά στον ενδέκατο να εµβαπτίζοµαι «µνηµονιακός».
Τι σηµαίνει «τρέναρε», για να κάνουµε και µια ετυµολογία της
λέξης; Σηµαίνει ότι δεν εφαρµόσατε τα αυτονόητα, κάτι που έχω
πει κατ’ επανάληψη από τα έδρανα της Βουλής. Τι σηµαίνει ότι
«δεν εφαρµόσατε τα αυτονόητα», όχι κατά τη διάρκεια της περιόδου των µνηµονίων αλλά από το 2005 και µετά, όπου η ελληνική οικονοµία παρουσίαζε µια κόπωση -αυτά θα τα δείτε
γραµµένα σε κείµενά µου- και έπρεπε να αλλάξετε ρότα;
Αντί να αλλάξετε τη ρότα που έπρεπε να ακολουθήσετε, η Νέα
Δηµοκρατία προτίµησε να δηµιουργήσει καταναλωτικές δαπάνες
στον προϋπολογισµό, της τάξης των 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ
περίπου, µέσα σε πέντε χρόνια. Ακολούθως, όταν ήρθε το µνηµόνιο, προτιµήσατε να εφαρµόσετε αµέσως, χωρίς κανένα τρενάρισµα, µια πολιτική λιτότητας και να αφήσετε ένα σωρό µέτρα
πολιτικής, τα οποία θα απογείωναν την ελληνική οικονοµία και
δεν θα βιώναµε αυτό το φαινόµενο, όπου παγκοσµίως έχουµε
µια πρωτιά: Ποσοστό 25% µείωση του ΑΕΠ, 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια χώρα στον πλανήτη!
Άρα, εκ του αποτελέσµατος, η πολιτική της λιτότητας που
εφαρµόσατε, µε µέτρα που τρενάρατε και δεν εφαρµόσατε,
έδωσε ένα µείγµα πολιτικής, το οποίο µας έχει φθάσει εδώ που
είµαστε και αρχίζουµε από ένα σηµείο, το οποίο οφείλουµε να
διαχειριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πείτε µας ένα µέτρο!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα σας
πω τώρα ποια είναι τα µέτρα πολιτικής που τρενάρατε και που
αρχίσαµε να εφαρµόζουµε. Δεν αναφέροµαι στη διαφθορά. Στη
διάρκεια όλης αυτής της περιόδου κατρακυλούσαµε στη βαθµίδα διαφθοράς. Άρα αυτό σηµαίνει ότι δεν κάνατε αυτά που
έπρεπε να κάνετε.
Στο θέµα της σπατάλης: Ουδέποτε διαβάσατε τον προϋπολογισµό γραµµή- γραµµή, για να δείτε τι πρέπει να κόψετε. Όλες
οι περικοπές σας ήταν οριζόντιες! Ο προϋπολογισµός τώρα διαβάζεται για πρώτη φορά γραµµή-γραµµή. Και όχι όλες οι γραµµές. Δεν χρειάζεται να διαβαστούν όλες. Δεν ασχοληθήκαµε
καθόλου µε τις γραµµές που έχουν σχέση µε τους µισθούς.
Ασχοληθήκαµε µε τις άλλες καταναλωτικές και λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισµού, όπου εκεί είναι η σπατάλη και κόψαµε χρήµατα αυτή τη χρονική περίοδο.
Σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις: Εάν θεωρείτε ότι αυτό το
πράγµα που κάνατε ήταν ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να αναθεωρήσουµε αυτόν τον όρο.
Το έχω πει και το έχω γράψει κατ’ επανάληψη ότι ο Στίγκλιτς
αυτής της µορφής τις ιδιωτικοποιήσεις, τις ονοµάζει «δωροδοποιήσεις». Και θα έχετε δει βέβαια το δηµοσίευµα της «LE
MONDE» -το καταθέτω στα Πρακτικά- το οποίο µας γελοιοποιεί
για την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, σε ό,τι αφορά το τίµηµα,
µε το οποίο κατοχυρώσατε το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης.
Αυτά δεν είναι δικά µου σχόλια, είναι σχόλια της «LE MONDE».
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προβήκατε σε µέτρα έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα; Εάν δείτε από το World Competitive Report,
η γραφειοκρατία είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος παράγοντας, ο
οποίος επηρεάζει τις επενδύσεις στη χώρα και δεν δηµιουργεί
ένα επενδυτικό περιβάλλον.
Τόσα χρόνια ασχοληθήκατε µε αυτό το θέµα, που τρενάρετε
λεκτικά, ακούµε συνεχώς, όλοι το έχουµε σκεφτεί, αυτό το επενδυτικό περιβάλλον; Έχω επένδυση στο γραφείο µου που άρχισε
το 2006 ως αίτηµα και είµαστε στο 2015 και ακόµα δεν έχει πάρει
τις βασικές άδειες για να περπατήσει σε µια τέτοια επενδυτική
διαδικασία, στερώντας στη χώρα επτά χιλιάδες θέσεις εργασίας!
Αυτό το αρχίσαµε τώρα, το «περπατάµε».
Δεν αναφέροµαι στα λαθρεµπόρια. Τα µισά τα προβλέψατε και
τα µισά δεν τα έχετε προβλέψει. Σε λίγο θα έρθει ο σχετικός
νόµος για να τον ψηφίσετε.
Ως εκ τούτου, όταν αναφερόµαστε σε κάποιες κριτικές, καλό
είναι να βλέπουµε την ουσία των κριτικών και όχι ό,τι έχουµε στο
µυαλό µας και ό,τι θέλουµε να συνάγουµε, βαπτίζοντας «µνηµονιακούς» ή «µη µνηµονιακούς» όποιους θέλετε. Ιδιαίτερα όταν
αυτό γίνεται από άτοµα, τα οποία όταν ασκούσαν κριτική στην
Κυβέρνησή σας, όχι µόνο δεν έψαχναν για ψηφοφόρους αλλά
δεν ήταν ούτε καν πολιτικά στελέχη. Απλά και µόνο, στο πλαίσιο
της επιστηµονικής τους δουλειάς ασκούσαν θεµελιωµένη κριτική
–όπως και ασκούµε θεµελιωµένη κριτική- σε θέµατα οικονοµικής
πολιτικής και σε µέτρα που ξεχάσατε. Εδώ είναι η δειλία σας και
το λάθος στρατηγικής!
Κυρία Πρόεδρε, µου είχατε δώσε δεκαπέντε λεπτά, τα µειώσατε σε επτά. Θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό, γιατί είχα ετοιµαστεί να µιλήσω δεκαπέντε.
Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα σας δώσω ορισµένα στοιχεία που έχουν σχέση µε τον προϋπολογισµό και τη
στρατηγική µας: Για την εποµένη χρονιά ετοιµάζουµε δεκατρείς
µεικτές διϋπουργικές επιτροπές, που µπορώ να πω είναι ένα
πάρα πολύ ικανοποιητικό νούµερο, και θέλουµε να κάνουµε δέκα
Εµπορικές Αποστολές. Επίσης, έχουµε δηµιουργήσει µια άτυπη
οµάδα εξαγωγέων, µε τη βοήθεια της οποίας χαράζουµε µέτρα
πολιτικής υπέρ των εξαγωγέων.
Σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση των επενδύσεων, ακολουθείται µια άλλη πολιτική, όπου προσεγγίζουµε πλέον τις επιχειρήσεις που θέλουµε να στοχεύσουµε και οι οποίες δεν έχουν
επενδύσει στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και τις κυνηγάµε να
έρθουν στην Ελλάδα.
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Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγείς, ήδη έχουµε διαµορφώσει κάποια µέτρα φορολογικού χαρακτήρα, τα οποία θα τους ευνοούν
από δω και πέρα και είναι απόλυτα συµβατά µε τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της ιστοσελίδας «Αγορά», σε
λίγες µέρες –το έχουµε ετοιµάσει- θα µπορεί να βλέπει κάποιος
εξαγωγέας όλες τις εταιρείες delicatessen όλου του κόσµου, που
µπορούν να φιλοξενήσουν τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία, εφόσον παράγονται σε µικρές ποσότητες, µπορούν να έχουν υψηλή
ποιότητα και να κατακτήσουν ακριβά καταστήµατα, µιας και δεν
µπορούµε να κατακτήσουµε σούπερ µάρκετ που αφορούν προϊόντα µεγάλης ποσότητας.
Κάνουµε «απόβαση» στην Αφρική, σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές της χώρας και σε υπηρεσίες κατασκευαστικού τοµέα, καθώς
καθυστερήσαµε να φτάσουµε σε αυτή την ήπειρο, ενώ κάποιοι
άλλοι έχουν αποκτήσει το προβάδισµα.
Επίσης, φέτος για πρώτη φορά θα γίνουν τρία συνέδρια –και
αυτά θα επαναλαµβάνονται κάθε χρονιά- τα οποία θα αναφέρονται στις τρεις ζώνες της περιοχής που µας ενδιαφέρουν οικονοµικά και πολιτικά: Μια ζώνη είναι ο Εύξεινος Πόντος, δεύτερη
ζώνη είναι οι αραβικές χώρες και τρίτη ζώνη είναι τα Βαλκάνια.
Έχουµε επικοινωνήσει µε τα σχετικά γραφεία των πανεπιστηµίων, έτσι ώστε οι φοιτητές µας, στο πλαίσιο του προγράµµατος
«ERASMUS PLUS» να κάνουν πρακτική άσκηση στις πρεσβείες
µας µαζί µε τους εµπορικούς και οικονοµικούς ακολούθους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Τέλος, έχουµε εγκαινιάσει έναν άλλο τρόπο διοίκησης του
Υπουργείου Εξωτερικών στο θέµα της οικονοµικής διπλωµατίας,
έτσι ώστε να µη φτάνουµε στο σηµείο που φτάναµε παλαιότερα,
δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε θέµατα οικονοµικής διπλωµατίας
να λέει άλλα, ο Υπουργός Οικονοµίας να λέει άλλα, ο Υπουργός
Εξωτερικών να λέει άλλα και το Enterprise Greece να λέει άλλα
και να δείχνει όλη αυτή η πολιτική ότι υπάρχει µια Κυβέρνηση, η
οποία δεν επικοινωνεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Μάρδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Μάρδα, έχετε διατελέσει Πρόεδρος του ΟΠΕ. Άρα, σε ό,τι λέτε στα τελευταία σας επιχειρήµατα, σχετικά µε τις προθέσεις σας, µπορεί κανείς να σας πει
–και εγώ σας το λέω- ότι έχουµε ελπίδες. Έχετε την εµπειρία κάτι
να προχωρήσετε.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το µεγάλο σκέλος της οµιλίας σας, που
ήταν µια απόπειρα να δικαιολογήσετε αυτά που είπατε στον
«ΣΚΑΪ» προ ολίγων ηµερών και τα οποία είχα την ευκαιρία να σχολιάσω αµέσως µετά από εσάς γιατί είχα µια σχετική συνέντευξη,
σας λέω ότι δεν τα έχετε πει ακριβώς όπως τα είπατε εδώ. Ήσασταν πάρα πολύ µνηµονιακός στον τρόπο εκφοράς του λόγου,
κατηγορώντας προηγούµενες κυβερνήσεις. Δικό σας θέµα,
όµως. Δεν απασχολεί αυτό την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Βάλατε, όµως, τέσσερα θέµατα όπου λέτε, «Να, τι θα µπορούσε να είχε γίνει που δεν έγινε και το κάνουµε εµείς».
Πρώτον, διαφθορά: Πόσοι και πόσοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας δεν έλεγαν για την εµπιστοσύνη στον κ. Νικολούδη; Τον αλλάξατε και κανείς δεν ξέρει ακόµη γιατί.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις: Μιλάτε εσείς, η
Κυβέρνησή σας, για ιδιωτικοποιήσεις που στο Ελληνικό ειδικά,
που αναφέρατε κύριε Υπουργέ, είδατε στο διάστηµα που µας πέρασε µέχρι και χώρους για πιθανή εγκατάσταση µεταναστών ή
προσφύγων; Για το Ελληνικό όλη η περιοχή σας µέµφεται για καθυστερήσεις και αναστολές. Στις ιδιωτικοποιήσεις των αεροδροµίων επιταχύνατε τίποτα, κύριε Υπουργέ; Πώς επαίρεστε;
Κλείνω µε τα εξής:
Έχετε δίκιο για τη γραφειοκρατία. Πολλές φορές έκανα αγορεύσεις ως Βουλευτής εδώ µετά το 2012 γι’ αυτό το θέµα. Εσείς,
όµως, έντεκα µήνες τώρα σε πολλές διατάξεις σχεδίων νόµων
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που ψηφίζονται από την Εθνική Αντιπροσωπεία, προσθέτετε,
χάριν δήθεν θεσµικών εγγυήσεων, περαιτέρω γραφειοκρατία και
αυξάνετε τις υπογραφές. Επικαλείστε τώρα ότι αρχίσατε την αντίστροφη πορεία. Άλλα βλέπουµε εδώ, όσοι παρακολουθούµε
επιµελώς, επί έντεκα µήνες.
Και, τέλος, στο λαθρεµπόριο, που είναι ένα πάρα πολύ καυτό
θέµα, µε συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά πείτε µου µία ενέργεια που έχετε κάνει στην κατεύθυνση του περιορισµού του.
Άλλο να λέτε, «Έχω καλές προθέσεις» και ότι για τα εξαγωγικά
θέµατα, από τη µικρή γωνιά του Υπουργείου Εξωτερικών, που
δεν επηρεάζει –θα το δείτε αυτό στην πράξη- τη συνολική κυβερνητική πολιτική –είναι, όµως, µια γωνιά- θα κάνετε προσπάθειες.
Σας το πιστώνω ως πρόθεση.
Για τα άλλα τέσσερα, έχετε έντεκα µήνες που σας διαψεύδουν. Θέλει θράσος, κύριε Υπουργέ, να µε επαίρεστε γι’ αυτά.
κι αν έχετε ένα µέτρο να πείτε, σας παρακαλώ να το πείτε. Σας
µιλάω πολύ ευγενικά. Απευθυνθείτε, όµως, και σε εµάς -στην
Εθνική Αντιπροσωπεία δηλαδή- µε παραδείγµατα, όχι µε προθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα έλεγα να µην
απαντήσετε τώρα, αλλά στη δευτερολογία σας, αν έχετε την καλοσύνη. Εκτός αν είναι για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ναι, για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κα’
αρχάς θεωρώ ότι ήµουν εξίσου ευγενικός στην παρουσίασή µου.
Δεν νοµίζω να όξυνα την ένταση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είπα αυτό. Στο ραδιόφωνο το κάνατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Και στο
ραδιόφωνο είµαι ήρεµος. Με έχετε δει πάρα πολύ σπάνια στη
Βουλή να υψώνω τη φωνή µου. Θυµάµαι µία φορά µόνο σε όλο
το χρονικό διάστηµα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά εκείνο που θέσατε, ότι έχουµε την
εµπειρία, θέλω να σας πω ότι έχουµε και τη γνώση και την εµπειρία για να µπορούµε να κατευθύνουµε την οικονοµική διπλωµατία αυτής εδώ της χώρας, µιας που µε αυτά τα θέµατα ασχολούµαι περισσότερο από τριάντα χρόνια.
Έρχοµαι στα άλλα θέµατα, τα οποία δεν έχουν σχέση µε την
πολιτική του Υπουργείου, σε θέµατα εξωστρέφειας.
Αναφέρθηκα στη διαφθορά στην περίοδο που ήσασταν, όπου
η χώρα κατρακυλούσε στην κλίµακα της διαφθοράς. Και αναφέροµαι στον όρο «τρέναρε», που χρησιµοποίησα. Το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο της οµιλίας µου στον «ΣΚΑΪ» που το έχω
εδώ και είναι µουτζουρωµένο, σε λίγο θα το καταθέσω στη
Βουλή. Ως εκ τούτου, θα δείτε και τα ρήµατα που χρησιµοποιώ,
γιατί γενικά προσέχω στα όσα λέω, άσχετα αν κατ’ επανάληψη
έχω πει στη Βουλή, «Μη βλέπετε τίτλους εφηµερίδων, βλέπετε
το περιεχόµενο».
Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις: Αν φέρνετε ως παράδειγµα
το Ελληνικό, θεωρώ ότι είναι ένα αποτυχηµένο παράδειγµα. Η
«MONDE» δίνει την απάντηση. Να πιάσουµε και άλλες ιδιωτικοποιήσεις για να δούµε και τις δικές µας.
Εµείς στις ιδιωτικοποιήσεις θέλουµε συµµετοχή του κράτους.
Δεν είναι πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή. Είναι κάτι το οποίο εφαρµόζουν όλες οι χώρες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχετε κάνει καµµία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Περπατάνε αυτές που είναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Α, περπατάνε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ασκήθηκε κριτική σε εµένα -και απάντησα- για το «κατά γράµµα εφαρµογή». Αυτά δεν είχαν καµµία σχέση µε τα όσα είπατε και εσείς
και η αγαπητή συνάδελφος και διάφοροι άλλοι. Καµµία σχέση!
Απλά και µόνο θέλατε να τα πείτε.

2958

Σε ό,τι αφορά το λαθρεµπόριο των καυσίµων, οµολογουµένως
µπορεί να καθυστερήσαµε κάποιους µήνες. Όλα είναι έτοιµα και
θα έρθουν προς ψήφιση. Δεν είναι πολλά. Εµείς τα είχαµε ετοιµάσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πολύ νωρίς, αλλά
ήρθε η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και έκοψε, απ’ ό,τι θυµάστε, για δυόµισι µήνες το νοµοθετικό µας έργο. Έτοιµο ήταν
από τότε.
Έγιναν κάποιες αλλαγές στα Υπουργεία και χρειάζονταν κάποιες αλλαγές –γνωρίζετε από διοίκηση- για να προσαρµόσουµε
τα καινούργια Υπουργεία σε αυτά που είχαµε γράψει. Είναι
έτοιµα και γίνεται η τελική επεξεργασία όχι από εµάς φυσικά,
αλλά από το αρµόδιο Υπουργείο. Θα σας έρθουν τρία άρθρα
προς ψήφιση και αµέσως µετά είναι έτοιµες τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις για να κλείσει αυτό το θέµα του λαθρεµπορίου
των καυσίµων.
Όσον αφορά στη γραφειοκρατία, αναφέρθηκα στον χώρο των
επενδύσεων. Εµείς επιδιώκουµε σε έξι µήνες -που είναι πολύ αν
συγκρίνουµε αυτούς τους έξι µήνες µε τα διεθνή πρότυπα- και
όχι σε δέκα χρόνια να έχουµε έγκριση ξένης επένδυσης, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές που οφείλατε να τις κάνετε από το
2005 και όχι τώρα που φτάσαµε στο σηµείο που φτάσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τη διαφθορά δεν είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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 µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου.
Η Βουλής τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αστέριος Καστόρης
για έξι λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προηγούµενοι οµιλητές, συνάδελφοί µου από τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν µε αριθµούς και στοιχεία το στίγµα αυτού του νέου
προϋπολογισµού, της προσπάθειας που κάνουµε για την έξοδο
από την κρίση κρατώντας την κοινωνία όρθια και βάζοντας στο
κέντρο της πολιτικής µας τον άνθρωπο.
Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, όσο και από το ότι τα έσοδα προσπαθούµε να τα πάρουµε απ’ αυτούς που έχουν, απ’ αυτούς που µπορούν να πληρώσουν, διευκολύνοντας αυτούς που δεν µπορούν.
Εγώ, ως νέος Βουλευτής -πρώτη φορά παίρνω τον λόγο απ’
αυτό εδώ το Βήµα- θα ήθελα να κάνω κάποιες διαπιστώσεις.
Διαπιστώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι ορισµένοι µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι επί δεκαετίες, µε την
πολιτική τους, γκρέµιζαν και ρήµαζαν αυτόν τον τόπο και όταν
έφυγαν ή µάλλον όταν τους έδιωξε ο ελληνικός λαός, άφησαν
πίσω τους ερείπια και σάπια υλικά από τα οποία δεν µπορεί να
ξαναχτιστεί η χώρα.
Ορισµένοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι αυτό που άφησαν πίσω τους είναι µαύρη τρύπα.
Μαύρες τρύπες στο ασφαλιστικό, στις εργασιακές σχέσεις, στη
δηµόσια παιδεία, στη δηµόσια υγεία, σε κάθε παραγωγικό και
δηµιουργικό τοµέα. Πρέπει, λοιπόν, επειγόντως να κλείσουν
αυτές οι µαύρες τρύπες για να µπορέσει να ανασάνει ξανά ο
τόπος.
Και έχουν το θράσος αυτοί, οι υπεύθυνοι της καταστροφής,
να έρχονται και ως κήνσορες, ως θεραπευτές, να κουνάνε το δάκτυλο στην Κυβέρνηση, να έρχονται και να βγάζουν λόγο χωρίς
καµµία ντροπή και να κατηγορούν εµάς ότι θέλουµε να πετσοκόψουµε τις συντάξεις. Φωνάζουν αυτοί που επί δεκαετίες λήστευαν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταµείων, που τα έπαιξαν στο
χρηµατιστήριο και τελικά τα «κούρεψαν» και από πάνω. Φωνάζουν αυτοί που κρατούσαν στα συρτάρια τους ή αγνοούσαν επιδεικτικά τις λίστες µε τους µεγαλοφοροφυγάδες, αυτοί που
µοίραζαν θαλασσοδάνεια σε εαυτούς, αλλά και σε φίλους και
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φρόντιζαν σε αυτήν τη Βουλή να παίρνουν αποφάσεις για την
ατιµωρησία τους.
Ε, λοιπόν, σας λέµε πως σας έχουν πάρει χαµπάρι ακόµα και
οι πλέον ανυποψίαστοι. Αυτή τη λογική του «φωνάζει ο κλέφτης
για να φοβηθεί ο νοικοκύρης», την έχουν πάρει χαµπάρι και όσοι,
παραπλανηµένοι, σας ακολούθησαν και στις τελευταίες εκλογές.
Παρ’όλες τις φιλότιµες προσπάθειες των συστηµικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, η λεηλατηµένη από την νεοφιλελεύθερη
πολιτική σας κοινωνία µπορεί και βλέπει τι κρύβεται πίσω από την
καταστροφολογική ρητορική σας και δεν τσιµπάει. Δεν τσιµπάει
στον φόβο που θέλετε να σκορπίσετε. Γιατί; Γιατί εσάς σας φοβάται περισσότερο. Γιατί η κοινωνία φοβάται περισσότερο αυτούς που εξυπηρέτησαν και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους
λίγους απέναντι στους πολλούς.
Ακούω από στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µας
λένε ότι εντάξει, φθάνει. Το θέµα δεν είναι τι κάναµε εµείς στο
παρελθόν -άλλωστε αυτό το πληρώσαµε- αλλά το θέµα τι θα κάνετε εσείς τώρα. Το θέµα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτά που
κάνατε στο παρελθόν θα συνεχίζουµε να τα πληρώνουµε για
πολλά χρόνια ακόµη και εµείς και τα παιδιά µας. Το θέµα είναι
ότι δυστυχώς δεν ξεµπερδέψαµε από τις καταστροφικές επιπτώσεις δεκαετιών διακυβέρνησής σας. Το θέµα είναι ότι θέλει δουλειά πολλή για να ξανασηκωθεί αυτή η χώρα στα πόδια της.
Θέλει υποµονή, θέλει επιµονή, αλλά κυρίως θέλει µια διαφορετική πορεία. Θέλει πορεία προς τα αριστερά, θέλει πορεία µακριά από τον νεοφιλελευθερισµό. Θέλει πρώτα απ’ όλα πάταξη
της διαφθοράς και της διαπλοκής. Θέλει ισχυρό κοινωνικό κράτος, θέλει ριζική αλλαγή στο µοντέλο της οικονοµίας, θέλει προστασία και στήριξη της εργασίας, θέλει προστασία της κοινωνίας
και των κοινωνικών αγαθών της δηµόσιας περιουσίας. Θέλει κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά κυρίως θέλει δηµοκρατία. Θέλει, δηλαδή, αυτά τα πράγµατα που µόνο µία Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
µια Κυβέρνηση της Αριστεράς µπορεί να εγγυηθεί. Και αυτός ο
προϋπολογισµός είναι το πρώτο βήµα, το πρώτο σκαλοπάτι σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν είναι σπορά της τύχης, είναι
«ώριµο τέκνο της ανάγκης και ώριµο τέκνο της οργής», όπως
έλεγε ο µεγάλος µας ποιητής ο Βάρναλης. Και δεν µπορεί να
αποτελέσει παρένθεση. Αντίθετα, είναι ένα νέο ξεκίνηµα, είναι
ένα διαφορετικό ξεκίνηµα για τον τόπο µας. Αυτή η ελπιδοφόρα
προοπτική, όσες δυσκολίες και αν αντιµετωπίζει, κερδίζει καθηµερινά µπόνους στην κοινωνία, στα χαµηλά και στα µεσαία στρώµατα, που µπορούν πλέον να ελπίζουν και να προσδοκούν σε ένα
φωτεινότερο µέλλον.
Αυτός ο προϋπολογισµός, αν και δεν είναι ο προϋπολογισµός
που θα θέλαµε να είναι, παρ’ όλα αυτά είναι ένα σχέδιο πάνω στο
οποίο µπορεί να στηριχθεί η Κυβέρνηση για να ξεκινήσει αυτή τη
νέα πορεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καστόρη Αστέρη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κατσανιώτης Ανδρέας για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, βρισκόµαστε
στον Δεκέµβριο του 2015. Είµαστε κοντά στο κλείσιµο ενός
έτους από την εποχή που η αριστερή Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
έγινε πραγµατικότητα. Βρισκόµαστε σε ένα χρονικό σηµείο, που
οι πολίτες µπορούν πλέον να κάνουν συγκρίσεις και να καταλάβουν ότι η ελπίδα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ερχόταν, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ψέµα και ένας τροµερός εφιάλτης. Και η
µεγαλύτερη απόδειξη είναι ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα στη Βουλή. Ο πρώτος προϋπολογισµός της αριστερής Κυβέρνησης, που γκρεµίζει όλους τους µύθους του δήθεν προοδευτισµού και της κοινωνικής δικαιοσύνης που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας προϋπολογισµός ύφεσης, αβάσταχτης φορολογίας
και σάρωσης των πάντων, που αναδεικνύει την ανικανότητα και
τις ιδεοληψίες της Αριστεράς. Το µόνο ίσως καλό, είναι η δυνατότητα σύγκρισης που προσφέρει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, µια σύγκριση για το πού άφησε τη χώρα η κυβέρνηση
Σαµαρά και το πού βρίσκεται σήµερα.
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Ας θυµηθούµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι -και µαζί
µας ας θυµηθούν και όλοι οι Έλληνες- πού βρισκόµασταν περίπου πριν έναν χρόνο. Η Ελλάδα, τον Νοέµβριο του 2014 ήταν µια
οικονοµία που είχε επιστρέψει σε ρυθµούς ανάπτυξης µετά από
έξι χρόνια ύφεσης. Και µάλιστα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το τρίτο τρίµηνο του 2014 είχε σηµειώσει τον
υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
Επιπλέον, πέρυσι τέτοια εποχή η Ελλάδα επιβεβαίωνε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασµα και µάλιστα, το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τοποθετούσε τη χώρα µας στην κορυφαία θέση δηµοσιονοµικής προσαρµογής στον κόσµο, σηµειώνοντας στην έκθεσή του ότι η Ελλάδα είχε «το µεγαλύτερο
κυκλικά προσαρµοσµένο πρωτογενές πλεόνασµα».
Όλα αυτά τα επιτεύγµατα της προηγούµενης κυβέρνησης, αν
και προφανώς δεν είχαν προλάβει να γίνουν αντιληπτά στην καθηµερινότητα των Ελλήνων, εντούτοις είχαν αρχίσει να δίνουν τα
πρώτα αποτελέσµατα. Η ανεργία για πρώτη φορά εµφάνιζε µία
σταθερή κάµψη. Επιπλέον, είχε ήδη µπει ένας πάτος στο βαρέλι
της φορολόγησης και το βάρος έπεφτε πια σε µέτρα ανάπτυξης,
σε επενδύσεις, σε αποκρατικοποιήσεις, ώστε µέσω της παραγωγής νέου πλούτου να αρχίσει πάλι ο κύκλος µιας υγιούς οικονοµίας.
Θυµίζω ότι πριν έναν χρόνο το Grexit είχε σβηστεί από τα παγκόσµια λεξικά. Κανένας δεν αµφισβητούσε την µεγάλη προσπάθεια της χώρας και η τότε κυβέρνηση συζητούσε µε τους
Ευρωπαίους την αποκαλούµενη προληπτική γραµµή στήριξης.
Και είχαµε καταφέρει να κάνουµε την αρχή. Και ο κ. Τσίπρας κατάφερε να δώσει τέλος σε αυτήν την αρχή εκµεταλλευόµενος το
µεγάλο αίτηµα για συναίνεση έναν χρόνο πριν για την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Και δεν ήταν ένα τέλος στην κυβέρνηση Σαµαρά, ήταν δυστυχώς η σπατάλη στις θυσίες και τους κόπους των Ελλήνων. Ένα
τέλος που έφερε το «σχέδιο Σόιµπλε» στον ορίζοντα και έθεσε
αµφίβολη την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ένα τέλος µε
capital controls, µε σχεδιασµούς για νέα ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, για συζήτηση και αλλαγές στον ΦΠΑ και την προσθήκη άλλων φόρων.
Βέβαια, επειδή η σηµερινή Κυβέρνηση χάνει κατά κράτος σε
αυτή τη σύγκριση, προσπαθεί να µετατοπίσει τον χρόνο σύγκρισης και κατά την συνηθισµένη της πρακτική να αποπροσανατολίσει. Προσπαθεί να συγκρίνει τα δικά της πεπραγµένα µε τα
λάθη και τις παραλείψεις δεκαετιών. Και, εν πάση περιπτώσει, ας
καταλάβει πια, ότι δεν είναι στο χέρι της να θέτει τα όρια της σύγκρισης. Αυτά τα όρια τα θέτει η λογική, τα θέτει ο πολίτης. Ο πολίτης συγκρίνει το πέρυσι µε το φέτος, το «πού ήµουν χθες» και
το «πού είµαι σήµερα». Αυτό λέει η λογική. Και τη λογική, όσο
και να θέλει η κυβέρνηση, δεν µπορεί να τη διαστρέψει.
Νά ’µαστε, λοιπόν, µπροστά στον πρώτο υπαρκτό προϋπολογισµό της αριστερής Κυβέρνησης, έναν αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο προϋπολογισµό που επαναφέρει την ελληνική
οικονοµία στο τέλµα. Τα ελλείµµατα επιστρέφουν. Η λιτότητα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 6 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι τέλος
του 2016, όπως και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών προς
το δηµόσιο αλλά και του δηµοσίου προς τους ιδιώτες.
Επιπλέον, η αριστερή Κυβέρνηση, που έταξε κοινωνική δικαιοσύνη και το ότι θα έβαζε τέλος στα µνηµόνια, αυξάνει τα πάντα.
Τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήµατος, την εισφορά αλληλεγγύης, τα
ασφάλιστρα, τις εισφορές, το αγροτικό πετρέλαιο.
Και υπάρχουν ακόµα µια σειρά από µέτρα που δεν έχουν διευκρινιστεί ή δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί. Ποιος ξέρει τι άλλο περιµένει τους πολίτες από µια κυβέρνηση που είναι συνεπής στην
λογική της αύξησης των φόρων, του µοιράσµατος της φτώχειας
και των υποσχέσεων;
Γιατί, για να είµαστε ειλικρινείς, η αύξηση των φόρων και η
προσπάθεια εξίσωσης όλων των πολιτών προς τα κάτω όντως
είναι αριστερή πολιτική. Ως προς αυτό το στοιχείο η σηµερινή
Κυβέρνηση είναι συνεπής στην ιδεολογία της. Είναι, επίσης, συνεπής στα ψέµατα. Θυµάστε εκείνη την υπόσχεση για δέκατη
τρίτη σύνταξη; Χάθηκε πια, µαζί µε όλα τα ψέµατα του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης.
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Και φυσικά, ο προϋπολογισµός δεν έχει καµµία αναπτυξιακή
διάσταση. Σε αυτό το επίπεδο, η ιδεοληπτική απέχθεια της Αριστεράς στην παραγωγή νέου πλούτου συναντάει την ανικανότητα και την απόλυτη άγνοια, ακόµα και ως προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση έναντι του νέου µνηµονίου
που υπέγραψε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κατόπιν όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, ο νέος προϋπολογισµός δεν είναι προϋπολογισµός, είναι αποκάλυψη, η απόλυτη
αποκάλυψη του τεράστιου άδικου κόστους, που ήδη πληρώνει η
χώρα από την πολιτική του κ. Τσίπρα και η αποκάλυψη µίας πορείας προς τα πίσω.
Είµαι εξαιρετικά απαισιόδοξος για την τύχη της χώρας στα
χέρια αυτής της Κυβέρνησης. Και νοµίζω ότι το ίδιο απαισιόδοξοι
είναι πλέον και οι πολίτες, που αισθάνονται εξαπατηµένοι και
έχουν αρχίσει να εκφράζουν την οργή τους αφαιρώντας πολύ
γρήγορα την εµπιστοσύνη τους από τον κ. Τσίπρα και την παρέα
του.
Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι δεν είναι πολύ µακριά η στιγµή
που αυτή η Κυβέρνηση θα αναγκαστεί να παραδώσει την εξουσία
υπό το βάρος των µεγάλων προβληµάτων που θα συσσωρεύσει
στη χώρα. Το ίδιο έχει συµβεί σε κάθε χώρα που είχε διακυβέρνηση αριστερού τύπου, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε αριστερή διακυβέρνηση που να δηµιούργησε ανάπτυξη και να
αύξησε το ΑΕΠ για να µικρύνει τα χρέη σε κάποια χώρα.
Η αριστερή συνταγή είναι γνωστή: Φτώχεια για όλους! Αυτή η
συνταγή, όµως, δεν θα αντέξει πολύ σε αυτό τον τόπο. Και τότε,
πάλι, τα µεγάλα βάρη θα κληθούµε να τα αναλάβουµε όσοι πιστεύουµε στην παραγωγή πλούτου, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού
τοµέα και στην ελεύθερη οικονοµία, όσοι πραγµατικά πιστεύουµε
στις αξίες και τα ιδανικά του ελεύθερου κόσµου, του δυτικού κόσµου.
Μάλλον δεν είναι πρόωρο να το πω: Αυτός ο προϋπολογισµός,
ως επιστέγασµα όσων έχουµε ζήσει από τον περασµένο Ιανουάριο και µετά, είναι η καλύτερη απόδειξη πως αυτή η αριστερή
διακυβέρνηση όντως θα µείνει στην ιστορία του τόπου ως µια µεγάλη µαύρη κηλίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσανιώτη Ανδρέα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναµφισβήτητα ο προϋπολογισµός αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για κάθε κυβέρνηση. Εγγράφει κι αποτυπώνει όχι µόνο τους σχεδιασµούς και τους στόχους της, αλλά και το περιβάλλον που εκπονείται και στη χώρα
και διεθνώς. Κι αναπόφευκτα εγγράφει κι αποτυπώνει κι οτιδήποτε αρνητικό προηγήθηκε. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει
καµµία δυνατότητα αλλαγής και άρα µιλάµε για µονόδροµο; Σε
καµµία περίπτωση. Ωστόσο, κάθε φορά πρέπει να ορίζονται οι
δυνατότητες και να διερευνώνται οι επιλογές.
Τι είδους προϋπολογισµός είναι αυτός που κατατίθεται σήµερα; Δεν είναι αριστερός προϋπολογισµός. Και δεν θα µπορούσε να είναι. Γιατί, ακόµα κι αν η Αριστερά είχε την απόλυτη
πλειοψηφία στη Βουλή, τον απόλυτο κοινοβουλευτικό συσχετισµό, πάλι δεν θα κατατίθετο εύκολα ένας πραγµατικά αριστερός
προϋπολογισµός. Χρειάζεται κάτι άλλο γι’ αυτό. Χρειάζεται έναν
κινητοποιηµένο λαό που να αγγίξει και να αλώσει τα κέντρα εξουσίας. Και αυτό κάποιος πρέπει να το οργανώσει.
Η ταυτότητα και τα σύµβολα είναι πολύ σηµαντικά. Όµως, η
τεράστια αδυναµία στη µαζική δουλειά, πατροπαράδοτη και ταυτοτική για την Αριστερά, είναι η απάντηση στο γιατί αλλάζουν
τόσο δύσκολα ή δεν αλλάζουν οι συσχετισµοί. Επαγόµενο κακό,
λοιπόν, όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο προϋπολογισµός, όχι έτσι όπως το είπε, όµως, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επαγόµενο κακό των
όσων προηγήθηκαν, αλλά, βέβαια, και της κατεύθυνσης που πρόκρινε ο ΣΥΡΙΖΑ να ισορροπήσει και να µην τα παρατήσει.
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Επειδή θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό, θα µπορούσα να πω
ότι έχει κοινωνικό πρόσηµο, δεν είναι ουδέτερος και είναι δηµοσιονοµικά ισορροπηµένος. Θα µπορούσα να το πω. Όµως, δεν
θα το πω, γιατί δεν θα είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι όλη η αλήθεια.
Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα χρήµατα για την υγεία και
για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια να γίνουν προσλήψεις,
αλλά οι δυσθεώρητες ελλείψεις στα νοσηλευτικά ιδρύµατα παραµένουν. Μπορεί να αυξάνεται η επιχορήγηση στα νοσοκοµεία
κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ και στην Επιτροπή Προµηθειών
κατά 36 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά χρειάζονται πάρα πολλά ακόµα
για να αποφευχθεί η λειτουργική τους κατάρρευση. Σηµαντική
είναι η στρατηγική επιλογή και η θέληση της Κυβέρνησης για
προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα της υγείας.
Στην παιδεία, παρά τις πραγµατικά φιλότιµες προσπάθειες για
την κάλυψη των κενών -αρκετά κενά καλύφθηκαν φέτος- παρά
τους περισσότερους διορισµούς, υπάρχουν ακόµα κενά και
πολλά προβλήµατα. Υπάρχουν και υπήρξαν θετικά στοιχεία και
ακόµα θετικότερες προθέσεις, όπως η επανεκκίνηση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Όµως, είναι πραγµατικά σαν να βάζουµε τσιρότο σε έναν ακρωτηριασµένο που αιµορραγεί ακατάσχετα.
Στρατηγική επιλογή -σηµαντική κι εδώ- είναι η απόφαση και η
θέληση για στήριξη της δηµόσιας παιδείας. Ζητούµενο, όµως,
ακόµα παραµένει η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην παιδεία.
Θα µπορούσα να πω ότι αυξάνονται οι δηµόσιες επενδύσεις
κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ. Μετά από πολλά χρόνια αυξάνεται
το πρόγραµµα επενδύσεων έστω και λίγο. Επίσης, µειώνονται οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Όµως, παραµένει αδήριτη ανάγκη η
υλοποίηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Τέλος, είναι σηµαντικό να µην κατατίθενται ανεφάρµοστοι
προϋπολογισµοί. Ωστόσο, υπάρχουν σηµεία που χρήζουν τεράστιας προσοχής: Η πάταξη της ανεργίας -είναι ζητούµενο- τα ζητήµατα φορολογίας -µια πιο δίκαιη κατανοµή των βαρών- η αποφυγή της υπερφορολόγησης σε µικροεπιχειρήσεις που στενάζουν από τις χρόνιες φοροεπιδροµές και την ύφεση, η πάταξη
της διαφθοράς.
Ο προϋπολογισµός κατατίθεται σε ένα διεθνές περιβάλλον χαοτικό κι επικίνδυνα δονούµενο στη γειτονιά µας. Η Μεσόγειος
φλέγεται. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο µε το προσφυγικό
να είναι κορυφαίο γεγονός εξαιτίας του πολέµου στη Συρία. Τεράστιο ζήτηµα είναι να µην υπάρξει εγκλωβισµός προσφυγικών
ροών, όχι µόνο για να µη γίνει η χώρα µας ανθρώπινη χωµατερή,
αλλά γιατί είναι κι αδιέξοδο κι απάνθρωπο.
Γεγονός παγκοσµίου ενδιαφέροντος είναι ο ακήρυχτος στρατιωτικά, αλλά κηρυγµένος οικονοµικά πόλεµος της Ρωσίας απέναντι στην Τουρκία.
Υπάρχει όξυνση της ευρωπαϊκής κρίσης. Η κρίση διεθνώς
µέρα µε τη µέρα µετατρέπεται σε πολεµική κρίση, µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που βλέπουµε να παίρνει, όπως διάλυση και κονιορτοποίηση µεσογειακών κρατών, τυφλά χτυπήµατα στα µητροπολιτικά κέντρα ιµπεριαλιστικών κρατών, η βοµβιστική επίθεση στο Παρίσι. Επικίνδυνο πραγµατικά τοπίο!
Όµως, όταν εξάγεις «δηµοκρατία» -µέσα σε πολλά εισαγωγικά,
µάλιστα- θα λάβεις τροµοκρατία, αν και διαχρονικά -και πρέπει
να ακουστεί- η τροµοκρατία εκπορεύεται από συγκεκριµένα κέντρα. «Μαχητές της ελευθερίας» ονόµαζαν στο Αφγανιστάν τους
µουτζαχεντίν, µετά έγιναν Ταλιµπάν. Και, βέβαια, η διαφορά τους
µε τις ΗΠΑ έγινε το εισιτήριο για ιµπεριαλιστικές εισβολές και
χτυπήµατα δικαιωµάτων. Και τώρα ο ISIS. Με έναν σµπάρο πολλά τρυγόνια.
Ζητούµενο είναι να µην υπάρχουν εκχωρήσεις στα κυριαρχικά
µας δικαιώµατα λόγω του χρέους και των δηµοσιονοµικών. Ζητούµενο είναι η ισορροπία ανάµεσα σε υποχρεώσεις της χώρας,
σε υπογραφές και αποφάσεις που έχουν παρθεί, στη συµµετοχή
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και στα ίδια τα ελληνικά συµφέροντα. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να υπηρετεί τα
λαϊκά και τα εθνικά συµφέροντα.
Στο εσωτερικό της χώρας πρώτη προτεραιότητα παραµένει η
παραγωγική ανασυγκρότηση και βέβαια η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Υπάρχει πολιτική ρευστότητα και πρωτό-
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γνωροι µεταπολιτευτικά κραδασµοί κυρίως στο χώρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αυτό, κατά την άποψή µου, δεν οφείλεται στις εσωκοµµατικές εκλογές ή στο τεχνικό πρόβληµα που
υπήρξε στην εκλογική διαδικασία, αλλά στην αποφυγή αναγνώρισης και ειλικρινούς εκφώνησης των αιτιών της εκλογικής -και
όχι µόνο- ήττας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σταµατήσει το ανέκδοτο ότι
για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή δεν πείθει πια κανέναν, αλλά
γιατί -µε απλά λόγια- κουράζει και δεν ανοίγεται έτσι ένας ουσιαστικός διάλογος για το µακρύ ιστορικό χρόνο που έχουµε όχι
µπροστά µας, αλλά πίσω µας και καρτερά να µας διδάξει.
Τέλος, νοµίζω ότι κύριο ζήτηµα της σηµερινής ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας δεν είναι η ανοχή -αυτό
το παρουσιάζουν όσοι αλληθωρίσουν κατά την άποψή µου- στην
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αναµονή -αναµονή από πλευράς
του µεγαλύτερου µέρους των πολιτών και κυρίως των προοδευτικών δυνάµεων της κοινωνίας- για την εκπόνηση και εκφώνηση
ενός αξιόπιστου δρόµου διεξόδου της χώρας από την κρίση µε
τον λαό και την Κυβέρνησή του πλάι, πλάι κι όχι αντιµέτωπους.
Νοµίζω ότι σε αυτό τον αγώνα και στις διάφορες εκφράσεις
που παίρνει κάθε φορά, κλήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάµεις να συµβάλουν µε το «όχι στα τελεσίγραφα» του δηµοψηφίσµατος, µε κοινό πολιτικό µέτωπο όχι για
ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να οικοδοµηθεί το
πρώτο εθνικό ανάχωµα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια
στη λιτότητα.
Και πρόσφατα, µέσα στις συνθήκες που περιέγραψα πιο πάνω,
ο Πρωθυπουργός κάλεσε σε κοινό µέτωπο για το προσφυγικό,
καθώς και τη διάσωση και θωράκιση για τις νέες γενιές του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, καλείστε να συµβάλετε και να δείτε τον
προϋπολογισµό που καταθέτει σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Να τον δείτε και να τον κρίνετε ως προϋπολογισµό που
έρχεται υπό τα σφιχτά πλαίσια της δυσβάσταχτης συµφωνίας µε
τους εταίρους δανειστές, να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστική
κρίση στη χώρα, να προωθήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση
της οικονοµίας, να προωθήσει εκείνα τα αναγκαία βήµατα για την
ανάκτηση της εθνικής µας κυριαρχίας.
Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει όλοι να κατευθυνθούµε και
να σταµατήσουµε να δανειζόµαστε, αυξάνοντας το χρέος και να
καταναλώνουµε µόνο ό,τι µπορούµε να παράγουµε σε εθνικό επίπεδο. Δεν λέµε «όχι» σε επενδύσεις που µπορεί να είναι σε συµφωνία µε τον πιο πάνω βηµατισµό.
Το αίτηµα της διαπραγµάτευσης τους χρέους ανοίγει το 2016,
γεγονός που πρέπει να µας βρει προετοιµασµένους όχι µόνο µε
επιχειρήµατα, αλλά για µια διαπραγµάτευση µε την κοινωνία και
την οικονοµία σε επιφυλακή.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: Ο καθένας πρέπει να κάνει
αυτοκριτική. Είναι δικαίωµα του να κάνει αυτοκριτική. Εµείς
έχουµε το µέγιστο καθήκον να µην απαξιώσουµε την άποψη και
την προσπάθεια ότι υπάρχει άλλος, εναλλακτικός δρόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια διόρθωση. Δεν βρισκόµαστε εδώ
σήµερα από διακαή επιθυµία του κ. Τσίπρα να γίνει Πρωθυπουργός, αλλά από απόφαση του ελληνικού λαού, τον οποίο επιτέλους οφείλετε να σέβεστε όταν µιλάτε γι’ αυτό το ζήτηµα, αν
θέλουµε να µιλάµε για δηµοκρατία.
Δεν είµαι οικονοµολόγος κι έτσι θα έχω το προνόµιο και τη
χαρά να µιλήσω ως απλός πολίτης που ξέρει απλή πρακτική
αριθµητική. Πρώτα να ξεκινήσω µε το τι συγκρίνουµε, γιατί καθ’
έξιν συγκρίνουµε τα ευχολόγια και τις επιθυµίες και υποσχέσεις
χωρίς αντίκρισµα µε την πραγµατικότητα. Κι αυτό γίνεται µε τους
προϋπολογισµούς. Ξεκινάω µε το τι συνέβη το ’14 και το ’15.
Ακούω, για παράδειγµα, τη θριαµβολογία για αυτό το περίφηµο 0,8%, αυτήν την αύξηση του ΑΕΠ. Και ακούω βέβαια την
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ακόµα µεγαλύτερη θριαµβολογία για το 2,9% αύξηση που θα ερχόταν, ενώ ο κακός ΣΥΡΙΖΑ δεν το έφερε. Για να δούµε, λοιπόν,
αυτά τα δύο νούµερα πού στηρίχθηκαν ποιοτικά, αγαπητές κυρίες συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι. Μήπως στηρίχθηκαν σε
ανάπτυξη της βιοµηχανίας; Μήπως στηρίχθηκαν στις καινοτοµίες; Μήπως στηρίχθηκαν στις εξαγωγές; Θυµίζω ότι το µνηµόνιο
προέβλεπε –το δικό σας µνηµόνιο- αύξηση του ισοζυγίου εξαγωγών-εισαγωγών κατά 6%. Μόνο 1,6% είχαµε µέσα στο 2014, αυτό
το πενιχρό 1,6% το οποίο δεν ήρθε από ουσιαστική αύξηση των
εξαγωγών, αλλά επειδή ο κόσµος δεν είχε λεφτά να αγοράσει,
άρα δεν αγόραζε ούτε εισαγόµενα.
Μήπως µιλάµε για αναβίωση της υπαίθρου; Πού στηρίζεται,
λοιπόν, αυτό το µαγικό νούµερο, ότι εσείς είχατε καταφέρει να
κάνετε την οικονοµία να ανακάµψει; Να σας πω πού στηρίζεται.
Έχουµε έναν αποπληθωρισµό 2,6%, έχουµε 1,3% αύξηση κατανάλωσης και εκεί πέρα µέσα υπάρχει και ένα 28,3%, σε σχέση µε
τους προηγούµενους µήνες, αύξηση εξοπλιστικών προγραµµάτων. Άρα, είναι νούµερα που ευηµερούν, αλλά ουσία παραγωγικής ανασυγκρότησης µηδέν! Έχουµε µήπως αύξηση της «πράσινης οικονοµίας»; Σε όλη την Ευρώπη καλπάζει. Στην Ελλάδα δεν
είδαµε τίποτα επί των ηµερών σας.
Και -το σπουδαιότερο- όταν µιλάµε για πυλώνες της οικονοµίας έχουµε εδώ πέρα το φορολογικό σύστηµα. Είναι δέσµευση
µνηµονιακή να αλλάξει το φορολογικό σύστηµα. Μηδέν. Τίποτα.
Μην πειράξουµε τους πελάτες µας! Και λένε όλοι για το PSI και
για τα δοµηµένα. Να θυµίσω ότι τα λεφτά των ταµείων, όλα τα
αποθεµατικά, µπήκαν µε µηδενικό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδος από τη δεκαετία του ’60; Και φέρτε µας τα νούµερα. Από
πότε τα ταµεία έπαψαν να έχουν αποθεµατικά, όταν το ΙΚΑ τη δεκαετία του ’70 δανειζόταν µε 23% και τα δικά του αποθεµατικά
ήταν κλειδωµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος µε 0%; Πείτε µου,
λοιπόν, ποιο ήταν το αποθεµατικό των ταµείων; Λύσατε αυτό το
πρόβληµα όταν είχατε την κυβέρνηση ή τώρα απλά –πραγµατικά
λυπάµαι που λέω τη λέξη ποδοσφαιρικά- «γαυγίζετε»;
Και εδώ πέρα µιλάµε για το περίφηµο τρίτο τρίµηνο. Τέταρτο
τρίµηνο είχε το 2014; «Το τρίτο τρίµηνο και το τρίτο τρίµηνο». Να
σας πω τι είχε το τέταρτο τρίµηνο. Είχε πλέον την πέµπτη αξιολόγηση, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Άρχισαν οι αγορές πάλι να πανικοβάλλονται, άρχισε πάλι το πρόβληµα της οικονοµίας και ήρθε
το φάσµα της κατάρρευσης. Αυτό ήρθε, λοιπόν, το τέταρτο τρίµηνο και κοιτάχτε τους δείκτες στοιχήµατος για τη χρεοκοπία
της Ελλάδας πώς ξαφνικά από τον Αύγουστο µέχρι τον Δεκέµβριο καλπάζουν, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Άρα, εκείνον τον Δεκέµβριο του ’14, όταν οι εταίροι διέψευσαν
το success story και δεν έγινε ποτέ η αξιολόγηση, έρχεται το
αφήγηµά σας το λεκτικό για την οικονοµία που ανακάµπτει, αλλά
στην πράξη το αφήγηµα του λαού είναι πολύ απλό. Πρώτον, η
οικονοµία δεν γνώρισε καµµία ανάπτυξη και συνέχισε να καταρρέει και το φάντασµα εκεί τον Νοέµβριο της κατάρρευσης πλέον
–γιατί δεν µπαίναµε σε συµφωνία και το ξέρατε-, ερχόταν γοργά
για τον Δεκέµβριο. Τι κάνατε λοιπόν; Επισπεύσατε πανικόβλητοι,
για να το σκάσετε, τις εκλογές του Προέδρου της Δηµοκρατίας
κατά δύο µήνες. Πήρατε εκείνη την παράταση, χωρίς καµµία
υπόσχεση, δύο µήνες, ώστε να σκάσει η κατάρρευση της οικονοµίας, όπως ακριβώς τη σχεδίαζε ο κ. Σόιµπλε, τον Φεβρουάριο
του 2015 στα χέρια της νέας κυβέρνησης, όποια κι αν ήταν αυτή.
Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το αφήγηµα του λαού.
Το αφήγηµα του λαού είναι ότι η οικονοµία µας θα είχε καταρρεύσει, θα ήµασταν εκτός συµφωνίας τον Φεβρουάριο του 2015.
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα και δεν µπορείτε να πείτε
τίποτε πάνω σ’ αυτήν.
Θα πρέπει να αποφασίσετε επιτέλους τι πολιτική θα ακολουθήσετε. Θα ακολουθήσετε την πολιτική της σκληρής λαϊκής αντιπολίτευσης; Είναι µια πολιτική. Να µιµηθείτε δηλαδή και να
πείτε ότι αφού οι άλλοι τόσον καιρό µας κατηγορούσαν, να κάνουµε κι εµείς το ίδιο µήπως και δούµε άσπρη µέρα κοµµατικά,
είναι µια πολιτική. Σας προειδοποιώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει
τόσο ρηχή µνήµη. Όσο αυτήν τη στιγµή αυτή η κατάσταση παραµένει στα χάλια που βρίσκεται η χώρα µας, στο όριο της κατάρρευσης, µε τον κ. Σόιµπλε να συνεχίζει να απεργάζεται
σενάρια Grexit και µε όλο το lobby της δραχµής στις Βρυξέλλες,
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που πολύ τους βολεύει βέβαια να καταρρέει το νόµισµα της Ελλάδας για να αγοράζουν µπιρ παρά την οικονοµία µας, πολύ
τους βολεύει η τραγική φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, εάν
πραγµατικά αγοράζει ζωτικά αγαθά εισαγόµενα σε υποτιµηµένο
νόµισµα και µε τον πληθωρισµό να καλπάζει, αποφασίστε επιτέλους εάν θέλετε να είστε µε αυτήν την πολιτική και απλώς να κατηγορείτε την Κυβέρνηση από µια άγονη Αντιπολίτευση ή εάν
θέλετε να συνεισφέρετε -δικαίωµά σας είναι- στο να αλλάξει πορεία αυτή η χώρα. Έχετε το δικαίωµα αυτό.
Και ειλικρινά σας λέω ότι δεν ανησυχώ προσωπικά καθόλου
αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι εκατόν πενήντα τρία, εκατόν πενήντα τέσσερα ή εκατόν πενήντα πέντε. Δεκάδες ευνοµούµενες χώρες κυβερνώνται επί δεκαετίες χωρίς να υπάρχει
απόλυτη πλειοψηφία, που είναι µια εµµονή και µια φενάκη του
ελληνικού πολιτικού συστήµατος. Σας θυµίζω ότι όντας οι Ηνωµένες Πολιτείες σε κρίση, όταν κατέρρευσε η «LEHMAN BROTHERS», το νοµοσχέδιο του Πόλσον για τη στήριξη των τραπεζών
καταψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία σύσσωµη και
υπερψηφίστηκε µόνο από τους Δηµοκρατικούς. Δεν έπαθε τίποτα η αµερικανική οικονοµία επειδή µια Βουλή έχει διαρροές σ’
ένα νοµοσχέδιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχουν κοινοβουλευτικό πολίτευµα
στις ΗΠΑ. Είναι διαφορετικό το πολιτικό σύστηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχω πει πολλές φορές, αγαπητέ µου, ότι η
διακοπή, που εγώ δεν την ενστερνίζοµαι, το µόνο που κάνει είναι
να δείχνει τη διαγωγή όποιου διακόπτει. Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνετε λάθος, γιατί σας µίλησα αλλιώς. Αλλιώς αναφέρθηκα σε εσάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θυµίζω επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
η οποία µε συνέπεια κυβέρνησε τρία ολόκληρα χρόνια µε εκατόν
πενήντα έναν Βουλευτές, δεν κατέρρευσε από την Αντιπολίτευση
ούτε από τις κορώνες. Κατέρρευσε από την εσωτερική αντιπολίτευση του κ. Σαµαρά.
Άρα µην περιµένετε ότι εµείς αναζητούµε συναινέσεις επειδή
νιώθουµε αδύναµοι. Απλώς η συναίνεση είναι κάτι χρήσιµο για
τη χώρα µας. Είναι κάτι χρήσιµο και προσπαθήστε να είσαστε
χρήσιµοι και όχι χαιρέκακα να συντάσσεστε µε τον κ. Σόιµπλε.
Και εδώ, λοιπόν, πάµε για το αύριο και ρωτάω πολύ απλά τον
απλό πολίτη. Τι προτιµά ο απλός πολίτης; Έναν προϋπολογισµό
που να στηρίζεται σε µια φενάκη 2,9% ανάπτυξη που δεν έρχεται
ποτέ ή έναν προϋπολογισµό, ο οποίος να στηρίζεται σε δυσµενείς προϋποθέσεις, για τις οποίες εµείς θα αγωνιστούµε να ανατραπούν;
Μιλάτε για την ύφεση που προβλέπει ο καινούργιος προϋπολογισµός. Ναι, το προτιµώ. Όσο ήµουν στην αγορά, προτιµούσα
να συντάσσω προϋπολογισµούς για τη δική µου επιχείρηση µε
δυσµενή σενάρια, ώστε αν προκύψουν τα ευµενή καλώς έχει,
αλλά αν προκύψουν και τα δυσµενή, να µπορώ να δώσω και 300
εκατοµµύρια για τα νοσοκοµεία και να µην αφήσω ανθρώπους
στον δρόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Και φυσικά, επειδή εδώ πέρα εµείς δεν είµαστε επαγγελµατίες
πολιτικοί, αλλά γεννηθήκαµε από τα κινήµατα, εγώ θέλω αύριο
στον δρόµο και σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να
στηρίζουν µια απαίτηση για µια πιο δίκαιη κοινωνία. Ναι, θέλω να
βγαίνουν οι πολίτες να πιέζουν τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το καθήκον των πολιτών, αυτό είναι το καθήκον της κοινωνίας. Ναι,
θέλω για το Ελληνικό που πουλήθηκε µπιρ παρά -τι πουλήθηκε
δηλαδή; Γιατί αυτό το 2% θα το πληρώσουµε εµείς, για να πάρουµε σε δέκα χρόνια τα 900 εκατοµµύρια που υποτίθεται ότι θα
µας δώσει ο δήθεν επενδυτής- θέλω εκεί πέρα δέκα-είκοσι χιλιάδες πολίτες –µακάρι να είχαµε- για να σταµατήσουν τέτοιου
τύπου εγκλήµατα και δήθεν ιδιωτικοποιήσεις.
Και για να κλείσω, θα φέρω µόνο ένα παράδειγµα, γιατί δεν
µου το επιτρέπει ο χρόνος, από το δικό µου Υπουργείο. Θα µιλήσουµε πάλι µε νούµερα. Έχουµε σε όλον τον πλανήτη πια την
κυκλική οικονοµία, στην οποία δεν πετάγεται τίποτα, δεν υπάρ-
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χουν απορρίµµατα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριµµάτων η κυκλική οικονοµία θα φέρει τζίρο 2 δισεκατοµµυρίων και δεκαέξι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι
νούµερα. Αυτά όµως τα 2 δισεκατοµµύρια δεν είναι θέµα εάν
είναι δύο ή τρία ή τέσσερα. Το ζήτηµα είναι: θα έρθουν στην
τσέπη των πολιτών; Θα είναι εργασία; Θα είναι µεροκάµατα; Ή,
όπως στο παλιό σχέδιο της γραµµικής οικονοµίας, παράγω, καταναλώνω, πετάω και χρυσοπληρώνω τους µεγαλοεργολάβους
να παίρνουν τα σκουπίδια για να τα εξαφανίζουν σε ΧΥΤΥ;
Γιατί και το δεύτερο µοντέλο µπορεί να έχει νούµερα και πιθανόν και µεγαλύτερα. Όµως το θέµα είναι: Στο δεύτερο µοντέλο,
που τα χρήµατα πηγαίνουν σε λίγες τσέπες, δίνει ευµάρεια στον
πληθυσµό, δίνει θέσεις εργασίας ή δεν δίνει;
Να κοιτάξουµε την ποιότητα, λοιπόν, και όχι την ποσότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο θέµα, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευθύτατα προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ένα λεπτό, έχετε
τον λόγο, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ίσως δεν µε ακούσατε. Μη χαµογελάτε.
Εγώ δεν είχα κανέναν λόγο να σας διακόψω σε αυτά που λέγατε. Απλώς αναφερθήκατε σε ένα παράδειγµα σχετικά µε µία
χώρα που έχει άλλο πολίτευµα, στο οποίο δεν υπάρχει η δεδηλωµένη, δεν υπάρχει η σχέση νοµοθετικής και εκτελεστικής
εξουσίας υπό την έννοια ότι η εκτελεστική πρέπει να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της νοµοθετικής. Συνεπώς αυτό που αναφέρατε για την καταψήφιση ενός σχεδίου νόµου εκ µέρους ενός
εκ των δύο νοµοθετικών οργάνων ή και του Κογκρέσου, είναι καθηµερινή πρακτική.
Αναφέρατε λάθος παράδειγµα και εγώ υπογράµµισα απλώς
τη διαφορετικότητα του πολιτεύµατος. Εάν αυτό κατά την εκτίµησή σας δείχνει πρόβληµα διαγωγής του οµιλούντος –«είναι
δικό σας θέµα και αγωγής», όπως είπατε- σας το επιστρέφω και
σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε λιγότερο αλαζών και πολύ
προσεκτικός όταν αναφέρεστε σε µία Αίθουσα στην οποία είστε
διορισµένος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν είχα καµµία πρόθεση να σας προσβάλω,
κύριε Βουλευτά. Απλά επισηµαίνω ότι δεν συνηθίζω να διακόπτω
και δεν ανέχοµαι να µε διακόπτουν.
Όσον αφορά για το άλλο πολίτευµα, καλύτερα να µιλήσουµε
για το δικό µας πολίτευµα. Στο δικό µας, λοιπόν, πολίτευµα η
πρόταση µοµφής απαιτεί εκατόν πενήντα έναν. Εάν τους έχετε είναι καλοδεχούµενο- ελάτε αύριο στην Αίθουσα και καταθέστε
την. Και η δεδηλωµένη –εάν θυµάµαι καλά, χωρίς να είµαι συνταγµατολόγος- απαιτεί εκατόν είκοσι. Έτσι δεν είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ελάχιστο όριο είναι αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εµείς µε κλειστές τράπεζες και εν µέσω
σκληρής διαπραγµάτευσης που κατέληξε σε αυτή τη συµφωνία,
που το παραδεχόµαστε ότι δεν είναι αυτό που θέλαµε, τολµήσαµε –ακριβώς για αυτόν τον λόγο- και προκηρύξαµε εκλογές
άµεσα και ο ελληνικός λαός απεφάνθη πριν από δύο µήνες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και λοιπόν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και, λοιπόν, είναι στο χέρι σας εάν θέλετε
να συνδράµετε στην αλλαγή της χώρας ή αν θέλετε να πετροβολείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνουµε διάλογο, σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός για έξι
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη γνώµη µου, το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, είναι εάν αυτός ο προϋπολογισµός οδηγεί σε ανάπτυξη ή σε ύφεση. Όπως γνωρίζετε,
ο προϋπολογισµός είναι υποχρεωµένος να κινηθεί µέσα στα
πλαίσια του τρίτου µνηµονίου. Άλλωστε αυτό είναι αυτονόητο,
γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν αποδεκτός από την τρόικα. Και
όταν ο προϋπολογισµός δεν γίνεται αποδεκτός από την τρόικα,
σταµατούν αυτόµατα οι δόσεις των δισεκατοµµυρίων και η χώρα
είναι καταδικασµένη χωρίς αυτά, αργά ή γρήγορα, να χρεοκοπήσει δυστυχώς.
Έτσι ανεξάρτητα από το τι λέγεται από πλευράς της Κυβέρνησης, σχετικά µε την ελάττωση ή µη των συντάξεων, όταν αυτός
ο προϋπολογισµός περικόπτει την κρατική επιχορήγηση προς τα
ταµεία, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, αυτό µεταφράζεται
σε µείωση των συντάξεων, ανεξάρτητα από το αν η µείωση αφορά τους υψηλοσυνταξιούχους ή όλους τους συνταξιούχους.
Αυτό είναι στη σελίδα 42 του προϋπολογισµού, εάν δεν κάνω
λάθος.
Δυστυχώς, είναι ένας προϋπολογισµός που δεν είναι αναπτυξιακός. Είναι υφεσιακός, δηλαδή δεν περιλαµβάνει σοβαρά κίνητρα για επενδύσεις που να προσελκύουν επενδυτές. Δεν περιλαµβάνει κίνητρα ανάλογα µε τα κίνητρα που έχουν οι επενδυτές
για να επενδύσουν στις γειτονικές µας χώρες, στα Σκόπια, στη
Βουλγαρία, στην Τουρκία.
Γιατί σε όλους είναι γνωστό ότι ο επενδυτής δεν επενδύει εάν
δεν διαπιστώσει ότι στη χώρα αυτή υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ότι υπάρχει σταθερός αναπτυξιακός νόµος και ότι υπάρχει
σταθερό φορολογικό καθεστώς. Είναι νόµοι δηλαδή που διευκολύνουν τον επενδυτή να επενδύσει γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία, µε πολύ χαµηλή φορολογία. Αυτά προσφέρουν οι γειτονικές
µας χώρες.
Όλα αυτά, όµως, διασφαλίζονται µόνο από την πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα, όµως, δεν εξασφαλίζεται
από την απλή πλειοψηφία των Βουλευτών στη Βουλή, δηλαδή
τον αριθµό των λίγων ή των πολλών Βουλευτών. Εξασφαλίζεται
µόνο από τη βεβαιότητα ότι τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης όταν
έρθουν στην εξουσία δεν θα ανατρέψουν το αναπτυξιακό ή φορολογικό καθεστώς που η εκάστοτε κυβέρνηση θα επιβάλει.
Η απλή συναίνεση στα λόγια, που σήµερα επιδιώκει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι αρκετή και πειστική, όχι για εµάς, αλλά για
τους επενδυτές ή τους δανειστές. Αυτοί ζητούν ξεκάθαρα συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτατου συνασπισµού µε όλα τα κόµµατα του λεγόµενου ευρωπαϊκού τόξου, απλούστατα για να είναι
σίγουροι για τις επενδύσεις τους.
Άλλωστε –για να πούµε και του στραβού το δίκιο- πώς είναι
δυνατόν να πειστεί ένας επενδυτής και να πιστέψει ότι δεν θα
χάσει τα λεφτά του, όταν µια χώρα κυβερνάται από µια Κυβέρνηση που µέσα στον ίδιο χρόνο κάνει δύο φορές εκλογές µε
άλλες προγραµµατικές δηλώσεις τον Ιανουάριο και άλλες τον
Σεπτέµβριο; Έρχεται ο επενδυτής;
Πώς είναι δυνατόν ο επενδυτής να επενδύσει σε µία χώρα
όπου σύσσωµη η Αντιπολίτευση αµφισβητεί την αξιοπιστία του
Πρωθυπουργού λόγω –όπως ισχυρίζεται- των παλινωδιών του;
Πώς είναι δυνατόν ο επενδυτής να πιστέψει ότι δεν θα χάσει τα
λεφτά του όταν οι τράπεζες βρίσκονται σε καθεστώς capital controls και οι καταθέτες τους έχουν αποσύρει 40 δισεκατοµµύρια
µέσα στο πρώτο εξάµηνο γιατί δεν τις εµπιστεύονται; Αφού δεν
τις εµπιστεύονται οι καταθέτες τους, θα έρθουν άλλοι καταθέτες
να τις εµπιστευτούν;
Και ερωτώ ευθέως όλους εµάς, εσάς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές: Θα επενδύατε ποτέ τις οικονοµίες σας σε µία τέτοια
χώρα, φανταστική, τέτοιων προδιαγραφών, εάν είχατε λεφτά;
Δεν θέλω να γίνοµαι µάντης κακών, αλλά το 2010 απ’ αυτή τη
θέση –και θα το θυµούνται όσοι ήταν Βουλευτές τότε- είχα ζητήσει από τον τότε Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, που διέθετε
σαφέστατη, οµοιογενή πλειοψηφία στη Βουλή και µια λαϊκή βάση
στο 44% -όχι συνασπισµό κοµµάτων- να προχωρήσει σε κυβέρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

νηση ευρέος συνασπισµού, για να αντιµετωπιστεί η κρίση. Δεν
έδωσε κανένας σηµασία πρακτικά.
Μετά έξι µήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναζητούσε λύση
µέσω του συνασπισµού. Και τότε ο κ. Σαµαράς έδωσε τη συγκατάθεσή του, αφού του ζήτησε να φύγει ο ίδιος από Πρωθυπουργός. Είχε την πλειοψηφία, τη δεδηλωµένη στη Βουλή, και έφυγε.
Αυτό βέβαια προς παραδειγµατισµό.
Βρισκόµαστε, δυστυχώς, στο ίδιο εάν όχι σε χειρότερο σηµείο
σήµερα, µε τη χώρα σε άθλια οικονοµική κατάσταση, µε ένα τεράστιο χρέος που συνεχώς αυξάνεται ακόµα και σήµερα. Ο κ.
Παπανδρέου έχασε τότε µοναδική ευκαιρία. Ο κ. Τσίπρας µέχρι
τώρα έχει χάσει δύο ευκαιρίες να ηγηθεί µιας τέτοιας κυβέρνησης ευρέος συνασπισµού, µία µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου
και µία µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου.
Τον Ιανουάριο ονόµασε ο ίδιος την κυβέρνησή του «κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας». Σήµερα πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, για να αποφύγει αυτό που δεν απέφυγε ο κ. Παπανδρέου το 2010.
Σήµερα συγκυβερνά ως αριστερό κόµµα µε ένα µικρό κόµµα
που αυτοαποκαλείται δεξιό, χωρίς καµµιά ιδεολογική συγγένεια
µεταξύ τους. Απόδειξη; Η καταψήφιση του νοµοσχεδίου για την
ιθαγένεια και της τροπολογίας για το περίφηµο τζαµί στην
Αθήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λίγο.
Χωρίς τη βοήθεια της Αντιπολίτευσης, αυτοί οι νόµοι δεν θα
πέρναγαν. Δεν υπήρχε πλειοψηφία. Άραγε µε τέτοια δεδοµένα
περιµένει ο κύριος Πρωθυπουργός να έρθουν οι επενδυτές και
να επενδύσουν; Και αν η κατάσταση της οικονοµίας χειροτερέψει
–που αυτό διαφαίνεται στον ορίζοντα- δεν θα έχει χάσει την αξιοπιστία του ο Πρωθυπουργός για να ηγηθεί τότε ενός ευρύτατου
συνασπισµού των φιλοευρωπαϊκών δεδοµένων δυνάµεων που ο
ίδιος θα έπρεπε να τον είχε επιδιώξει; Άραγε θα δεχθούν τότε τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης για Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα ή
θα ζητήσουν ό,τι ζήτησε ο κ. Σαµαράς από τον κ. Παπανδρέου,
δηλαδή την αντικατάστασή του; Δεν το εύχοµαι.
Τώρα, το πώς ο Πρωθυπουργός, που ζητά από τους πολιτικούς Αρχηγούς συναίνεση, µιλώντας στην Κοινοβουλευτική του
Οµάδα θυµάται µία αραβική παροιµία που λέει «τα σκυλιά ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρεί», είναι απορίας άξιον. Ποιους εννοεί σκυλιά; Πώς θα γίνει συναίνεση µε τα «σκυλιά»;
Όµως, το καραβάνι δεν προχωρεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Μακάρι, αλλά η χώρα δεν προχωρεί. Δυστυχώς, µόνο τα προβλήµατα της χώρας προχωρούν. Η χώρα χρειάζεται πραγµατική
συναίνεση, µε κυβέρνηση από έµπειρους και αποδεδειγµένα
αποτελεσµατικούς Υπουργούς, που µόνο µε τη σοβαρότητα και
την εµπειρία τους µπορεί να βγάλουν τη χώρα από το σηµερινό
αδιέξοδο.
Οι καιροί ου µενετοί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κρεµαστινό, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο οµιλητή, τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, γι’ αυτό που µόλις είπατε, ήθελα να µοιραστώ µαζί
σας µία ανησυχία που έχω. Και η ανησυχία, όπως ξέρετε, είναι
πάντα για το µέλλον της σοσιαλδηµοκρατίας.
Με ανησύχησε πολύ αυτό που είπατε για τους φόρους. Νοµίζω
ότι αν είναι να επιστρέψει η σοσιαλδηµοκρατία στις ρίζες της,
αυτό που είπατε, ότι αλλού υπάρχουν χαµηλότεροι φόροι, όπως
στην Αλβανία και στη Βουλγαρία, δεν είναι µία καλή βάση για
αυτό. Και πρέπει να το συζητήσουµε σοβαρά αυτό. Δεν το κάνω
για λόγους αντιπαράθεσης. Νοµίζω ότι η θέση πρέπει να είναι
ότι για να µπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις δεν είναι οι χαµηλοί φόροι η βασικότερη προϋπόθεση για τους επενδυτές,
αλλά ένα σταθερό σύστηµα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, γιατί ισχύει
αυτό.
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Επίσης, ότι πρέπει και µέσα από την ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία να πιέσετε και εσείς ότι στο σηµείο που παίζει κάποιον
ρόλο ο ανταγωνισµός στο φορολογικό σύστηµα αυτό να σταµατήσει στο υπερεθνικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αλλιώς η σοσιαλδηµοκρατία και η Αριστερά συνεχώς θα πιέζεται να µειώσει τους φόρους και αυτό συνεχώς θα οδηγεί στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Άρα δεν είναι βάση για να συνεχίσουµε το επιχείρηµα ότι δεν
πρέπει να έχουµε φόρους, γιατί κάποιοι άλλοι έχουν λιγότερους
φόρους από εµάς. Μπορώ να το δεχθώ ότι µπορεί να το δεχθεί
η Νέα Δηµοκρατία, γιατί ο λόγος ύπαρξής τους είναι να συρρικνώσουν το κοινωνικό κράτος και να µειωθούν οι µισθοί, αλλά µε
στενοχωρεί και µε ανησυχεί όταν αντιπρόσωποι της σοσιαλδηµοκρατίας βάζουν ένα επιχείρηµα που µελλοντικά θα µας δηµιουργήσει –και σε εµάς και σε εσάς και σε όλον τον προοδευτικό
κόσµο στην Ευρώπη- πολύ µεγάλα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ κατ’ αρχάς έχω πει από τη θέση που είσαστε, κύριε
Πρόεδρε, να µην κάνουν οι Υπουργοί ερωτήσεις στους Βουλευτές -γελάει ο κ. Μαντάς- γιατί τους αναγκάζουν µετά να βγαίνουν
και να απαντούν. Εγώ το έχω πει αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Και από θέση της Νέας Δηµοκρατίας!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι, γιατί µιλούσα µε τον κ. Θεωνά και µου απηύθυνε ο κύριος Υπουργός τον λόγο και έµεινα εδώ. Αυτή είναι η απάντηση.
Αυτό, όµως, που θέλω να πω είναι ότι επί της αρχής, αν βρισκόµασταν σε ένα αµφιθέατρο, θα είχα συµφωνήσει απόλυτα
µαζί σας. Όταν βλέπω και ξέρω ότι για παράδειγµα η Τουρκία
έδωσε όλες τις ακτές της, όταν δεν είχε καθόλου τουρισµό, σε
γερµανικές και ελβετικές εταιρείες, µε σχεδόν µηδενική φορολογία, µόνο για να απασχολήσουν και να εκπαιδεύσουν τον
κόσµο, και σήµερα έχει τριπλασιάσει τον τουρισµό της σε σχέση
µε εµάς, δυόµισι και τρεις φορές, αυτό είναι ένα δέλεαρ προβληµατισµού στο αµφιθέατρο, για τη σοσιαλδηµοκρατία. Διότι, δυστυχώς, όλα τα κράτη δεν έχουν το ίδιο πολίτευµα. Μακάρι να
το είχαν.
Εγώ θα συµφωνούσα µαζί σας και συµφωνώ. Στην πράξη,
όµως, όταν βλέπουµε και όταν βλέπετε εσείς ότι η οικονοµία της
χώρας αυτήν τη στιγµή κλυδωνίζεται –θα επικαλεστώ την ιατρική
µου γνώση- δίνεις το οποιοδήποτε φάρµακο, παρ’ ότι ενδεχοµένως έχει και παρενέργειες. Αυτό όµως είναι δικό σας θέµα, της
Κυβέρνησης, να αποφασίσει. Επί της θεωρητικής βάσης δεν έχω
καµµία διάθεση να διαφωνήσω µαζί σας. Επί του πρακτικού,
όµως, και της εφαρµογής είναι θέµα προς προβληµατισµό. Αυτό
ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος Γεώργιος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αποκαταστήσω τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας
και τον λόγο ύπαρξής της και γι’ αυτό θα κάνω µία αναφορά.
Κύριε Υπουργέ, ο λόγος ύπαρξής µας είναι για να αυξήσουµε
την παραγωγή στη χώρα και τον παραγόµενο πλούτο, για να
µπορούµε να αναδιανείµουµε µεγαλύτερο κοινωνικό µέρισµα.
Για αυτόν τον λόγο προσπαθούµε και θα συνεχίσουµε να προσπαθούµε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα τον πρώτο προϋπολογισµό της κατ’ ευφηµισµόν «Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας και σεισάχθειας».
Θέλω πραγµατικά µε ειλικρίνεια να ρωτήσω: για ποιον λόγο να
υπερψηφιστεί ο φετινός προϋπολογισµός; Ποιον ικανοποιεί; Σε
τι θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής µας; Αποτυπώνεται ένα
σχέδιο εξόδου από την κρίση, µια καλύτερη προοπτική για το
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αύριο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα επέστρεψε στην ύφεση
το δεύτερο εξάµηνο του 2015 µε εκτιµήσεις για χειρότερα αποτελέσµατα, τη στιγµή που παραλάβατε ανάκαµψη +0,8% το
2014. Η χώρα επιστρέφει σε πρωτογενή ελλείµµατα. Η Κυβέρνηση του «δεν πληρώνω» έχει κηρύξει εσωτερική στάση πληρωµών στον ιδιωτικό τοµέα, αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
κατά 58% από το 2014.
Η «κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας» περικόπτει δαπάνες άνω
των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που αφορούν περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα. Η Κυβέρνηση της Αριστεράς,
που θα έδινε ένα τέλος στη λιτότητα, προβλέπεται να εισπράξει
5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ από πρόσθετους φόρους την επόµενη
διετία 2015-2016.
Και για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι κέρδισε ο ελληνικός λαός από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Πού βρισκόµασταν πριν έναν χρόνο; Θυµηθείτε το
πλαίσιο στο οποίο γινόταν η συζήτηση πέρυσι την ίδια περίοδο.
Η χώρα, σύµφωνα µε τους διεθνείς οργανισµούς, είχε θετικό
πρόσηµο στην πλειοψηφία των δεικτών. Η αγορά είχε βρει τον
ρυθµό της και καλύτερες προοπτικές ανοίγονταν µπροστά µας.
Αλήθεια, όµως, αποτελεί ο φετινός προϋπολογισµός έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση και το µνηµόνιο; Ποιο είναι το
σχέδιό σας για την επόµενη µέρα; Πώς θα γυρίσει η χώρα στην
ανάπτυξη; Και σε ποια ανάπτυξη;
Υποσχεθήκατε µόλις πριν από δύο µήνες, στις εκλογές, στον
ελληνικό λαό ένα παράλληλο πρόγραµµα. Ποιο είναι το περιεχόµενό του; Πόσο θα κοστίσει; Κανείς δεν το γνωρίζει, γιατί πολύ
απλά δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να επενδύσουµε στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών περιοχών της χώρας
µας, να αναδείξουµε και να ενισχύσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής περιφέρειας. Έχω µιλήσει πολλές φορές
από αυτό εδώ το Βήµα για ένα πολυπολικό πολυκεντρικό µοντέλο ανάπτυξης.
Να δώσω ένα παράδειγµα: Στην πατρίδα µου, την Άρτα και την
Ήπειρο γενικότερα, ένα από τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα
είναι η πρωτογενής παραγωγή, ο αγροτοδιατροφικός τοµέας της
οικονοµίας. Έχουµε ανάγκη από µία πολιτική ενίσχυσης της παραγωγής µε καινούργια προϊόντα, µε την εφαρµογή καινοτόµων
µεθόδων, να στοχεύσουµε στην ποιότητα, ώστε να δοθεί νέα δυναµική στον τόπο µας, να δοθούν κίνητρα, να στραφούµε στους
εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας.
Πώς εργάζεται η Κυβέρνηση από την πλευρά της; Επιβάλλει
στους αγρότες προκαταβολή φόρου 100%, χωρίς να γνωρίζει
κανείς πώς θα πάει η επόµενη χρονιά. Επιβάλλει αύξηση του
ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα στο 23%, όταν στα εισαγόµενα προϊόντα ο ΦΠΑ παραµένει στο 13%. Έχουµε κατάργηση της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αύξηση των συντελεστών στον
φόρο εισοδήµατος στα αγροτικά εισοδήµατα 20% για το 2015
και 26% για το 2016 και, τέλος, τριπλασιασµό των ασφαλιστικών
εισφορών του ΟΓΑ.
Σε έναν άλλο τοµέα, στην παιδεία, ξεκινάτε έναν µεγαλεπήβολο διάλογο την ώρα που τα κενά στα σχολεία σήµερα, τον Δεκέµβριο, όταν η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο,
είναι πάρα πολλά.
Τα δηµόσια ΙΕΚ για πρώτη φορά ανοίγουν µε δύο µήνες καθυστέρηση και µε τον κίνδυνο να χάσουν οι καταρτιζόµενοι σπουδαστές των ΙΕΚ το εξάµηνό τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Απάντηση πειστική δεν έχω λάβει από την Κυβέρνηση.
Οι µετεγγραφές των φοιτητών, σύµφωνα µε ανακοίνωση του
Υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στο δεύτερο εξάµηνο
της τρέχουσας ακαδηµαϊκής χρονιάς, άρα, του 2016. Άρα χάνουν το πρώτο εξάµηνο οι υποψήφιοι για µετεγγραφές.
Σε έναν άλλο τοµέα, στο νέο ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε τα δικά σας
στοιχεία, θα υπάρξει επιβάρυνση του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 1,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τα έργα της περιόδου 2007-2013 που δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2015, δεδοµένης της ασφυξίας χρηµατοδότησης το προηγούµενο διάστηµα που καθήλωσε τα έργα.
Καµµία δράση δεν έχει προκηρυχθεί από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ τα
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προγράµµατα έχουν εγκριθεί από τον Δεκέµβριο του 2014. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν θα δοθούν χρήµατα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πριν από το τέλος του 2016. Οι αιτίες είναι η ολιγωρία έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η µη διεκπεραίωση διοικητικών και τεχνικών εκκρεµοτήτων, µε συνέπεια την αναβολή έναρξης των προγραµµάτων, όταν –σας θυµίζω- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραµµα τον Μάιο του
2014.
Σε έναν χρόνο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο απολογισµός περιλαµβάνει ανικανότητα, αδιαφορία, ολιγωρία, αναποτελεσµατικότητα, ερασιτεχνισµούς, αλαζονεία, αυταρέσκεια και
επικοινωνιακά παιχνίδια, κόλπα στη Βουλή µε νόµους που ψηφίζονται και σύµφωνα µε την Κυβέρνηση δεν θα εφαρµοστούν,
αλλά γίνονται µόνο για να κοροϊδέψουµε τους εταίρους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι «ένα
πουκάµισο αδειανό». Δεν υπάρχει συγκροτηµένη συνολική πολιτική. Δεν οδηγεί πουθενά. Είναι ανεφάρµοστος και ανολοκλήρωτος.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής και στο σύνολό του τον προϋπολογισµό του 2016.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Στύλιο Γεώργιο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακολουθεί η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βάκη Φωτεινή για έξι
λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αίφνης ένα φάντασµα άρχισε να
πλανιέται πάνω από την ελληνική Βουλή, το φάντασµα του χειρότερου, του χείριστου, του πλέον αντιαναπτυξιακού προϋπολογισµού διά στόµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µίας
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που από το «ναι στην Ευρώπη», έχει
µεταβεί στο «όχι σε όλα», παριστάνοντας την κατ’ εξοχήν αντιµνηµονιακή δύναµη του Κοινοβουλίου και τον γνήσιο εκφραστή
και θεµατοφύλακα των λαϊκών αναγκών και συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κι εµείς «ναι στην Ευρώπη» είπαµε. Το δικό µας «ναι», όµως, είναι «ναι» στην Ευρώπη του κοινωνικού κράτους, στην Ευρώπη της δηµοκρατίας και της ανάπτυξης. Είναι «ναι» στην Ευρώπη που δεν ορθώνει τείχη στην εργασία και την αξιοπρέπεια του πολίτη. Δεν ορθώνει τείχη στον
πρόσφυγα.
Το δικό σας «ναι» στην Ευρώπη, η κινδυνολογία και τα ανέξοδα
κλισέ σε µία Κυβέρνηση που πάλεψε και παλεύει να διαπραγµατευτεί, ισοδυναµούσε µε «ναι σε όλα». Ισοδυναµούσε µε το κοκτέιλ θανάτου του 4,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος έναντι του
0,5% που κατάφερε η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά ισοδυναµούσε
και µε 40% µειώσεις µισθών και συντάξεων, µε εργασιακή εφεδρεία και οµαδικές απολύσεις.
Μήπως γι’ αυτό ναυαγήσατε την εθνική συναίνεση στη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών σε πολύ κρίσιµα θέµατα που θα γινόταν ένα πολύ ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο;
Το «ναι σε όλα», όµως, ισοδυναµούσε και µε 25% µείωση του
ΑΕΠ εν καιρώ ειρήνης. Ισοδυναµούσε µε ανθρώπινα ράκη που
έδωσαν σάρκα και οστά στον όρο «ανθρωπιστική κρίση». Την ίδια
στιγµή ισοδυναµούσε µε µία ασυδοσία λεηλασίας των ασφαλιστικών ταµείων, για τα οποία τώρα θρηνείτε µε περισσό θράσος
και υποκρισία, όπως και για τις περιώνυµες λίστες.
Αν αποφασίσατε να αποσιωπήσετε και να αµνηστεύσετε οικονοµικά εγκλήµατα καταχωνιάζοντάς τα σε συρτάρια γραφείων
και στικάκια, η σηµερινή Κυβέρνηση στις 27 Νοεµβρίου παρέδωσε τη λίστα Ρηνανίας-Βεστφαλίας απευθείας στους οικονοµικούς εισαγγελείς. Γιατί, άραγε, τα έσοδα του Οκτωβρίου 2015
σε σχέση µε αυτά του Οκτωβρίου 2014 ανέβηκαν κατά 714 εκατοµµύρια ευρώ; Γιατί διαψεύστηκαν οι προβλέψεις για ύφεση
2,5% και το έτος έκλεισε σχεδόν µε µηδενική ύφεση;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προς ψήφιση προϋπολογισµός
φέρει ένα τριπλό αποτύπωµα. Αφ’ ενός εγγράφει τους αρνητικούς δείκτες µίας χώρας λεηλατηµένης και καθηµαγµένης από
το δόγµα ύφεσης και λιτότητας των προηγούµενων ετών. Αφ’
ετέρου, µέσα σε ένα δύσκολο δηµοσιονοµικό πλαίσιο αφήνει ένα
αριστερό αποτύπωµα κοινωνικής δικαιοσύνης και ταξικής µερο-
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ληψίας.
Σε µία κοινωνία, φυσικά, που ακόµα επουλώνει τις πληγές της,
κανείς δεν δικαιούται να πανηγυρίζει και θα ήταν τουλάχιστον
ηθικά ανάλγητο να αναπαράγουµε success stories. Ωστόσο, σ’
αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό προβλέπεται αύξηση των δαπανών
για την υγεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ που θα επιτρέπει να
καλύπτονται όλοι οι ανασφάλιστοι, γιατί πίσω από τις στατιστικές
και τους δείκτες κρύβονται ανθρώπινα ερείπια και βίοι αβίωτοι.
Προβλέπονται δαπάνες για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε εθνικό επίπεδο και την παροχή επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης σε
ανασφάλιστους υπερήλικες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο παρών προϋπολογισµός είναι
ένας σταθµός που έπεται αυτών της πρώτης αξιολόγησης και
της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης. Η ανακεφαλαιοποίηση και
η πρώτη αξιολόγηση δεν υπαγορεύονται από κάποια ξαφνική
αγάπη µας και έλξη µας προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Δεν γίναµε αίφνης θιασώτες νεοφιλελεύθερων εργαλείων, αλλά
ακριβώς το αντίθετο. Είναι οι οδοδείκτες που οδηγούν στον προορισµό. Είναι τα εργαλεία που θα δώσουν σάρκα και οστά στην
αποµείωση του χρέους και σε ένα αναπτυξιακό όραµα της Αριστεράς του 21ου αιώνα, στην επανεκκίνηση ενός παραγωγικού
και όχι ενός παρασιτικού µοντέλου οικονοµίας.
Το πρόβληµα δεν είναι να αυξηθεί η ζήτηση µόνο, αλλά να αυξηθούν και οι επενδύσεις ως όρος ανάπτυξης και δηµιουργίας
θέσεων εργασίας. Οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του 2016 προβλέπονται αυξηµένες κατά 5,2% σε
σχέση µε το 2015. Τούτο συνιστά «το» τεκµήριο των προθέσεων
της Κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα αναπτυξιακό όραµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, ο παρών προϋπολογισµός καλείται να ισορροπήσει µεταξύ της άτεγκτης χρηµατοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και της δυνατότητας άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Η παρούσα Κυβέρνηση δεν προσέφυγε σε ενοχικά αυτοµαστιγώµατα που επέρριπταν όλες τις ευθύνες στον λαό µας. Δεν
απάλλαξε ποτέ των ευθυνών της τη σηµερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικό µας success story δεν ήταν «ναι σε
όλα», γιατί εµείς φταίµε για όλα. Χωρίς να αποσιωπά σοβαρές –
σοβαρότατες- ευθύνες των προηγούµενων σαράντα και πλέον
ετών παθογενειών των εγχώριων κυβερνήσεων, µόνο η σηµερινή
Κυβέρνηση εξέπεµψε σήµα κινδύνου στη σηµερινή Ευρώπη, µία
Ευρώπη που αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες και µειώνει τη δηµοκρατία.
Μόνο αυτή η Κυβέρνηση εξέπεµψε σήµατα καπνού και από
πειραµατόζωα ανάλγητων πολιτικών, έγινε εργαστήρι µίας άλλης
πολιτικής βάζοντας οδοδείκτες που ακολουθούν πλέον κι άλλες
χώρες. Πώς το έκανε αυτό; Το έκανε απεγκλωβίζοντας µία µεταλλαγµένη σοσιαλδηµοκρατία που εξέπεσε σε ουραγό των πιο
σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών και επιτελώντας ρόλο εµπροσθοφυλακής στη µάχη για µία άλλη Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν το παράδειγµα της Πορτογαλίας και η αλλαγή ηγεσίας του
αγγλικού Εργατικού Κόµµατος δεν προβληµατίζουν κάποιους εξ
υµών, τότε θα πρέπει να ανανοηµατοδοτήσετε τον ρόλο σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχεται κάποια στιγµή που πρέπει να αποφασίσεις µε ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
Εµείς αναλάβαµε τις ευθύνες µας. Δεν αποδράσαµε στον ελεφάντινο πύργο της ιδεολογίας. Μείναµε στο πεδίο της µάχης,
στη µάχη για την αλλαγή πλεύσης και συσχετισµών στην Ευρώπη.
Ήρθε η ώρα να αποφασίσετε κι εσείς, εκτός αν έχετε ήδη αποφασίσει να είστε µ’ αυτούς που ορθώνουν τείχη στους πρόσφυγες, µε όσους βάζουν συρµατοπλέγµατα στον κόσµο της εργασίας και της αλληλεγγύης και µε όσους ήθελαν να δείχνουν το
τοµάρι του ΣΥΡΙΖΑ στους Podemos.
Δικές σας οι αποφάσεις. Αποφασίστε και αναλάβετε τις ευθύνες σας.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βάκη Φωτεινή, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Κατ’ αρχάς ακούγοντας τον κ. Τσιρώνη επί εννιά
λεπτά ειλικρινά διερωτήθηκα ποιος είναι Κυβέρνηση και ποιος
είναι Αντιπολίτευση. Επί εννιά λεπτά µας ταξίδεψε στο ’60, στο
’40. Ξεκίνησε µε ευχές, τελείωσε µε ευχές. Δεν έκανε ούτε µία
πρόταση και το µόνο που έκανε ήταν επί εννιά λεπτά να κάνει αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Προφανώς δεν κατάλαβε ότι
αυτός είναι Κυβέρνηση.
Ακούγοντας και τον κ. Τσακαλώτο στη στιχοµυθία που είχε,
επιβεβαιώνει αυτό που λέµε όλοι οι φιλελεύθεροι, ότι η οικονοµία
είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουµε στα χέρια
των αριστερών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι µια κορυφαία πράξη, ένα κορυφαίο θέµα, είναι ο καθρέφτης όλων των
θεµάτων. Θα ξεκινήσω αναδεικνύοντας δύο µεγάλες επιτυχίες
της Κυβέρνησης. Μετά από πολλά χρόνια και µετά από προσπάθειες της Κυβέρνησης, επιτέλους ξεµπλόκαραν τα κεφάλαια για
την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας! Χρειαζόταν πολύ µεγάλος
κόπος. Σήµερα η Τουρκία θριαµβολογεί, γιατί έγινε αυτό το ξεµπλοκάρισµα, χωρίς να δώσει ούτε ένα αντάλλαγµα στο θέµα του
Kυπριακού.
Η δεύτερη µεγάλη επιτυχία ήταν το θέµα του µεταναστευτικού. Θυµάστε αυτό το περίφηµο λαϊκίστικο «πόσο κοστολογείται
ένα πιάτο φαΐ»; Λες και µιλάµε για ένα πιάτο φαΐ. Εγώ θα πω στον
Πρωθυπουργό ότι κοστολογείται 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά
πήρε η Τουρκία. Αν υπολογίσουµε ότι είναι πενήντα ή εκατό χιλιάδες αυτοί οι οποίοι περνάνε, είναι περίπου διακόσιες χιλιάδες
επί τρία την ηµέρα, επί έναν µήνα µόνο είναι δύο εκατοµµύρια
πιάτα φαΐ, είναι δύο εκατοµµύρια κουβέρτες, είναι τα φάρµακα,
είναι τα πάντα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει αναδείξει το συγκεκριµένο θέµα
ως προς την πολιτική του διάσταση ότι είναι ευρωπαϊκό, ως προς
την κοινωνική του διάσταση είναι ευρωπαϊκό, ως προς την ανθρωπιστική του διάσταση είναι ευρωπαϊκό αλλά ως προς την οικονοµική διάσταση, αφού δεν κοστολογείται τίποτα, είναι
ελληνικό, φορτώνοντας τα κόστη στους Έλληνες, οι οποίοι λιµοκτονούν.
Είναι δυνατόν να γίνεται εξωτερική πολιτική µε τα twitter; Τι
νόηµα έχει αυτό το twitter του Πρωθυπουργού προς τον Τούρκο
οµόλογό του; Εάν ήταν σωστό αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος
Πρωθυπουργός, τότε είναι εθνική ήττα το ότι το διέγραψε την
εποµένη µετά τις διαµαρτυρίες του κ. Νταβούτογλου. Εάν δεν
είναι σωστό και κατάλαβε ότι είναι λάθος, είναι δυνατόν να γράφουµε κάτι υπό το κράτος µιας συναισθηµατικής φόρτισης και
µετά να το παίρνουµε πίσω; Ό,τι και να ήταν, είναι επιλήψιµο και
προκαλεί εθνική ζηµιά. Αυτά όλα, κύριοι συνάδελφοι, θυµίζουν
βαρουφάκειο τακτική και νοοτροπία. Ο Βαρουφάκης έφυγε, ζήτω
ο νέος Βαρουφάκης!
Αυτό το άλλο πάλι για τις εκλογές το ’19; Θα µπορούσε να
ήταν το πιο σύντοµο ανέκδοτο, εκτός και αν εννοούσε εκλογές
στις 19 Μαρτίου του ’16 ή στις 19 Απριλίου του ’16.
Ένα άλλο θέµα επίσης πολύ σοβαρό ήταν το ασφαλιστικό, στο
οποίο ο Πρωθυπουργός ζήτησε συναίνεση. Διερωτώµαι: Εάν όλα
τα κόµµατα έδιναν συναίνεση στον Πρωθυπουργό, θα γλίτωναν
οι συνταξιούχοι τις µειώσεις των συντάξεων; Εάν όλα τα κόµµατα
έδιναν συναίνεση στο θέµα της παιδείας, αυτόµατα θα διορίζονταν νέοι εκπαιδευτικοί, θα διορίζονταν νέοι ιατροί; Άρα το πρόβληµα δεν είναι η συναίνεση σε όλα αυτά τα θέµατα.
Η δική µου πρόταση, την οποία καταθέτω και γράφεται πλέον
στα Πρακτικά, είναι ότι αυτή η χώρα χρειάζεται συναίνεση µόνο
σε ένα θέµα: οικονοµία-ανάπτυξη. Εκεί πρέπει να γίνει µια διακοµµατική συνοδευόµενη από µια επιτροπή σοφών. Εκεί χρειάζεται συναίνεση και οικουµενικότητα, να παραχθεί νέος πλούτος.
Και εφόσον παραχθεί νέος πλούτος, και το θέµα της υγείας λύνεται και το θέµα της παιδείας και το θέµα της άµυνας και των
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προνοιακών επιδοµάτων. Πώς θα γίνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι,
όταν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του επιχειρείν;
Εσείς οι ίδιοι τρέφετε τη γραφειοκρατία. Και αναφέροµαι στην
Κυβέρνηση πάντα συνάδελφοι -να είµαι σαφής- και όχι στους συναδέλφους Βουλευτές. Τρέφετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τη γραφειοκρατία στη δηµόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη. Την αρχαιολογία και το δασαρχείο, τους στηρίζετε στο να ταλαιπωρούν
τους πολίτες και όχι να είναι οι ίδιοι συνεργάτες. Για ποια εξέλιξη
και πρόοδο µιλάτε;
Ήταν εδώ ο κ. Μάρδας. Στο εστιατόριο, στο οποίο τρώµε εδώ
στη Βουλή, δεν υπάρχει µηχάνηµα για να µπει το καρτελάκι. Εδώ
δίπλα µας! Ξέρετε πόσο ανάγκη έχουν οι Βουλευτές το ρευστό.
Στην Εθνική που έχουµε για την εξυπηρέτηση των Βουλευτών,
για να πληρώσεις το νοίκι -µια λογιστική αλλαγή θα γίνει- περιµένεις µισή ώρα. Ποια είναι η πρόοδος και πώς θα γίνει αυτή η
πρόοδος;
Έφυγε ο κ. Μάρδας. Ήταν ιστορική και έχει µεγάλες αλήθειες
η φράση του: «Οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήταν δειλές, γιατί
δεν εφάρµοζαν όλα τα µνηµόνια. Ελπίζουµε οι τωρινές να τα
εφαρµόσουν.»
Πολύ σύντοµα πάω στο θέµα του προϋπολογισµού. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός αυτός -επειδή είµαστε
Βορειοελλαδίτες και µας ενδιαφέρει- προβλέπει µείωση του επιδόµατος θέρµανσης. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το δράµα για τη
Φλώρινα και για όλες τις βόρειες περιοχές.
Περικοπές στις συντάξεις 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μιλούσατε επί τρία χρόνια για τεσσεράµισι εκατοµµύρια Έλληνες στα
όρια της φτώχειας. Εγκρίνατε 200 εκατοµµύρια ευρώ. Καταναλώσατε τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2016 δεν υπάρχει ούτε 1
ευρώ.
Δεν ξέρουµε τι γίνεται µε τις τρακόσιες χιλιάδες νέες συντάξεις, τι γίνεται µε το κρυφό χρέος, που κανείς δεν αναφέρει τα
15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι αγρότες ακόµα δεν πήραν τα χρήµατα για εξισωτικές, πετρέλαιο, ΦΠΑ, εγγυηµένο εισόδηµα, λίστα
Λαγκάρντ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλω να καταναλώσω άλλον χρόνο. Θέλω να πω ότι, χωρίς
µεγάλες κουβέντες και φαµφάρες, αυτός είναι ένας προϋπολογισµός φτώχειας, χωρίς προοπτική και ως εκ τούτου δεν τον ψηφίζουµε
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αντωνιάδη Ιωάννη Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Μουσικό Σχολείο Βαρθολοµιού Ηλείας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα προχωρήσουµε µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµαρά
Γεώργιο.
Κύριε Δηµαρά, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο προϋπολογισµός του
2016 τέτοιος, που να ικανοποιεί την Αριστερά; Είναι ο προϋπολογισµός τέτοιος, που να ικανοποιεί την οικολογία; Προφανώς
όχι.
Είναι προϋπολογισµός ανάγκης, προϋπολογισµός που µοιράζει αυτά που µπορεί να µαζέψει. Είναι προϋπολογισµός του τρίτου µνηµονίου, που προσπαθείς να τον κάνεις όσο γίνεται πιο
δίκαιο. Είναι ο προϋπολογισµός των συνεπειών πολλών δεκαετιών άχρονης πολιτικής του πελατειακού κράτους, της ασυδοσίας, της ανοχής στην κλοπή και τη σπατάλη.
Να αρχίσω µε µια παρατήρηση, επειδή αισθάνοµαι ακόµα µη
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πλήρως ενσωµατωµένος στις διαδικασίες του συστήµατος συζητήσεων στη Βουλή. Ο διάλογος και η συζήτηση πρέπει να αποσκοπεί στο να βρούµε κάποια κοινή βάση συνεννόησης που σε
ένα ποσοστό είναι πέρα από ταξικές πολιτικές ή θεωρητικές πολιτικές φιλοσοφίας. Δεν οδηγούν πουθενά οι παράλληλες οµιλίες-µονόλογοι που δεν συγκλίνουν πουθενά. Αποφεύγουµε την
ειλικρίνεια και τον διάλογο λογαριάζοντας πάντα τις εντυπώσεις
προς τους ψηφοφόρους. Η ιστορία διδάσκει, η κοινή λογική
απαιτεί. Στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας όχι µόνο χρειάζεται
συνεννόηση και συνεργασία, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω.
Η µέγιστη δυνατή ενότητα σε βάση των κοινών αποδεκτών
αρχών και αξιών είναι απόλυτη ανάγκη, ενότητα όλων αυτών που
έχουν την καλή πρόθεση να συνδράµουν σε µια κοινή προσπάθεια για τους πολίτες και την πατρίδα. Τα επιχειρήµατα ότι έτσι
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Σαµαρά ή έτσι έκανε ο Σαµαράς στον Παπανδρέου ή ο Παπανδρέου στον Καραµανλή δεν οδηγούν πουθενά. Δεν µιλώ για οικουµενική κυβέρνηση. Μιλάω για γενική
κοινή γραµµή σε αυτά που λίγο πολύ όλοι συµφωνούν.
Μπορεί, όµως, να γίνει µια πολιτική συµφωνία µε κοντινές πολιτικές δυνάµεις για διεύρυνση και κοινωνική και πολιτική όπως
πρέπει, µε προϋπόθεση την απαλλαγή όµως από τη διαπλοκή,
τη διαφθορά και µια στρατηγική εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης
της οικονοµίας. Η ενότητα θέλει υποµονή και επιµονή και δεν
πρέπει αυτό να το αφήσουµε έτσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι η υπέρτατη αξία
και δεν λέγεται στο Κοινοβούλιο ολόκληρη. Θέτω µερικά ερωτήµατα προς όλους ως εκφραστής της πολιτικής οικολογίας και
προς κάθε κατεύθυνση.
Μπορεί κανείς να µιλάει για αειφορία, που πάντα µπαίνει στα
κείµενα όλων, όταν η πολιτική του είναι να αντλεί το πετρέλαιο
από τα υπόγεια κοιτάσµατα, όταν ξέρουµε ότι είναι πεπερασµένα
τα αποθέµατα; Είναι αειφορία αυτό; Είναι αειφορία όταν προγραµµατίζει να εξαντλήσει για την ηλεκτροπαραγωγή όλα τα κοιτάσµατα λιγνιτών; Όταν προωθεί εντατικές καλλιέργειες στα
χωράφια που καταστρέφουν την παραγωγική ικανότητα των
γαιών; Όταν δεν βάζει όρια αλίευσης σε λίµνες και θάλασσες;
Όταν αντλεί τα υπόγεια νερά υποβαθµίζοντας συνεχώς τον
υδροφόρο ορίζοντα; Όταν µολύνει τα νερά των λιµνών, των ποταµών και των θαλασσών; Βλέπουµε έτσι το µέλλον;
Και έρχοµαι σε µερικά επίσης ερωτήµατα που σχετίζονται µε
τον καταναλωτισµό. Είναι το υπάρχον πρότυπο κοινωνικής καταξίωσης συµβατό µε τη βιωσιµότητα; Είναι συµβατή µε τη βιωσιµότητα και την οικονοµία των φυσικών πόρων η µόδα και ό,τι
εφήµερο προβάλλεται από τη διαφήµιση και διαµορφώνει τον
νέο άνθρωπο;
Τι άποψη έχουν τα κόµµατα σχετικά µε το να ζητήσει η Κυβέρνηση έρευνα για τους τραπεζίτες και τραπεζικούς που έδιναν δάνεια χωρίς εγγυήσεις; Αυτό δεν το βλέπω να αναδεικνύεται.
Όσον αφορά τη φορολογία, ας δούµε τι λέει η Δεξιά και η Αριστερά για τη φορολόγηση µε ίδιους συντελεστές των ΟΕ, δηλαδή των µικρών εταιρειών, αλλά και των ανώνυµων εταιρειών
και των πολύ µεγάλων. Τι θα κάνουµε µ’ αυτό το φαινόµενο που
έγκειται στο να πτωχεύουν οι ανώνυµες εταιρείες και οι ιδιοκτήτες τους να γίνονται πλούσιοι και να βγάζουν τα χρήµατα στο
εξωτερικό;
Τι άποψη έχετε για την προοδευτικότητα των συντελεστών της
φορολογίας, γονικών παροχών και κληρονοµιών που τώρα είναι
στο 10%; Θυµάστε εκείνο το 1% του Αλογοσκούφη; Θυµάστε
που από το 25% το πήγε στο 1% οριζόντια; Πού είναι η προοδευτικότητα; Πού είναι η ανακατανοµή µέσω της φορολογίας;
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, ποια είναι η σωστή πολιτική,
όταν έχουµε να διαλέξουµε µεταξύ της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των εταιρειών µε πιθανή συνέπεια το κλείσιµο και
την απόλυση εργαζοµένων, ή ενός ανώτατου ορίου –πλαφόνστις πολύ µεγάλες συντάξεις, όπως είναι, για παράδειγµα, ένα
πλαφόν στις συντάξεις των 2.500 ευρώ και κλιµακωτή µείωση για
τις πολύ µεγάλες συντάξεις; Ποια είναι η ορθή και δίκαιη πολιτική; Να µειώσουµε όλες τις συντάξεις οριζόντια ή να µειώσουµε
µόνο τις πολύ υψηλές συντάξεις;
Ποια είναι η άποψη των κοµµάτων στην πρόταση να µειωθούν
στο ήµισυ οι βουλευτικές συντάξεις σε όσους έχουν κι άλλη σύν-
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ταξη -δεν λέω γι’ αυτούς που έχουν µόνο τη βουλευτική σύνταξηή άλλα µεγάλα εισοδήµατα;
Τι άποψη έχουν τα κόµµατα, όσον αφορά οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις να µην πληρώνουν καθόλου φόρο στα
πρώτα πέντε χρόνια, ώστε να βρουν διεξόδους από την ανεργία
οι άνθρωποι που µαραζώνουν στα σπίτια τους και να δώσει η πολιτεία κίνητρα γι’ αυτό;
Τι πρέπει να κάνουµε; Δεν πρέπει να προχωρήσουµε στην τιµωρία των ενόχων της µεγάλης κλοπής αλλά και στην επιστροφή
των κλεµµένων; Δεν πρέπει να σχεδιάσουµε µια βιώσιµη οικονοµία µε διατροφική αυτάρκεια, αποκέντρωση κ.λπ., όπως έχω πει
και σε άλλες οµιλίες µου; Δεν πρέπει να νοικοκυρέψουµε τα οικονοµικά και το κράτος, να κάνουµε λογαριασµούς που να βγαίνουν, να κάνουµε µείωση δαπανών σε κάθε επίπεδο, όπως
δηµόσια έργα, µίσθωση κτιρίων, πολεµικές δαπάνες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Και έρχοµαι στο τι δεν πρέπει να κάνουµε. Δεν πρέπει να ξεχνάµε τους ανέργους –που είναι το πιο µεγάλο πρόβληµα της
χώρας- τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, τις επιχειρήσεις
που κλείνουν ή φεύγουν στο εξωτερικό, την αξιολόγηση και την
καλύτερη αξιοποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων, τη µη χαλάρωση στην εφαρµογή των νόµων, να µην πτωχεύσουµε κι άλλους
εργαζόµενους και µικροεπαγγελµατίες. Αποτελεί λογικό παράδοξο η συνύπαρξη εξαθλίωσης και υπερκατανάλωσης. Όµως,
τούτο ερµηνεύεται, αν σκεφτούµε ότι το ένα γεννάει το άλλο. Για
να περιοριστεί η εξαθλίωση, πρέπει να περιοριστεί η µεγάλη κατανάλωση.
Δεν είναι παράλογο ο εκφυλισµός και η παρακµή να συνυπάρχει µε την αλµατώδη ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνολογίας;
Από το συνδυασµό τεχνολογίας, γνώσης και εξειδίκευσης προκύπτουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγής αγαθών. Όµως,
είναι ζητούµενο το άριστο µέτρο για επιβίωση σε αρµονία µε τη
φύση και την πραγµατική ευτυχία. Τα φαινόµενα εξαθλίωσης
µπορούν να περιοριστούν µόνο αν τεθούν όρια –πλαφόν- στον
ατοµικό πλούτο και την κατανάλωση. Η όποια αλλαγή πορείας
ξεκινάει µόνο από τη συνειδητοποίηση των πολλών για τα αίτια
των αδιεξόδων και τον γενικευµένο παραλογισµό. Η εξοικείωση
µε τον παραλογισµό είναι πολύ επικίνδυνο φαινόµενο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Δηµαρά.
Τον λόγο έχει τώρα για έξι λεπτά ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ειλικρινά θλίβοµαι γιατί δεν ξέρω πόσοι από εµάς αντιλαµβάνονται σε ποιο
σηµείο βρίσκεται η διαδικασία συζήτησης του οικονοµικού απολογισµού-προϋπολογισµού για το 2016. Και ειλικρινά εντυπωσιάζοµαι από τις τοποθετήσεις ιδιαίτερα κυβερνητικών στελεχών,
γιατί δεν υπάρχει ούτε µια λέξη αυτοκριτικής από την Κυβέρνηση
για το διάστηµα των πρώτων επτά µηνών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Δεν ξέρω αν σήµερα θα ήµασταν σ’ αυτό το σηµείο αν από την
αρχή της διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν ο κ.
Τσακαλώτος. Μάλλον όχι! Όµως, για το επτάµηνο της δηµιουργηθείσας ασάφειας, αφασίας και αυτοσχεδιασµών κανείς δεν
έχει µιλήσει µέχρι σήµερα. Κανείς δεν έχει µιλήσει για µια δήθεν
διαπραγµάτευση που οδήγησε σε δηµοψηφίσµατα, σε εκλογικές
διαδικασίες, σε capital controls, σε αστάθεια και αβεβαιότητα.
Όµως, ποια ήταν και τα αποτελέσµατα; Ξέρετε, το πιο σκληρό
και επώδυνο µνηµόνιο πρόσθεσε 5,7 δισεκατοµµύρια για την περίοδο 2015-2016 µε την υπογραφή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Μου έλεγε προηγουµένως ο κ. Αντωνιάδης ότι ίσως να µην
πρέπει να µένουµε στους αριθµούς. Όµως, πολλές φορές είναι
χρήσιµο να αναφερόµαστε σε αριθµούς, γιατί έτσι αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, οι αξίες και το αξιακό στάτους, για το
οποίο µίλησαν πολλοί συνάδελφοι από την Αριστερά. Αυτό ήταν
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το αποτέλεσµα; Μαζί µε την πλήρη απώλεια της έννοιας της εµπιστοσύνης στην οικονοµία και στο τραπεζικό σύστηµα, µαζί µε
τον έλεγχο κεφαλαίων και κυρίως όµως µε τον τρόπο µε τον
οποίο δηµιουργήθηκε η ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών, χάθηκαν πρόσθετα 40 δισεκατοµµύρια, χρήµατα του
ελληνικού λαού, µέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.
Η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών των τραπεζών, που ήταν
στην κυριότητα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικών Σταθερότητας,
πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου στα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ σήµερα η περιουσία αυτή του ελληνικού λαού δεν υπερβαίνει τα 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Αλήθεια, πώς οδηγηθήκαµε στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, όταν οι τράπεζες είχαν περάσει µε επιτυχία τα
stress test, όταν υπήρχαν ιδιωτικά κεφάλαια που επένδυσαν σ’
αυτές και ταυτόχρονα είχαν αρχίσει να επιστρέφουν και καταθέσεις από το εξωτερικό;
Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα µάλλον την αναζητήσατε
στα δικά σας πεπραγµένα. Και ξέρετε, κανείς δεν µίλησε για την
αιµορραγία των καταθέσεων από τις τράπεζες, γεγονός που
οφείλεται στο τεράστιο έλλειµµα εµπιστοσύνης, στο κλίµα αστάθειας και ανασφάλειας της οικονοµίας. Διότι ξέρετε πολύ καλά
ότι η οικονοµία είναι κλίµα. Και κλίµα δεν υπήρχε. Δεν ξέρω αν
υπάρχει τώρα. Γίνεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα κλίµα.
Όµως, από τις αρχές του χρόνου µέχρι τον Απρίλιο του 2015,
είχαν φύγει 29 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες και ο
αριθµός αυτός συνεχιζόταν και τους επόµενους µήνες. Η Κυβέρνηση παρακολουθούσε αµέριµνη αυτά τα γεγονότα.
Το αποτέλεσµα ήταν να οδηγηθούµε σε µια άτακτη ανακεφαλαιοποίηση µε επαχθείς όρους σε ό,τι αφορά την περιουσία του
ελληνικού δηµοσίου και τους µικροµετόχους των τραπεζών και
κυρίως, να υπάρχει ένας αφελληνισµός των τραπεζών. Και ξέρετε γιατί. Ακόµα και για τις θυγατρικές που ήταν κερδοφόρες,
όπως ήταν η Finance Bank στην Τουρκία, η Κυβέρνηση δεν έχει
απαντήσει γιατί προχώρησε στην πώλησή της. Περιµένουµε µε
ενδιαφέρον την απάντηση στην ερώτηση που καταθέσαµε τις
προηγούµενες ηµέρες. Όµως, και σήµερα µε πρωτοβουλία της
Νέας Δηµοκρατίας ρωτάµε την Κυβέρνηση µε νέα επίκαιρη επερώτηση και γι’ αυτό. Γιατί φαίνεται πως υπάρχει ένας περιορισµός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µόνο στα στενά
όρια της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε όλους τους δείκτες
της οικονοµίας. Είναι καλύτερα τα πράγµατα σήµερα απ’ ό,τι
ήταν πριν από ένα χρόνο; Δεν υπάρχουν 10 δισεκατοµµύρια περισσότερα ληξιπρόθεσµα χρέη πολιτών προς το δηµόσιο; Αυτό
είναι βελτίωση ή επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος; Η βέλτιστη λύση είναι το να υπάρχει συσσώρευση των ληξιπρόθεσµων;
Σας θυµίζω ότι από τα 9 δισεκατοµµύρια που παραλάβαµε εµείς,
τα είχαµε µειώσει στα 3,8 δισεκατοµµύρια και σήµερα, στους
δέκα µήνες της δικής σας διακυβέρνησης, είναι στα 6 δισεκατοµµύρια! Η χώρα είχε ή δεν είχε για πρώτη φορά θετικό πρόσηµο ανάπτυξης το 2013 και το 2014 σε σχέση µε σήµερα; Και
βέβαια, µε ενδιαφέρον θα δούµε και το 2016 και το 2017.
Αναφέρθηκα στην αρχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
θλίψη µου για το γεγονός ότι δεν αντιλαµβάνονται κάποιοι πού
οδηγήθηκε. Αν είχατε ολοκληρώσει την αξιολόγηση τον Γενάρη
και δεν είχαµε θεοποιήσει τη διακυβέρνηση Βαρουφάκη –τώρα,
ξέρετε, όλοι ότι τον έχουµε βάλει στη γωνία- δεν θα είχαµε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα είχαµε
οδηγηθεί στο πιο σκληρό µνηµόνιο. Δεν θα είχαµε επιβάλει στον
ελληνικό λαό τόσα σκληρά µέτρα.
Και ξέρετε κάτι; Επειδή κι εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι
που είµαστε από νησιωτικές περιοχές –όσον αφορά την πραγµατική οικονοµία και κυρίως τον τουρισµό- ζούµε µία φοροεπιδροµή, µία τεράστια φοροεπιδροµή, διότι φαίνεται ξεκάθαρα
από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν -βασικό µέσο ανάπτυξης
για τη χώρα- σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.
Μάλιστα, πρέπει να αναφέρω και µια µελέτη που έχει ήδη
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, µία µαρτυρία και τοπικών παραγόντων
του οικονοµικού Επιµελητηρίου της περιοχής µου, που αναδει-
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κνύουν ότι υπάρχει µείωση στις εισφορές φορολογικών συντελεστών από αυτές για τον µήνα Οκτώβριο. Με ενδιαφέρον θα
δούµε τη λήξη του έτους και πού θα οδηγηθούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο.
Και ξέρετε, δεν θα σταθώ στο γεγονός της ασάφειας σε ό,τι
αφορά την πολιτική για τη µετανάστευση. Έχουµε όµως -µιας
και µιλάµε για τον τουρισµό- µεταβάλει την Κω –τον τέταρτο τουριστικό προορισµό- σε έναν µόνιµο καταυλισµό προσφύγων. Θα
σας αναφέρω µερικά µόνο µεγέθη. Ο πρόεδρος των τουριστικών
πρακτόρων, σε ανοιχτή διαβούλευση το προηγούµενο διάστηµα,
ανέφερε ότι υπάρχει µείωση προκρατήσεων ύψους 48% και ότι
υπήρξαν ακυρώσεις στις διανυκτερεύσεις τον µήνα Αύγουστο
και Σεπτέµβριο πάνω από εκατόν ογδόντα χιλιάδες.
Και θέλω να κλείσω µε το θέµα του εθνικού διαλόγου για την
παιδεία, όπου αποδεικνύεται ο προσχηµατικός διάλογος του
Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά την επιτροπή διαλόγου και
τα µέλη που µονοµερώς όρισε ο Υπουργός Παιδείας, ενώ θα
µπορούσε να οριστεί από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ξέρετε, ακυρώνονται µεταρρυθµίσεις προηγούµενων προσπαθειών και του κ. Λοβέρδου και του κ. Αρβανιτόπουλου και της
κ. Διαµαντοπούλου αλλά και οι ίδιες οι µεταρρυθµίσεις που εσείς
θεσµοθετήσατε το προηγούµενο διάστηµα. Επιχειρείτε τώρα να
ακυρώσετε τη δηµιουργία ελληνόφωνων τµηµάτων που έγιναν
και µε την προσπάθεια του Υπουργού -δύο στο Αιγαίο, δύο στην
Κρήτη- και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών. Δεν δώσατε
απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Και ακούστε κάτι: Για να µην θεωρείτε ότι έχουµε εµµονές σε
αυτά - προσπαθείτε να ακυρώσετε κάθε τι θετικό σε ό,τι αφορά
την τουριστική εκπαίδευση- επιτρέψτε µου να καταθέσω το εξής
στα Πρακτικά. Στις 9 Νοεµβρίου του 2015, λίγες µέρες πριν, ο κ.
Φίλης από αυτό εδώ το Βήµα εξήρε την πρωτοβουλία Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε τροπολογία η οποία
έχει υποβληθεί και στο παρελθόν -επιχείρησε ο κ. Λοβέρδος, δεν
πρόλαβε να την ολοκληρώσει, επιχείρησε ο κ. Κουράκης, δεν
πρόλαβε να την ολοκληρώσει- σε σχέση µε τον διορισµό στελεχών τουριστικής εκπαίδευσης ΑΕΙ. Και τώρα –ακούστε!- στο νοµοσχέδιο για τη βόσκηση, το άρθρο αυτό το οποίο θεσµοθέτησε
κι επικροτούσε ο κύριος Υπουργός, το καταργεί. Είναι ή δεν είναι
παραλογισµός;
Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτός είναι ο εθνικός διάλογος και η συναίνεση που επιδιώκετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε χρόνο να τα συζητήσουµε αυτά τα επιµέρους ζητήµατα. Μας αιφνιδιάζετε αρνητικά.
Η Νέα Δηµοκρατία σε ό,τι την αφορά, θα σταθεί αρωγός µε επιχειρήµατα. Οι εισηγητές µας έχουν αναλύσει διεξοδικά τα του
προϋπολογισµού. Δυσκολευόµαστε να ψηφίσουµε, παρά την
πρόθεσή µας, γιατί δεν θέλουµε να συναινέσουµε σε µεγαλύτερη
κατάρρευση της οικονοµίας και του κλίµατος της χώρας -όπως
είπα προηγουµένως- που θα ακολουθήσει στο επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµµανουήλ Κόνσολα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι, ο συζητούµενος προϋπολογισµός είναι ταξικός. Και είναι ταξικός, γιατί τα παίρνει από τον λαό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των µονοπωλίων. Τα δίνει, δηλαδή, σε µια
χούφτα καπιταλιστές οι οποίοι δηµιούργησαν και την κρίση.
Όλοι οι προϋπολογισµοί στον καπιταλισµό αποτελούσαν και
αποτελούν µέσο ταξικής αναδιανοµής του κοινωνικά παραγόµε-
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νου πλούτου από τους πολλούς στους λίγους και ευνοούν την
καπιταλιστική ανάπτυξη.
Αυτήν την ανάπτυξη επιζητείτε όλοι σας οµόψυχα και συναινετικά, από το ΣΥΡΙΖΑ µέχρι και τη Χρυσή Αυγή. Αµφισβητεί κανένας από σας τον καπιταλισµό, τον καπιταλιστικό δρόµο
ανάπτυξης; Όχι.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, αυτός φωτογραφίζει ένα προς ένα
τα νέα αντιλαϊκά µέτρα κόστους 5,7 δισεκατοµµυρίων που ψηφίστηκαν από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία, Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, Ποτάµι µε το τρίτο µνηµόνιο ως συνέχεια των προηγούµενων δύο. Είναι µέτρα που δεν
αφορούν µόνο το 2016. Είναι µέτρα που ήρθαν για να µείνουν,
ετοιµάζοντας τον επόµενο κύκλο βαρβαρότητας µε τις ανατροπές στο ασφαλιστικό.
Από τη µία υπάρχει συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών -σε
µισθούς, συντάξεις, παροχές, επιδόµατα- και από την άλλη απογείωση φόρων και χαρατσιών, εξόντωση αγροτών, αυτοαπασχολούµενων, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων από το ΦΠΑ και τις
εισφορές.
Έτσι, στηρίχτηκε διαχρονικά όλη η µεταπολεµική καπιταλιστική ανάπτυξη, πάνω στην καµπούρα των ασφαλισµένων, στο
αίµα και τον ιδρώτα τους, στις εισφορές τους. Έτσι έκανε η
πλουτοκρατία εργοστάσια, τράπεζες, καράβια, µέσα από τον
φθηνό κρατικό δανεισµό. Αυτά τα δανεικά κι αγύριστα έφτιαξαν
τα νέα µεταπολεµικά τζάκια. Αυτή είναι η «αγία ιδιωτική πρωτοβουλία» που τώρα, στο όνοµά της, υποκλίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ετοιµάζοντας για λογαριασµό της τα δικά του αναπτυξιακά πακέτα
και ειδικές φορολογικές ζώνες.
Τι σηµαίνουν ειδικές φορολογικές ζώνες; Σηµαίνει φορολογικά
κίνητρα στο µεγάλο κεφάλαιο, απαλλαγή από εργοδοτικές εισφορές. Αυτά είναι που αποτελούν τη συνισταµένη της σοσιαλδηµοκρατίας µε τον νεοφιλελευθερισµό και κάνουν τα όρια αυτών των δύο δυσδιάκριτα µεταξύ τους.
Αυτήν την πολιτική υπηρετείτε. Σε αυτόν τον αντιλαϊκό οδικό
χάρτη εντάσσετε και την ίδρυση του νέου υπερταµείου ιδιωτικοποιήσεων και όλες τις ιδιωτικοποιήσεις για ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Εγνατία
Οδό, λιµάνια, αεροδρόµια, εκτάσεις - φιλέτα, ιδιωτικοποίηση
στην ενέργεια, στα νερά, στη διαχείριση των απορριµµάτων.
Όταν η εργατική τάξη ακούει για αναπτυξιακά πακέτα, ΕΣΠΑ,
ειδικές φορολογικές ζώνες, χρηµατοδοτικά εργαλεία, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, νέους αναπτυξιακούς νόµους για τη στήριξη των επενδύσεων, να ξέρει ότι αυτά προµηνύουν νέα πεδία
κερδοφορίας πάνω στις πλάτες της, θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, νέες φοροαπαλλαγές, πακτωλό δισεκατοµµυρίων από
τα επενδυτικά πακέτα της Ευρωπαϊκή Ένωση και κλιµάκωση της
αντιλαϊκής επίθεσης.
Χωρίς αυτά το αστικό κράτος και το εγχώριο κεφάλαιο δεν
µπορούν να κουνήσουν ρούπι.
Αποδέκτης των ευρωπαϊκών πόρων δεν ήταν και δεν είναι ούτε
οι εργάτες ούτε οι αγρότες. Από το 1980 µέχρι σήµερα δόθηκαν
360 δισεκατοµµύρια από τα κοινοτικά πακέτα. Πού πήγαν; Ωφελήθηκε ο λαός; Όχι. Ωφελήθηκαν οι µονοπωλιακοί όµιλοι. Ακόµα
και έργα του ΕΣΠΑ για το 2007-2013, που σχετίζονται µε τις λαϊκές ανάγκες, που είχε εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση, έχουν
σταµατήσει. Όπως για παράδειγµα είναι ο δρόµος Καστέλι από
Μαρµάρι στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο δρόµος Πάνορµος – Εξάντη
στο Ρέθυµνο, η ανακατασκευή ενός µεγάλου ιστορικού σχολικού
συγκροτήµατος, του «Καπετανάκειου» Σχολείου στο Ηράκλειο,
που ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες, σταµάτησαν, είναι γιαπί και οι
µαθητές κάνουν µάθηµα στα κοντέινερ.
Τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, βάζουν στο περιθώριο τις λαϊκές
ανάγκες αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας, κοινωνικών υποδοµών, υγείας και πρόνοιας.
Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν επανδρωµένες µε πλήρη υλικοτεχνική υποδοµή κοινωνικές δοµές, µε πλήρη κρατική στήριξη
και χρηµατοδότηση, µε µόνιµη και σταθερή εργασία των εργαζοµένων, αυτές προσφέρονται µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων µε ηµεροµηνία λήξης, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, µε
την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, µε τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του
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ΚΕΘΕΑ, µε τα κέντρα διηµέρευσης, µε τους παιδικούς σταθµούς,
µε τα ΚΗΦΗ, µε τα ΚΔΑΠ, µε το «Βοήθεια στο σπίτι». Το αποτέλεσµα είναι να µένουν απλήρωτοι οι εργαζόµενοι και να δουλεύουν σε συνθήκες διαρκούς εργασιακής οµηρίας.
Ο κίνδυνος να λήξουν τα προγράµµατα είναι άµεσος, που σηµαίνει ότι πετιούνται στο δρόµο και σταµατάει η κάλυψη βασικών
αναγκών των εξυπηρετούµενων.
Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές αφού πετσοκόβονται, ό,τι αποµένει
είναι τα ψίχουλα στους εξαθλιωµένους, είναι αυτά που θα δώσουν στην κοινωφελή εργασία των 490 ευρώ, στο νεοφυές σκλαβοπάζαρο των κοινωνικών συνεταιρισµών -για τις οποίες πριν
από λίγο ακούσαµε ότι πρέπει να τύχουν φορολογικής ασυλίαςστην εθελοντική εργασία, στις µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε
αυτά τα νέα τρωκτικά του κοινοτικού και δηµόσιου χρήµατος για
την αντιµετώπιση της εξαθλίωσης τµηµάτων του λαού, αµβλύνοντας τις λαϊκές αντιδράσεις, ωθώντας την ενσωµάτωση και τη
χειραγώγηση.
Τα ελάχιστα κονδύλια για την απασχόληση πάνε ως επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, ενώ για τους εργαζόµενους σηµαίνει ανακύκλωση της ανεργίας.
Τώρα, διαφηµίζετε τα 35 δισεκατοµµύρια του πακέτου Γιούνκερ. Και αυτά είναι νέα προνόµια στις πολυεθνικές.
Η χρηµατοδότηση αυτή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι χρήµατα του λαού, αίµα και ιδρώτας, που δίνονται συµπληρωµατικά
των φοροαπαλλαγών και των επιδοτήσεων στην πλουτοκρατία.
Το πού θα διοχετευτούν τα ΕΣΠΑ, ήδη το έχει φροντίσει το
Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών του Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχάνων και του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών µε µελέτες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το
αντιλαϊκό µεσοπρόθεσµο και το τρίτο µνηµόνιο.
Απόδειξη είναι το γεγονός ότι τµήµατα του νέου ΕΣΠΑ τύπου
JESSICA θα τα διαχειρίζονται όχι κρατικά όργανα -κυβέρνηση,
περιφέρειες, δήµοι- αλλά οι τράπεζες και οι ανώνυµες εταιρείες.
Θα υλοποιηθεί το µεγαλύτερο µέρος του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Θα
συνεχιστεί η διαχείριση κονδυλίων για κοινωνική πολιτική ή για
δηµόσια έργα µέσω ανώνυµων εταιρειών, όπως της ΕΕΤΑΑ, έστω
κι αν υπήρξαν τεράστια προβλήµατα µέχρι τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, για το ΚΚΕ φιλολαϊκή ανάπτυξη στον καπιταλισµό δεν µπορεί να υπάρξει. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η
πεµπτουσία του ριζικά διαφορετικού δρόµου ανάπτυξης που έχει
καταθέσει το ΚΚΕ στο λαό. Σε αντίθεση µε τον καπιταλισµό, που
ανάπτυξη και αναδιανοµή του πλούτου εδράζεται στην ατοµική
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, στο σοσιαλισµό, η ανάπτυξη
είναι άµεσα συνυφασµένη µε την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και τον κοινωνικό έλεγχο.
Αυτή η πρόταση του ΚΚΕ είναι υλοποιήσιµη, γιατί εξαρτάται
από τον ίδιο τον λαϊκό παράγοντα, εάν θελήσει να την επιβάλει,
που πρέπει να την επιβάλει όσο γίνεται γρηγορότερα, προκειµένου να λυτρωθεί από τον καπιταλιστικό ζυγό και την εκµετάλλευση.
Όταν, λοιπόν, ο λαός µας ακούει ανάπτυξη, πρέπει να ξέρει
ότι αυτό σηµαίνει φτηνή εργατική δύναµη, σηµαίνει ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για τους πολλούς σε βάρος της εργατικής
τάξης, σε βάρος των πολλών.
Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, δεν παγιδεύεται. Γι’ αυτό καλεί την
εργατική τάξη, τους φτωχούς αγρότες, τους επαγγελµατίες,
τους βιοτέχνες, τους εµπόρους, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες να σηκώσουν ανάστηµα, να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές, να καταδικάσουν αυτόν τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
EMMANOΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τους καλεί να ορθώσουν ανάστηµα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασµούς, ενάντια στις κρίσεις, στη φτώχεια και την ανεργία και τους πολέµους που
παράγει ο καπιταλισµός.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς του λόγους το ΚΚΕ καταψηφίζει τον
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προϋπολογισµό και καλούµε τον λαό σε αγωνιστική αφύπνιση.
Ευχαριστώ για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Συντυχάκη Εµµανουήλ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο για λίγα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
είναι η Βουλή ο χώρος να συζητήσουµε εάν υπάρχουν δυνατότητες φιλολαϊκής πολιτικής εντός του καπιταλισµού. Με ανησυχεί, όµως, από τον προηγούµενο οµιλητή η άποψη που έχει για
την κοινωνική διαστρωµάτωση στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια.
Πραγµατικά, αν νοµίζετε ότι αυτό που έχει παιχτεί τα τελευταία
τριάντα, σαράντα χρόνια είναι οι πολυεθνικές, οι µεγάλες οικογένειες -διακόσιες οικογένειες- από τη µία και όλοι οι άλλοι από
την άλλη πάντα, κάνετε µεγάλο λάθος. Όταν θα αρχίσει η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για να πληρώσουν οι πλούσιοι και θα υπάρχουν και τα µέτρα για την εθελοντική αποκάλυψη καταθέσεων
στο εξωτερικό, θα δείτε ότι δεν είναι µόνο οι µεγάλες οικογένειες.
Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος και θα κάνετε συνεχόµενα λάθη,
συστηµατικά λάθη, αν έχετε µια στρατηγική που βασίζεται σε µια
άποψη για την κοινωνική διαστρωµάτωση που θυµίζει πιο πολύ
το ΠΑΣΟΚ του ’70 παρά ένα σύγχρονο µαρξιστικό κόµµα. Το
ΠΑΣΟΚ του ’70 µιλούσε για τους µη προνοµιούχους Έλληνες και
έδινε την εντύπωση ότι ήταν το µεγάλο κεφάλαιο από τη µια
µεριά και όλοι οι άλλοι ήταν από την άλλη µεριά.
Πρέπει να ξέρετε ότι η καπιταλιστική εκµετάλλευση δεν είναι
µόνο στο µεγάλο κεφάλαιο ούτε στις µεγάλες πολυεθνικές και
ότι για να έχουν τα δύο µεγάλα κόµµατα µέχρι 90% του πληθυσµού, έφαγαν πάρα πολλοί που δεν θα τους λέγαµε «µεγάλες οικογένειες» και «πολυεθνικές».
Γι’ αυτό η σύγχρονη Αριστερά πρέπει να έχει µια στρατηγική
που να βασίζεται σε έναν αντίπαλο που δεν είναι µόνο οι µεγάλες
πολυεθνικές, δεν είναι µόνο οι τραπεζίτες, οι µεγάλοι βιοµήχανοι
αλλά πολύ σηµαντικές καπιταλιστικές δυνάµεις που συµµαχούν
µε αυτούς.
Ένας προϋπολογισµός, λοιπόν, µπορεί να βάλει τα πρώτα βήµατα αναδιανοµής, ακριβώς επειδή είναι σύνθετη η αντίπαλη
πάντα και άρα πρέπει να είναι σύνθετες οι πολιτικές αντιµετώπισής τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
EMMANOΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Συντυχάκη,
έκανε µια τοποθέτηση και ένα σχολιασµό γενικής φύσεως. Να
µην αρχίσουµε διάλογο. Άλλωστε, δεν είπε κάτι...
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε
είπα κάτι προσβλητικό.
EMMANOΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σε κάθε τοποθέτηση δεν µπορεί να υπάρχει απάντηση του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει το δικαίωµα ο
Υπουργός να τοποθετηθεί. Δεν ήταν προσωπικό. Σας παρακαλώ
να µην αρχίσουµε αυτήν τη διαδικασία.
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 µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, Α’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς Γεώργιος από το Ποτάµι για έξι
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός είναι η διαδικασία εκείνη που µοιράζει την
πίτα. Τα µαθηµατικά, λοιπόν, εδώ είναι ανίκητα. Νικάνε και τη δηµαγωγία και τον λαϊκισµό και την παροχολογία. Δεν µπορείς και
να κόψεις φόρους και να αυξήσεις δαπάνες σε έναν ισοσκελι-
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σµένο προϋπολογισµό.
Το θέµα, λοιπόν, στον προϋπολογισµό είναι ότι δείχνει προτεραιότητες, τις προτεραιότητες της κάθε κυβέρνησης: τι θα κόψει,
τι θα αυξήσει, από πού θα βρει έσοδα, κ.λπ..
Είναι, λοιπόν, ο προϋπολογισµός ο λογαριασµός εκείνος που
συνθέτει εξωγενή δεδοµένα µε ενδογενείς επιθυµίες για την οικονοµία.
Η οικονοµία, όµως, είναι κλίµα και αντί να προσπαθήσετε να
το κάνετε εύκρατο, κάνετε ό,τι µπορείτε για να το διατηρήσετε
πολικό. Δεν κινείται τίποτα λόγω της αβεβαιότητας και σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της ανικανότητας. Κάνετε κουτοπονηριές.
«Ψηφίζουµε αλλά δεν θα εφαρµόσουµε», σαν να είσαστε τα παιδάκια που κάνουν ζαβολιές και θέλουν να κοροϊδέψουν τον δάσκαλο.
Αντιστέκεστε µε νύχια και µε δόντια σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης κρατικής περιουσίας. Ακούσαµε τον κ. Τσιρώνη πριν από
λίγο ενδεικτικά. Αντιστέκεστε στον εξορθολογισµό του δηµοσίου, προσπαθώντας, µάλιστα, να χωρέσετε σε αυτό όσο περισσότερους δικούς σας µπορείτε. Συνεχίζετε το γνωστό δόγµα της
Μεταπολίτευσης, «διορίζω, άρα υπάρχω».
Όταν λέµε να λύσουµε, όµως, το πρόβληµα της ανεργίας, δεν
εννοούµε της ανεργίας των ψηφοφόρων σας ή των συγγενών
σας. Ηθικό πλεονέκτηµα, λοιπόν, ή µυθικό δούλεµα στη συγκεκριµένη περίπτωση;
Δεν έχετε κάνει τίποτα για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Δεν πιστεύετε, άλλωστε, σε αυτήν, εκτός αν θεωρείτε ότι
οι νέοι φόροι θα την προωθήσουν. Πού θα βρουν, όµως, οι άνεργοι δουλειά; Θα τους διορίσετε όλους;
Έχουµε τελευταία αναλωθεί στη συζήτηση για το ασφαλιστικό.
Και το τελειότερο, όµως, σύστηµα να µπορέσουµε να κατασκευάσουµε, χωρίς δουλειές, χωρίς ανάπτυξη θα καταρρεύσει
σαν χάρτινος πύργος.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να δώσουµε την έµφαση, στο πώς θα βοηθήσουµε τον ιδιωτικό τοµέα, την ατµοµηχανή της οικονοµίας να
ορθοποδήσει και όχι πώς θα γεµίσουµε το δηµόσιο µε δικά µας
παιδιά.
Δεν σας λείπουν, λοιπόν, πέντε, δέκα Βουλευτές. Σας λείπει
το όραµα, σας λείπει ο τρόπος, σας λείπουν οι άνθρωποι που θα
τα υλοποιήσουν.
Έχουµε ένα στενό πλαίσιο, µέσα στο οποίο µπορούµε να κινηθούµε µε λίγους –το παραδέχοµαι- βαθµούς ελευθερίας.
Όµως, έστω κι έτσι, µπορούν να γίνουν πράγµατα, όπως για
παράδειγµα αυτά που µπορεί να κάνει ο κ. Φωτάκης, ο Υπουργός
Έρευνας, ο οποίος είναι µια εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ένας
άνθρωπος που ξέρει τον τοµέα του, όχι επειδή το λέει ο ίδιος
αλλά επειδή µιλάει το παρελθόν του και το έργο του γι’ αυτόν.
Ελπίζω µόνο να µην τον καπελώσουν οι κοµµατικοί µηχανισµοί.
Για τα βασικά κοµµάτια του προϋπολογισµού µίλησαν οι εισηγητές µας. Εγώ θα σταθώ µόνο στην παιδεία, στην έρευνα και
στον αθλητισµό. Δεν θα γκρινιάξω µόνο αλλά θα αναφερθώ και
στα θετικά, στα όποια θετικά. Θα µπορούσα να τα αποσιωπήσω
ως καλή Αντιπολίτευση, αλλά, φαίνεται, δεν έχω µπει ακόµα στο
πετσί του ρόλου του πολιτικού.
Στην εισηγητική έκθεση, λοιπόν, βλέπουµε µε ικανοποίηση ως
Ποτάµι, ότι στα θέµατα παιδείας υιοθετείτε και κάποιες από τις
προεκλογικές προτάσεις µας, όπως η επέκταση του θεσµού των
προτύπων και στην επαγγελµατική εκπαίδευση.
Από την άλλη, όµως, δεν µπορώ να µην καταγγείλω τις µεθοδεύσεις του Υπουργού, που τη µία µπαίνει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µιλώντας για την αξία του διαλόγου και της
συναίνεσης και µόλις βγαίνει, πηγαίνει στην Ολοµέλεια και καταθέτει δύο τροπολογίες, όχι διαδικαστικές, αλλά για θέµατα ουσίας, όπως είναι η επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης, όπου
επαναφέρει την περιβόητη «συνέντευξη», η οποία το Μάιο, όταν
συζητούσαµε το νοµοσχέδιο για τους διευθυντές των σχολείων,
ήταν µια αµαρτωλή υπόθεση -έτσι έλεγαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ- ενώ τώρα έχει αγιοποιηθεί, γιατί ακριβώς την συνέντευξη
θα την κάνουν οι διορισµένοι από εσάς περιφερειακοί διευθυντές. Έτσι, όµως, τορπιλίζεται η όποια διαδικασία διαλόγου και
αυξάνεται η καχυποψία.
Να ανοίξω εδώ µια µικρή παρένθεση, λέγοντας ότι γενικότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουµε αποκτήσει ένα µιθριδατισµό όσον αφορά στις άσχετες
και εκπρόθεσµες τροπολογίες. Κάτι πρέπει να γίνει γι’ αυτό στη
Βουλή.
Είχαµε είκοσι µία τροπολογίες στο νοµοσχέδιο για τα βοσκοτόπια! Από το, «Είµαστε η κάθε λέξη του Συντάγµατος», έχετε
πάει στο, «Είµαστε η κάθε τροπολογία των νοµοσχεδίων»! Ευτυχώς, στον προϋπολογισµό δεν επιτρέπονται τροπολογίες και γλιτώσαµε.
Πάµε λίγο στα νούµερα για την παιδεία. Προβληµατιζόµαστε
για τη µείωση πάνω από 10% των κονδυλίων για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή από 913 εκατοµµύρια το 2014 σε 719 εκατοµµύρια το 2016. Δηµιουργεί απορία η αύξηση του κονδυλίου για
τις εισιτήριες εξετάσεις στα πανεπιστήµια, που από 1 εκατοµµύριο το 2014 πηγαίνει στα 12,3 εκατοµµύρια το 2016. Και απορούµε γι’ αυτό το άλµα.
Στην έρευνα, επικροτούµε το γεγονός της αύξησης των κονδυλίων για τη ΓΓΕΤ, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά 20%, όπως και τη δηµιουργία του ειδικού ταµείου
για την έρευνα. Αρκεί τα χρήµατα αυτά να πάνε εκεί που πρέπει,
µε διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. Εδώ θα είµαστε, για
να τα ελέγχουµε!
Πάµε και στον αθλητισµό. Στη σελίδα 49 της εισηγητικής έκθεσης υπάρχει το κεφάλαιο «Πολιτισµός και Αθλητισµός». Έχει
εννέα δράσεις, εκ των οποίων καµµία δεν αναφέρεται στον αθλητισµό. Αυτό είναι το όραµά σας για τον αθλητισµό για το 2016;
Θυµίζω ότι το 2016 θα είναι µία ολυµπιακή χρονιά και το κονδύλι
για τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µειώνεται από 67 εκατοµµύρια που ήταν το 2014, σε 50 εκατοµµύρια, δηλαδή µείωση
ύψους 30%.
Βέβαια, θα µου πείτε ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες
στην κοινωνία! Δεν διαφωνώ. Η πολιτεία αρέσκεται στο να τιµά
τους αθλητές όταν φέρνουν επιτυχίες. Ο ρόλος της, όµως, είναι
να βοηθάει στην προπαρασκευή των επιτυχιών αυτών, κάτι το
οποίο δεν βλέπουµε να γίνεται. Ελπίζω, τουλάχιστον, ακόµα και
αυτά τα µειωµένα κονδύλια να πιάσουν τόπο και να πάνε εκεί που
πρέπει και όχι σε χέρια ηµετέρων.
Για να λέµε, όµως, και τα καλά στον αθλητισµό, βλέπουµε
πολύ θετικά το γεγονός της ενίσχυσης του προϋπολογισµού στο
Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ, έτσι ώστε να µπορέσει αξιοπρεπώς και επαρκώς να κάνει τη δουλειά του.
Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι το καραβάνι του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να προχωρήσει. Το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Και τα
µηνύµατα απ’ έξω δεν είναι ενθαρρυντικά. Βλέπετε τα τελευταία
περί αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν κ.λπ., που στενεύουν τον
κλοιό γύρω µας. Ελπίζω, ειλικρινά, το καραβάνι να µη χάσει πάλι
τον δρόµο του και ζητά ξανά βοήθεια όπως τον Αύγουστο.
Εµείς, ως Ποτάµι, πιστεύουµε –και δεν θα σταµατήσουµε να
το λέµε- ότι η χώρα θα σωθεί τελικά µόνο µέσα από ειλικρινή συνεργασία των δυνάµεων της λογικής για µια εθνική ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η προχθεσινή πρότασή µας για
τον εκλογικό νόµο, µια πρόταση που προσπαθεί να ξεπεράσει τις
κακοδαιµονίες του παρελθόντος και να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες, να δούµε λίγο πέρα από τις κοµµατικές παρωπίδες και
να αφήσουµε πίσω πρακτικές πελατειακής αντίληψης. Γιατί, το
ζητούµενο τελικά δεν είναι να ενώσουµε τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά να ενώσουµε τις δυνάµεις του µέλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Μαυρωτά, Βουλευτή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Μπαλάφας.
Κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάποιοι το καλοκαίρι –δεν έχουν περάσει πολλοί µήνες- επεδίωκαν
να µην είµαστε εµείς αυτοί που θα καταθέσουµε και θα υπερασπιστούµε τον πρώτο προϋπολογισµό µιας Κυβέρνησης η οποία
έχει -και θα έχει- διαφορετική λογική και προτεραιότητες από
όλες τις προηγούµενες.
Κάποιοι ήθελαν «αριστερές παρενθέσεις». Απέτυχαν! Τώρα οι
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ίδιοι ονειρεύονται οικουµενικές κυβερνήσεις. Ορισµένοι µάλιστα
βαυκαλίζονται, µιλώντας για παλινορθώσεις κυβερνήσεων, µε
Πρωθυπουργό –το ακούσαµε και αυτό- τον κ. Σαµαρά!
Η ουσία είναι ότι αρνούνται να συµµορφωθούν µε την πραγµατικότητα.
Όµως, ο τόπος, η πατρίδα µας, η χώρα µας δεν µπορεί να κυβερνηθεί -και δεν θα κυβερνηθεί- από όσους έχουν τεράστιες ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση. Ο τόπος, µε τη θέληση του
λαού, θα κυβερνηθεί από αυτούς που έχουν την πολιτική βούληση αλλά και το σχέδιο, να προχωρήσουν σε ρήξη µε µεγάλα
συµφέροντα, σε σύγκρουση µε τη διαπλοκή και τη διαφθορά,
από όσους έχουν συγκεκριµένο σχέδιο για έξοδο από την κρίση,
το οποίο, στο µερίδιο που του ανήκει, υλοποιείται και από τον
σηµερινό προϋπολογισµό.
Επιτρέψτε µου, τέλος, να πω ότι είναι περίεργο να µας κατηγορούν για αναποτελεσµατικότητα εκείνοι που έφερναν προϋπολογισµούς µε εξωπραγµατικούς δηµοσιονοµικούς στόχους. Ας
θυµηθούµε τα υπέρογκα και αδύνατον να υλοποιηθούν πρωτογενή πλεονάσµατα.
Και είναι απορίας άξιο πώς µιλούν για έλλειψη προοπτικής
κόµµατα και πρώην κυβερνώντες, που η πρακτική τους απέχει
παρασάγγας ακόµα και από την πρακτική µεγάλων, κατά τεκµήριο, συγγενών κοµµάτων τους στην Ευρώπη.
Κύριοι και κυρίες Βουλευτές, εµείς θα κινηθούµε στο στέρεο
έδαφος µιας εφαρµοσµένης πολιτικής και των χειροπιαστών,
συγκεκριµένων στοιχείων του προϋπολογισµού.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα για έναν προϋπολογισµό που κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είχαµε συνηθίσει. Πυρήνας αυτού του προϋπολογισµού, είναι ο συνδυασµός της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Και
είναι ένας προϋπολογισµός µε αυξηµένες τις δαπάνες για την
κοινωνική προστασία, µε αύξηση της επιχορήγησης στα νοσοκοµεία, µε αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µετά
από χρόνια.
Σε αυτό το σηµείο, επιτρέψτε µου να συνεχίσω, µιλώντας αναλυτικότερα για τα θέµατα που αφορούν το Υπουργείο µας, το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δηλαδή για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταβολή της βασικής ενίσχυσης των δήµων, που είναι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον σχεδιασµό και θα ολοκληρωθεί
κανονικά, σε µια δύσκολη περίοδο, µάλιστα, για τη χώρα. Και ενώ
όλα τα προηγούµενα χρόνια, µε κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ, η µείωση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης
έφτασε στο 61%, σήµερα κρίνουµε και συζητάµε έναν προϋπολογισµό όπου όχι µόνο δεν έχει µείωση πόρων αλλά, αντίθετα,
για τα ζητήµατα των ΟΤΑ έχει και µία µικρή έστω αύξηση. Αυτά
είναι τα στοιχεία.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να αναφέρω ενδεικτικά κάποια
νούµερα:
Το 2016, τον επόµενο χρόνο, προβλέπονται πιστώσεις για τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού -τους δήµουςπου αφορούν κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που αφορούν ειδική επιχορήγηση και οφειλές παρελθόντων ετών ύψους περίπου
2,58 δισεκατοµµυρίων, αυξηµένες –µικρό είναι το ποσό, αλλά
είναι αυξηµένες- κατά 9 εκατοµµύρια ευρώ από το 2015.
Για, δε, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθµού
–για τις περιφέρειες δηλαδή- οι πόροι από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, η βασική δηλαδή ενίσχυση των δήµων, ανέρχεται στο ποσό των 616 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ οι συνολικοί
πόροι προς τις περιφέρειες στο ποσό των 652 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Εάν συγκρίνουµε τη φετινή ενίσχυση µε την περσινή, έχουµε
µια αύξηση η οποία είναι 337 εκατοµµύρια ευρώ, που όµως, προέρχεται από µεταφορά του κωδικού πληρωµής της µισθοδοσίας
των υπαλλήλων των περιφερειών.
Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι πριν από λίγες µέρες υπογράψαµε την κατανοµή ενός ποσού 22,5 εκατοµµυρίων ευρώ για τη
µισθοδοσία του Ιανουαρίου των υπαλλήλων και των εργαζοµένων στις περιφέρειες. Αυτό το λέω, για να καθησυχάσω τους
υπαλλήλους απ’ όσα υπερβολικά έως ανυπόστατα διαδίδονται.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη σηµερινή συζήτηση για τον
προϋπολογισµό επιτρέψτε µου να θίξω και ένα άλλο σηµαντικό,
οικονοµικής διάστασης, ζήτηµα, το οποίο αφορά τις υπαρκτές
οικονοµικές δυσκολίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θα αναφέρω τα γεγονότα, κατ’ αρχάς, για να είµαστε σαφείς και
να µιλήσουµε µε βάση τα δεδοµένα:
Στην αρχή του 2015 τους πρώτους µήνες, είχαµε δεκαεπτά
τουλάχιστον δήµους που αδυνατούσαν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισµό τους. Σήµερα, µε τις συντονισµένες προσπάθειες
του Υπουργείου και φυσικά και των δήµων, το πρόβληµα εντοπίζεται σε µόλις δύο δήµους. Για τον έναν µάλιστα αυτές τις µέρες
ελπίζουµε πως θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ισοσκελισµού
του προϋπολογισµού του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Βέβαια, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ορισµένοι που επενδύουν ακόµα στον φόβο και στην καταστροφολογία. Ακούµε συνεχώς ότι θα καταρρεύσουν οι δήµοι, λόγω
αδυναµίας της Κυβέρνησης να εµφανιστεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις της. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, πως χθες υπέγραψα την
καταβολή της δόσης του 2015 για ληξιπρόθεσµες οφειλές παλαιότερων ετών ύψους 213 εκατοµµυρίων ευρώ και τις επόµενες
µέρες θα καταβληθεί στην ώρα της και η δωδέκατη δόση των
κεντρικών αυτοτελών πόρων ύψους 107 εκατοµµυρίων ευρώ.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η καταβολή των πόρων 23,5 εκατοµµυρίων ευρώ προς τους δήµους.
Εποµένως, τίθεται ένα ερώτηµα. Γιατί συνεχίζεται αυτή η παραφιλολογία περί καταστροφής; Από την πλευρά µας δεν ωραιοποιούµε καµµία κατάσταση. Γνωρίζουµε τη δύσκολη κατάσταση
αλλά θα σταθούµε αποφασιστικά ενάντια στην κακής ποιότητας
προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, αναγνωρίζω και εγώ τη σηµαντική προσπάθεια
των δήµων και των περιφερειών σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός –πιθανότατα είναι ο πιο
βασικός- πυλώνας στήριξης της κοινωνίας, οι δε φορείς της και
οι δηµότες, φυσικά, κάνουν µεγάλες και φιλότιµες προσπάθειες
τούτες τις δύσκολες ώρες και αποτελούν φορείς ελπίδας για τα
επόµενα χρόνια.
Νοµίζω ότι είναι δεδοµένο πως τα ιδιαίτερα δύσκολα είναι σήµερα. Αύριο προσδοκάµε, ελπίζουµε, αγωνιζόµαστε για µια καλύτερη µέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα για τη
χώρα µας. Και είναι αναγκαίο να ξεκινήσουµε να τη δηµιουργούµε από σήµερα µε ευρύτατες κοινωνικές, πρωτίστως, καθώς
και µε πολιτικές συνενώσεις, όταν και όπου αυτό είναι εφικτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός, συντάχθηκε υπό
συνθήκες κρίσης, υπό συνθήκες «µη κανονικότητας». Αυτές,
προσδιορίζονται από το γεγονός ότι η χώρα τελεί υπό καθεστώς
επιτροπείας, από τα βάρη που έχουν σωρεύσει οι κυβερνήσεις
των κοµµάτων του πάλαι ποτέ δικοµµατισµού, την απαξίωση έως
καταστροφή του παραγωγικού δυναµικού, την ύφεση, την υπερφορολόγηση, τη φτωχοποίηση, την ανεργία. Επιπλέον, από τη
δυσµενή διεθνή και ευρωπαϊκή οικονοµική και πολιτική συγκυρία
και κυρίως, αυτό που µας αφορά, το προσφυγικό.
Ο προγραµµατισµός της Κυβέρνησης είναι δεδοµένος βάσει
των συµφωνηθέντων, µε τον γνωστό τρόπο, µε τους θεσµούς τον
Αύγουστο: Ψήφιση προαπαιτουµένων, ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών µε ρύθµιση του θέµατος των κόκκινων δανείων, αξιολόγηση και διαπραγµάτευση για τη διευθέτηση του µη βιώσιµου
δηµόσιου χρέους.
Συγχρόνως, ο προγραµµατισµός περιλαµβάνει την ανάπτυξη
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ενός παράλληλου προγράµµατος, που συνίσταται τόσο στα αντίβαρα για την, κατά το δυνατόν, άρση των αδικιών και την αποφόρτιση της έντασης των υφεσιακών µέτρων όσο και στο σχέδιο
παραγωγικής αλλά και θεσµικής ανασυγκρότησης της χώρας, µε
την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόµου αλλά και µε την εξαγγελθείσα Αναθεώρηση του
Συντάγµατος, αντίστοιχα.
Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον συζητείται και ψηφίζεται ο
προϋπολογισµός του 2016, χωρίς να υπάρχει εκ µέρους της Κυβέρνησης πρόθεση ωραιοποίησης της κατάστασης, που είναι
εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως για τους πολίτες που βιώνουν τη σκληρή καθηµερινότητα.
Ο προϋπολογισµός του 2016, αποτελεί δείγµα προοδευτικής
αριστερής γραφής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα προβλήµατα
λύνονται ή ότι θα λυθούν αυτοµάτως, εντός του 2016. Ο δρόµος
είναι εξαιρετικά δύσκολος και τραχύς. Ο προϋπολογισµός στηρίζεται σε τρεις πυλώνες συνδυαστικά. Στη δηµοσιονοµική ισορροπία, στην αναπτυξιακή διάσταση και στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Η δηµοσιονοµική ισορροπία διασφαλίζεται µε την εξοικονόµηση δαπανών µε στοχευµένες και όχι οριζόντιες περικοπές από
διάφορους τοµείς της κρατικής δραστηριότητας, µε προσπάθεια
να µην περικοπούν και να διατηρηθούν το είδος και το ύψος των
κοινωνικών παροχών. Η αναπτυξιακή διάσταση αποτυπώνεται
µέσω της αύξησης των δηµοσίων επενδύσεων κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ.
Για πρώτη φορά από το 2010 και µετά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυξάνεται στο ποσό των 700 εκατοµµυρίων
ευρώ και επιπλέον, από το ΕΣΠΑ διοχετεύονται πόροι ύψους 300
εκατοµµυρίων ευρώ -περισσότεροι από πέρυσι- και µάλιστα σε
τοµείς που παράγουν υπεραξία και δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δείγµα τόσο της φιλοσοφίας της Κυβέρνησης όσο και
των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι, στηρίζεται ο
σχεδιασµός της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που δεν περιορίζεται στην ποσοτική αλλά στην ποιοτική διάσταση των προγραµµάτων, αφού σκοπείται η αξιοποίηση και όχι απλά η απορρόφηση των συγκεκριµένων πόρων.
Ο πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης, στον οποίο διατίθεται
ποσό άνω των 820 εκατοµµυρίων ευρώ για πρόσθετες κοινωνικές
δαπάνες, περιλαµβάνει, εκτός των άλλων, αύξηση των δαπανών
για την υγεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ, συνέχιση και ενίσχυση
των πολιτικών αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ανάπτυξη πολιτικών καταπολέµησης της ανεργίας και ενίσχυσης της
απασχόλησης, µε δράσεις κυρίως για τις πληθυσµιακές οµάδες
που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας: τους νέους,
ιδίως του νέους επιστήµονες, τους έχοντες χαµηλά τυπικά προσόντα, τους άνω των πενήντα πέντε ετών και τους µακροχρόνια
ανέργους.
Μέτρα θεσµικού χαρακτήρα για τη λειτουργία των προγραµµάτων απασχόλησης και για την εξυγίανση του συστήµατος
επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τρόπο ώστε η επαγγελµατική κατάρτιση να συνδέεται µε την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.
Τέλος, ενέργειες ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας ως
έναν από τους πυλώνες του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης µε την ανάδειξη συνεταιριστικών εγχειρηµάτων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και µάλιστα σε περιοχές ορεινές
και προβληµατικές.
Επιστέγασµα όλων αυτών, που σίγουρα δεν είναι αρκετά, αποτελεί η καταπολέµηση της φοροκλοπής, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, µέσω εντατικών ελέγχων των γνωστών λιστών, που οι
προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν ξεχάσει σε στικάκια, αλλά και
των εξωχώριων εταιρειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, η καταπολέµηση της διαπλεκόµενης διαφθοράς µέσω
της εκ µέρους της πολιτείας είσπραξης ανείσπρακτων φόρων
από µεγαλοοφειλέτες και ελέγχου των θαλασσοδανείων προς
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και κόµµατα. Μάλιστα, οι προβλέψεις
για τα αναµενόµενα έσοδα από αυτές τις πηγές δεν ενσωµατώνονται στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό, όπως γινόταν µε τους
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προηγούµενους, που και εξ αυτού του λόγου έπεφταν έξω.
Εποµένως, οι σχετικοί πόροι, που εκ των πραγµάτων θα εισπραχθούν, θα διοχετευτούν κατά προτεραιότητα σε τοµείς και
κοινωνικές οµάδες για την ανάπτυξη πολιτικών που συνδέονται
µε την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανάσχεση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού και τον περιορισµό των κοινωνικών ανισοτήτων.
Όλα αυτά αφήνουν ένα συγκεκριµένο αποτύπωµα. Αυτό µιας
άλλης πολιτικής, δύσκολης µεν λόγω συνθηκών αλλά µε σπέρµατα ελπίδας, πολιτικής, που διαφοροποιείται από αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαηλιού,
συγγνώµη που σας διακόπτω. Χωρίς να είναι δική σας ευθύνη,
θα ήθελα να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι µε την έναρξη της οµιλίας σας δεν ενεργοποιήσαµε το χρονόµετρο. Ήδη ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Από τη στιγµή που ενεργοποιήθηκε ο χρόνος,
συµπληρώσατε το εξάλεπτο. Έχετε κάνει χρήση περίπου δύο λεπτών χωρίς το χρονόµετρο. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται, λοιπόν, για πολιτική που διαφοροποιείται από αυτές
των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων και που µπορεί να
αποτελέσει το προοίµιο για την είσοδο της χώρας σε φάση αντιστροφής της καθοδικής πορείας, µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η ψήφιση του προϋπολογισµού αποτελεί ένα από τα πρώτα
βήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαχινίδης από τη Χρυσή Αυγή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω οποιαδήποτε αναφορά στον προϋπολογισµό, θα πρέπει να απευθυνθώ αναγκαστικά στον µοναδικό παρόντα από τη Νέα Δηµοκρατία, τον κ. Σταϊκούρα.
Κύριε Σταϊκούρα, απαιτούµε -δεν ζητούµε- ως Χρυσή Αυγή να
επιβάλετε στον κ. Κουµουτσάκο από το Βήµα αυτό να ζητήσει
δηµόσια συγγνώµη από τη Χρυσή Αυγή, επειδή κατόπιν της εισαγγελικής έρευνας η οποία τελείωσε, δεν προέκυψε απολύτως
κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο ούτε για Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής ούτε για απλά της µέλη, η οποία µάλιστα µηνυτήρια αναφορά είχε κατατεθεί στην εις βάρος του επίθεση. Παρακαλώ να
επιληφθείτε του θέµατος, ούτως ώστε να αποκατασταθεί.
Ακούσαµε ότι ο προϋπολογισµός έχει να κάνει µε νούµερα.
Πράγµατι, µε νούµερα. Δυστυχώς, όµως, η λέξη από µόνη της
παρουσιάζει το τι συµβαίνει. Προϋπολογίζουµε αλλά τα νούµερα
δεν βγαίνουν ποτέ. Και ειδικά µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκυβέρνηση δεν πρόκειται να βγουν ποτέ, γιατί µάλλον η άσκηση της
πολιτικής σας, κύριοι Υπουργοί, βασίζεται σε έναν από τους θεωρητικούς της ευγονικής, τον Μάλθους Τόµας, ο οποίος τι έλεγε
για τα προβλήµατα όσον αφορά τον πληθυσµό της γης. Έλεγε
ότι ο πληθυσµός της γης αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο.
Εσείς το αντικαταστήσατε αυτό µε τους φόρους. Αυξάνετε τους
φόρους µε γεωµετρική πρόοδο. Δηλαδή 1, 2, 4, 8, 16, 32.
Σε αντιστάθµιση υπάρχει και η αριθµητική πρόοδος, η οποία
αριθµητική πρόοδος που αναφέρει ο συγκεκριµένος θεωρητικός
έχει να κάνει µε τα εισοδήµατα. Τα εισοδήµατα πάνε από το 1, 2,
3, 4, 5, 6. Οπότε θα πρέπει να καταλάβετε πολύ καλά ότι είτε βάζετε φόρο 1 ευρώ είτε 2 ευρώ, είτε 5 ευρώ, είτε 10 ευρώ, δεν
πρόκειται να πάρετε απολύτως τίποτα από τον ελληνικό λαό.
Η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό καθεστώς συνεχούς αµφισβήτησης. Αιτία; Η ανικανότητα διαχείρισης και διακυβέρνησης όλων των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως
µέχρι σήµερα από το ’74 και µετά. Και δυστυχώς, σε καθηµερινή
βάση τα κυβερνητικά στελέχη διαγωνίζονται για το ποιος θα τροφοδοτήσει είτε µε τα λεγόµενά του είτε µε τις πράξεις του, το
µένος των τοκογλύφων και των εταίρων µας σε βάρος της πατρίδας µας.
Αν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι µια οικογένεια, όπως υποστηρίζετε όλοι εσείς του
αντισυνταγµατικού τόξου, τότε εµείς η Ελλάδα, ως µέλος αυτής
της οικογένειας, υφιστάµεθα ενδοοικογενειακή βία και µάλιστα
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σε υπερθετικό βαθµό.
Αποχώρησε, δυστυχώς, ο Υπουργός Οικονοµίας, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος αναφέρθηκε σε λάθη. Μόλις πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο ίδιος έβαλε τρικλοποδιά στην Κυβέρνηση την
οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί. Έκανε µια γκάφα ολικής. Μιλώντας στα Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, του ξέφυγε -και δεν
ξέρω αν πράγµατι είπε την αλήθεια ή ήταν εσκεµµένο- ότι η Ελλάδα δεν έχει απεµπολήσει ποτέ τον κίνδυνο για έξοδο από την
Ευρωζώνη, το γνωστό Grexit.
Με τη δήλωσή του αυτήν τι κατάφερε; Να φέρει επενδυτές;
Δεν νοµίζω. Κατάφερε να αποτρέψει τους όποιους υποψήφιους
επενδυτές θα υπήρχαν, έστω και για τους επόµενους µήνες, και
θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην πατρίδα µας.
Οι χειρισµοί, λοιπόν, αυτοί, από πλευράς συγκυβερνώντων και µη εξαιρουµένων φυσικά όλων των προκατόχων- σηµαίνουν
τρία τινά. Ή είναι ανίκανοι ή είναι προδότες ή είναι ηλίθιοι. Έχετε,
όµως, ένα πράγµα υπ’ όψιν σας: ότι κανένα από αυτά τα τρία
πράγµατα δεν συγχωρείται.
Υποτίθεται ότι ασκούµε κοινοβουλευτικό έργο και έλεγχο στον
οίκο της δηµοκρατίας. Μάλλον πιο πολύ µε οίκο ενοχής µοιάζει,
γιατί έχει γεµίσει από ενόχους ο οίκος της δηµοκρατίας.
Για ποια δηµοκρατία µιλάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Παραβιάζετε
καθηµερινά το Σύνταγµα των Ελλήνων. Οι Υπουργοί σας και οι
Αναπληρωτές, όχι όλοι φυσικά, ασκούν τα καθήκοντά τους επιλεκτικά.
Επικαλούµεθα, λοιπόν, ως Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή, τα
συνταγµατικά µας δικαιώµατα, τα οποία ορίζονται από το άρθρο
4 παράγραφος 2, όπου αναφέρεται ότι «όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις». Το άρθρο 51
παράγραφοι 2 και 3, όπου αναφέρεται ότι «οι Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος και εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία,
από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα». Και το άρθρο
62, όπου θα πρέπει να δώσετε περισσότερη βάση, το οποίο λέει
ότι «µε κανέναν τρόπο δεν περιορίζονται οι Βουλευτές στην
άσκηση των καθηκόντων τους».
Γιατί τα επικαλούµαστε; Έχει σταλεί και ανοιχτή επιστολή
προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Μουζάλα, από τη συναγωνίστρια κ. Ελένη Ζαρούλια και σας διαβάζω αυτολεξεί την απάντηση που έλαβα σε δική µου ερώτηση
από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
την οποία υπογράφει ο συγκεκριµένος Υπουργός:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, µε θέµα σύσταση επιτροπής για την
κάλυψη της υγείας των προσφύγων, σας ενηµερώνουµε ότι ο
Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχοντας
µελετήσει τα θεωρητικά κείµενα της Χρυσής Αυγής και έχοντας
περιθάλψει ως γιατρός τραυµατίες, πρόσφυγες και µετανάστες
από ενέργειες οµάδων των οποίων η θεωρία και πράξεις προσοµοιάζουν» -προσέξτε πως το δηλώνει- «µε αυτές της Χρυσής
Αυγής ή και φέρονται» -η διατύπωση έχει µεγάλη σηµασία- «να
κατευθύνονται από τη Χρυσή Αυγή, αδυνατεί για λόγους συνείδησης να µπει σε µια διαδικασία διαλόγου µε αυτούς που χρησιµοποιούν την κοινοβουλευτική διαδικασία, για να διαχύσουν
απόψεις ή την κεντρική ιδέα «αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή»».
Δεν είναι εδώ ο κ. Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, «σκωρωθήκαµε»
για τις προσωπικές σας απόψεις και ιδεοληψίες -και το «σκωρω»
µε ωµέγα, όπως είπε και χθες ο κ. Ζουράρις- και όποιος έχει απορία να τον ρωτήσει τι σηµαίνει το «σκωρωθήκαµε».
«Σκωρωθήκαµε», λοιπόν, για τις προσωπικές απόψεις και ιδεοληψίες, όπως και του Υπουργού, του κ. Ξανθού, όπως και του
Αναπληρωτή του κ. Πολλάκη. Επειδή τυγχάνει και οι τρεις να
είστε γιατροί και έχετε τις ίδιες απόψεις και ιδεοληψίες, φαντάζοµαι ότι και ο γιατρός που άφησε να ξεψυχήσει µια σαράντα
εξάχρονη γυναίκα από καρδιακό επεισόδιο, για να παράσχει περίθαλψη σε µια Αφγανή, η οποία δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση
θα έχει τις ίδιες ιδεοληψίες και αντιλήψεις και απόψεις µε σας.
Καταθέτω στα Πρακτικά τις απαντήσεις των Υπουργών στις
ερωτήσεις µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
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νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- από το Βήµα αυτό αργά
το βράδυ παρακολουθήσαµε µια οµιλία του θηλυκού Στάλιν, της
κ. «Σταλιάνας» Κανέλλη, η οποία προτίµησε, αντί να αναφερθεί
στον προϋπολογισµό, να αναφερθεί ξανά στη Χρυσή Αυγή.
Θυµίζω ότι ήταν αυτή που από αυτό το Βήµα είχε πει ότι από
το Πέραµα ως το Κερατσίνι φασίστας δεν θα µείνει. Την καταγγέλλω ως ηθικό αυτουργό για τη δολοφονία των δύο συντρόφων
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σαχινίδη,
συγγνώµη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό που είπατε
µόλις τώρα είναι σοβαρό. Σας παρακαλώ πολύ να το ανακαλέσετε, διότι ούτε η κ. Κανέλλη είναι παρούσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κι εµείς δεν ήµασταν παρόντες, κύριε
Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, δεν αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Στη Χρυσή Αυγή. Εκπροσωπώ τη
Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας πληροφορώ,
λοιπόν, ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να ακούγονται από το Βήµα
της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Χθες από το ίδιο Βήµα τα κατήγγειλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και δεν θα θεωρείτε
εσείς ηθικό αυτουργό όποιον ανεβαίνει εδώ πέρα. Είναι απαράδεκτο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια ευαισθησία. Έχουµε
την επέτειο των Δεκεµβριανών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελειώσατε ή όχι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τελειώνω, κλείνω.
Όσον αφορά τον ελληνικό λαό, δυστυχώς, ζει τη Θεία Κωµωδία. Ζει την κόλαση. Οι πολιτικοί που έφταιξαν γι’ αυτή την κατάσταση θα περάσουν από το καθαρτήριο και το τρίτο κοµµάτι, ο
παράδεισος, θα είναι η Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, β’ τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαλωµενάκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Αποχωρεί η Χρυσή Αυγή αλλά
τον παράδεισο της Χρυσής Αυγής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τον έχουν βιώσει εκατοµµύρια άνθρωποι στα κρεµατόρια και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βασανιστεί από αυτήΝ την αποτρόπαια ιδεολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κι αναρωτιέµαι εάν δεν αισθάνεται φασίστας ο προηγούµενος
οµιλητής, γιατί να διαµαρτυρηθεί.
Κι αναρωτιέµαι, επίσης, ένας ο οποίος σιχαίνεται τον κοινοβουλευτισµό, γιατί να επικαλείται άραγε τα άρθρα του Συντάγµατος και τον Κανονισµό της Βουλής. Αυτά µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγγνώµη για την παρέκβαση
αλλά είναι η αγανάκτηση προφανής. Κατά τη γνώµη µου, η σηµαντικότερη πληροφορία που παρέχεται στον νέο Προϋπολογισµό είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασµα για το 2016 προσδιορίζεται στο 0,5%. Αυτό µεταφράζεται σε 850.000.000 περίπου,
µε βάση το προσδοκώµενο ύψος του ΑΕΠ.
Αν γυρίζαµε το ρολόι του χρόνου πίσω στον πολύ πυκνό πολιτικά χρόνο των περασµένων δέκα µηνών, θα βλέπαµε ότι εκείνη
ακριβώς η διαδικασία που σύσσωµη η Αντιπολίτευση µε ελαφρότητα ειρωνεύεται, δηλαδή η διαδικασία διαπραγµάτευσης, απέδωσε τουλάχιστον 7 δισεκατοµµύρια ετησίως, αφού, όπως θα
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θυµάται ο ελληνικός λαός, το πλεόνασµα στο οποίο είχε δεσµευτεί η κυβέρνηση Σαµαρά προσδιοριζόταν στο 4,5%. Ιδού το
σαφές ορατό µετρήσιµο κέρδος από µία κατά τα άλλα επώδυνη
συµφωνία. Εάν εδώ υπήρχε ειλικρίνεια από την Αντιπολίτευση,
θα έπρεπε τουλάχιστον αυτό το υπαρκτό κέρδος να αναγνωρίζεται.
Μπορούµε να αναρωτηθούµε τι είδους προϋπολογισµός, άραγε, θα ερχόταν αν δεν είχε αποδοκιµαστεί από τον λαό η προηγούµενη διακυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ; Με τόσο
επαχθή υποχρέωση για ετήσια αφαίρεση 4,5 του ΑΕΠ, προκειµένου να εξυπηρετείται το χρέος, θα µπορούσε να ασκηθεί στοιχειωδώς κοινωνική πολιτική; Θα µπορούσε να ενισχυθεί, έστω
και λίγο, η εθνική συµµετοχή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων;
Βλέπουµε ότι τώρα, χάρη στην αποφασιστική ελάφρυνση των
υποχρεώσεων για πλεόνασµα, γίνεται εφικτή η πρόβλεψη για ενίσχυση των δαπανών του κοινωνικού προϋπολογισµού -αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι- κατά 823.000.000, αλλά και κυρίως
για αύξηση εθνικής συµµετοχής στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, περίπου 50 µε 100 εκατοµµύρια, αναλόγως του
ΑΕΠ, το οποίο πρόγραµµα φυσικά, όπως προκύπτει, αυξάνεται
επίσης.
Ορισµένοι συνάδελφοι κάνουν εδώ µέσα ότι δεν βλέπουν τα
ορατά αποτελέσµατα της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης
να περιστείλει τη φοροδιαφυγή. Μιλούν για φοροεπιδροµή, όταν
έχει γίνει καταφανές ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων από
το 21% στο 25% περίπου του ΑΕΠ, αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι ενισχύθηκε η συµµετοχή στρωµάτων επαγγελµατικών κατηγοριών, ακόµα και περιοχών που µέχρι τώρα, µε πλήρη περιφρόνηση των αρχών της δικαιοσύνης στη φορολόγηση, φοροαπέφευγαν συστηµατικά και φυσικά, σε ένα βαθµό, στην αυξηµένη χρήση του πλαστικού χρήµατος.
Να είστε σίγουροι -και να είναι και οι ελληνικός λαός σίγουρος- ότι είτε µε την πειθώ είτε µε τη συστηµατικότερη ταχύτερη
και δικαιότερη εφαρµογή των νόµων ή ακόµη και µε τον φόβο
της τιµωρίας, η φοροδιαφυγή θα περιστέλλεται, έως ότου σε
βάθος χρόνου να µπορεί να γίνεται λόγος για ένα σύγχρονο κράτος, δίκαιο φορολογικά, ένα κράτος όπου οι µεγάλοι και συστηµατικά φοροαποφεύγοντες θα αποδίδουν όσα πρέπει αλλά και
όλοι µας θα γνωρίζουµε καλά εκτός από τα δικαιώµατά µας και
τις φορολογικές µας υποχρεώσεις.
Μια εξέλιξη που θα επιτρέψει για πρώτη φορά στη νεότερη
ιστορία του κράτους µας την αντιστροφή της σχέσης αµέσων
προς εµµέσους φόρους και, βεβαίως, την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, την παιδεία, την υγεία κ.λπ..
Και σε αυτήν την κατεύθυνση ελπίζω να συντελέσει αποφασιστικά η εισαγωγή στα σχολεία µαθήµατος για τη φορολόγηση,
όπως γίνεται σε πολλά αναπτυγµένα κράτη.
Μέσα σε συνθήκες παρατεταµένης κρίσης που δηµιούργησε
το απελθόν και τριπλά αποδοκιµασµένο πολιτικό σύστηµα, βγαίνοντας από µία πρακτική δεκαετιών διαπλοκής και λεηλασίας του
εθνικού πλούτου, η κατάρτιση προϋπολογισµού µε ένα σαφές
κοινωνικό πρόσηµο που προβλέπει αυξηµένα, στο µέτρο του δυνατού, κονδύλια για την αντιµετώπιση της ανεργίας, της ανθρωπιστικής κρίσης, επεκτείνει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, τη
δωρεάν πρόσβαση ανασφάλιστων ηλικιωµένων στα νοσοκοµεία,
ενός προϋπολογισµού, που για πρώτη φορά στα πέντε χρόνια
προβλέπει προσλήψεις προσωπικού στον χώρο της υγείας,
πραγµατικά προσλαµβάνει διαστάσεις επιτεύγµατος.
Φυσικά, όπως και σε κάθε σύνθετο δηµόσιο ή ιδιωτικό επιχείρηµα, το αποτέλεσµα είναι εκείνο που θα κρίνει. Δικαιούµαστε
να είµαστε αισιόδοξοι. Νοµίζω ότι εκείνο που χρειάζεται να γνωρίζει ο ελληνικός λαός είναι ότι σηµαντική βοήθεια στην επίτευξη
των στόχων του προϋπολογισµού θα προέλθει από την έµµεση
αναδιάρθρωση του χρέους που έχει ήδη συµβεί.
Αναφέροµαι στη µείωση των επιτοκίων και στην επιµήκυνση
του χρόνου πληρωµής του ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθερότητας κατά 2,5 µε 3 µονάδες σε σχέση µε τα δάνεια του ΔΝΤ,
πράγµα που ήδη δηµιουργεί µείωση της ετήσιας υποχρέωσης,
άρα και µεγαλύτερο υπόλοιπο προς διαχείριση. Είναι πράγµατι
µια εξέλιξη ευνοϊκή και αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι άνεµοι της ιστορίας έχουν αλλάξει σε αυτήν τη χώρα. Για όσους µέσα κι έξω από την Ελλάδα
εξακολουθούν να φαντασιώνονται παρενθέσεις και ανατροπές,
για όσους µε προφανή περιφρόνηση ή και αποστροφή προς την
τρεις φορές εκφρασµένη βούληση του ελληνικού λαού να γυρίσει σελίδα µιλούν για περιστροφή στο καταδικασµένο φαύλο παρελθόν, υπάρχει απάντηση και είναι και ξεκάθαρη.
Η ηγεµονεύουσα Αριστερά ήρθε για να µείνει, να διορθώσει,
να θεραπεύσει παθογένειες δεκαετιών, να δηµιουργήσει ενωτικά,
µε όραµα, επιµονή και θέληση. Δεν πρόκειται για την Αριστερά
που θα βόλευε τις δυνάµεις της συντήρησης και τους κύκλους
του κεφαλαίου που θα είχε ως τώρα συνηθίσει στο απυρόβλητο.
Δεν είναι η Αριστερά που θέλει να µένει µόνο στους αγώνες
και στις θυσίες του παρελθόντος. Είναι ένα σύγχρονο ριζοσπαστικό κοινωνικό, πολιτικό, εγχείρηµα ριζικών αλλαγών. Διατηρώντας τις διαχρονικές αξίες, την κοινωνική ευαισθησία, την ιστορικά
πιστοποιηµένη ανιδιοτέλεια µαχητικότητα, πίστη των ανθρώπων
της σε µια κοινωνία ειρήνης, δικαιοσύνης και ευηµερίας, θα αποδεικνύει ότι µπορεί να ασκεί µε επιτυχία, µε συναίνεση του λαού
και µε συναίνεση και συνεργασία των αλώβητων από τη διαπλοκή
πολιτικών δυνάµεων, σύνθετα κυβερνητικά καθήκοντα και να τα
φέρνει σε επιτυχές τέλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραγκούνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθα να µιλήσω για τον προϋπολογισµό αλλά ακούγοντας και τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών, του κ. Τσακαλώτου, αλλά και των καλών
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτηκα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Υπάρχει ο προϋπολογισµός και υπάρχει και ο προϋπολογισµός του ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς να το πούµε; Υπάρχει η πολιτική και υπάρχει και η πολιτική Τσίπρα. Και για να καταλάβετε τη διαφορά, ενώ η πολιτική
γενικώς αποσκοπεί σε πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα, η πολιτική Τσίπρα, ως διεθνής ευρεσιτεχνία, καταφέρνει πάντα ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα.
Σκεφτείτε το σε όρους επικεφαλίδας, όπως το κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, προτού αποφασίσουν ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να µένουν πλέον στη χώρα. Πρόκειται για µια σειρά
που ευγενικά θα τη λέγαµε µια σειρά από απίθανες αντιφάσεις.
Στην πραγµατικότητα, όµως, όπως το λέει µε απλά λόγια ο πολίτης, απλώς έχουµε να κάνουµε µε µη σοβαρούς, δυστυχώς, ανθρώπους.
Αναλογιστείτε τα εξής. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν ότι θα κρατικοποιήσουν τις τράπεζες και ότι θα τις δώσουν ως κοινωνικό
πλεόνασµα στον λαό. Αυτά λέγατε µέχρι πριν τις εκλογές. Προς
το παρόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι τράπεζες
ανήκουν σε αγγλοσαξονικά funds. Βλέπετε, ούτε οι φίλοι σας οι
Γερµανοί πλέον δεν επενδύουν στον κ. Τσίπρα. Προφανώς, σας
ξέρουν πια.
Με άλλα λόγια –επιτρέψτε µου την έκφραση- ο Έλληνας Μαδούρο µοιάζει µε «παπαγαλάκι» της Wall Street. Ο µεγάλος πολιτικός που πήγε να λύσει το προσφυγικό στην Ευρώπη και ήταν
όλο αγκαλιές και φιλιά µε την κ. Μέρκελ, στο πλαίσιο του κοινού
αγώνα για τα ευρωπαϊκά σύνορα, οδήγησε να συζητιέται επίσηµα στην Ευρώπη αυτήν τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –άκουσα και τον κ. Μουζάλα νωρίτερα- ότι θα µας βγάλουν
ή µπορεί να µας βγάλουν από τη Συνθήκη Σένγκεν.
Ο άνθρωπος που υποσχόταν να ανατρέψει όλες τις περικοπές
στις συντάξεις, ετοιµάζεται να εισαγάγει την έννοια του «εκ των
υστέρων επανυπολογισµού» των συντάξεων, όπερ µεθερµηνευόµενο, εκµηδενισµός των συντάξεων, για να φανεί αρεστός στους
δανειστές, η ψευτοαντίσταση προς τους οποίους τον καθιέρωσε
πολιτικά.
Ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που εκλέχθηκε για
να αναθερµάνει τη ζήτηση ως σοσιαλιστής παλιάς σχολής και
παλιάς κοπής, κατόρθωσε να αρπάξει σε µία νύχτα τα λεφτά των
Ελλήνων, οδηγώντας όλους τους Έλληνες και κυρίως τους συν-
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ταξιούχους, στις ουρές των 420 ευρώ και στην πραγµατικότητα
στην παύση κάθε οικονοµικής και επενδυτικής δραστηριότητας
στη χώρα.
Δεν χρειάζεται να πω άλλα. Η πολιτική Τσίπρα αποτελεί νεολογισµό, που σηµαίνει αλαλούµ εξαπάτησης του Έλληνα πολίτη.
Οπότε, ο προϋπολογισµός ενός τέτοιου Πρωθυπουργού, µοιράζεται κάτι από την παραπλανητικότητα της όλης πολιτικής του,
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν αποτελεί ούτε Προϋπολογισµό δηµοσιονοµικής εξυγίανσης ούτε προϋπολογισµό ανάπτυξης ούτε
προϋπολογισµό εξόδου από τα µνηµόνια ούτε βεβαίως προϋπολογισµό τελικά εξόδου από την κρίση. Αποτελεί απλώς τη θλιβερή αποτύπωση ενός πολιτικού λογαριασµού εξαπάτησης του
Έλληνα πολίτη.
Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να το θυµάστε,
γιατί του χρόνου τέτοια εποχή δεν ξέρω αν θα είµαστε εδώ. Εγώ
όµως θα ξαναβρώ την οµιλία µου, θα την ανασύρω, για να σας
υπενθυµίσω τι είπα. Η οικονοµία, µέσα στο περιβάλλον της υπερφορολόγησης, της εισπρακτικής κατατροµοκράτησης, των κεφαλαιακών ελέγχων, που αποτελούν πρόσχηµα για την «πρώτη
φορά Αριστερά» να βάζει χέρι στα λεφτά των Ελλήνων, της µετατροπής της Ελλάδας σε έναν αποµονωµένο χώρο διαµετακόµισης υποψήφιων τζιχαντιστών και του πλήρους εκµαυλισµού
συνειδήσεων, που συµβολίζει η δόση οδηγιών προς την Κυβέρνηση εγκλείστων τροµοκρατίας, στον επόµενο προϋπολογισµό
θα τελεί σε ελεύθερη πτώση.
Σε µια οικονοµία νεκρή και σε µια κοινωνία µε όλες τις αντιστάσεις της πλέον εξουθενωµένες, ακόµα και αν υπήρχε γενναία
ρύθµιση του χρέους, διότι αυτή είναι η προµετωπίδα αυτής της
Κυβέρνησης, στην οποία –ταπεινή µου άποψη- ανοήτως είχε
επενδύσει την πολιτική ελεηµοσύνης που ακολουθεί ο κ. Τσίπρας, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα.
Η οικονοµία, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι πρωτίστως ψυχολογία, είναι ηθική της αγοράς, είναι ζωντάνια των επιχειρήσεων
και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Στη χώρα του κ. Τσίπρα και
του κ. Τσακαλώτου, αυτά τα πράγµατα απλώς δεν υπάρχουν. Με
την έννοια αυτή, ο προϋπολογισµός αυτός όχι µόνο είναι άσχετος µε αυτό που τελικώς θα συµβεί αλλά συµβολίζει τη σήψη
στην οποία έχει περιέλθει η δηµόσια πολιτική.
Με την έννοια αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν καταδέχοµαι να αναφερθώ ούτε σε αριθµούς ούτε σε στοιχεία ούτε
σε πίνακες ούτε σε τίποτα που να φορά αυτόν τον προϋπολογισµό. Ένα απλό σχόλιο θα κάνω. Όπως συνηθίζω να λέω, «Τσίπρας είναι, θα περάσει».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φθάνουµε στη συζήτηση του
προϋπολογισµού, το σηµαντικότερο κατά τη γνώµη µου θέµα
µετά τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, µετά από
µία χρονιά «Γολγοθά». Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η συµφωνία, που εξασφάλισε τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο για
να σπάσουµε τον φαύλο κύκλο, δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που
οδηγούν σε λιτότητα, που µε τη σειρά της οδηγεί σε ύφεση, που
µε τη σειρά της οδηγεί σε νέα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα κ.ο.κ.,
εξασφάλισε τον απαραίτητο χρόνο για µεταρρυθµίσεις που επί
δεκαετίες αναβάλλονταν, εξασφάλισε τα απαραίτητα χρήµατα
µέσω του αναπτυξιακού πακέτου Γιούνκερ.
Αρκεί η συµφωνία αυτή για να µπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης; Ασφαλώς και όχι. Απλά, αναχαιτίσαµε τον φαύλο κύκλο -ελλείµµατα, λιτότητα, ύφεση- θανάτου της ελληνικής οικονοµίας,
θανάτου της ελληνικής κοινωνίας. Το πώς όµως θα προχωρήσουµε από εδώ και πέρα εξαρτάται από εµάς, εξαρτάται από τον
προσανατολισµό και τους αγώνες µας.
Είναι αλήθεια ότι φτάσαµε πολύ κοντά στο τέλος, πολύ κοντά
στα «βράχια», στη ρότα που σχεδιάσατε πολύ καλά εσείς. Και
εκεί που ο αντίπαλος ήταν έτοιµος να ανεµίσει «την αποτυχία της
Αριστεράς στην Ελλάδα» προς όλους τους λαούς της Ευρώπης,
που λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν αρχίζουν να
κοιτάνε πολιτικά προς τα αριστερά, καταφέραµε αυτή η φετινή
χρονιά του πολέµου, να είναι και η χρονιά της ανατροπής.
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Ανεξάρτητα από το πόσο σας αρέσει, η φετινή χρονιά κλείνει
µε σχεδόν µηδενική ύφεση, κλείνει µε τις τράπεζες ανακεφαλαιοποιηµένες, κλείνει µε τις καταθέσεις ασφαλείς, κλείνει µε τον
τουρισµό ενισχυµένο. Η φετινή χρονιά κλείνει µε ανοιχτό τον ορίζοντα για ένα πιο αισιόδοξο µέλλον. Σε αυτές τις συνθήκες, κατατίθεται για πρώτη φορά προϋπολογισµός από µια αριστερή
Κυβέρνηση.
Σε αυτόν τον Προϋπολογισµό έχω να σηµειώσω ότι αυξάνεται
σε σχέση µε πέρυσι κατά 5,2% το Πρόγραµµα των Δηµοσίων
Επενδύσεων, αυξάνεται σε σχέση µε πέρυσι κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ το σύνολο των εξόδων του κοινωνικού προϋπολογισµού, παροχή επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης προς ανασφάλιστους υπερήλικες, δαπάνες για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας, ενίσχυση του τραπεζικού επενδυτικού συστήµατος, αύξηση σε σχέση µε πέρυσι των πιστώσεων στα νοσοκοµεία και για πρώτη φορά, όχι σε σχέση µε πέρυσι, σε σχέση µε
τα τελευταία έξι χρόνια, προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Από διάφορους οµιλητές έγινε προσπάθεια όλα αυτά τα σηµεία είτε να κρυφτούν κάτω από το χαλί των σκληρών µέτρων,
που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις της χώρας, είτε να υποβαθµιστούν.
Εγώ να δεχθώ την κριτική που γίνεται σε όλα αυτά. Όντως
είναι ελάχιστα, συγκρινόµενα µε τις τεράστιες, εκρηκτικές θα
έλεγα, ανάγκες και επείγουσες απαιτήσεις της καθηµερινότητας
του λαού µας, µια καθηµερινότητα που δηµιουργήσατε εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε την πολιτική που ακολουθήσατε.
Όντως αυτά τα µέτρα είναι ελάχιστα, είναι σχεδόν τίποτε, συγκρινόµενα µε τα οράµατα και το πρόγραµµα της Αριστεράς για
την πατρίδα µας.
Ωστόσο και µε αυτά τα ψεγάδια τους, αυτά τα µέτρα ανοίγουν
και µας δείχνουν τον δρόµο που πρέπει να βαδίσουµε για να
βγούµε από την κρίση, τον δρόµο της αξιοπρέπειας του πολίτη,
τον δρόµο της αλληλεγγύης των κατώτερων κοινωνικών οµάδων,
τον δρόµο της δικαιοσύνης, της δίκαιης κατανοµής των βαρών
που πρέπει να σηκώσει ο καθένας µας, η κάθε τάξη, η κάθε κοινωνική οµάδα, για «να γυρίσει ο ήλιος» στη χώρα µας.
Αυτά τα µέτρα είναι αποτέλεσµα µιας σκληρής προσπάθειας
της Κυβέρνησης που, όπως όλοι ξέρετε, δεν σταµάτησε τον Ιούλιο, µιας προσπάθειας που πρέπει να παραµείνει το ίδιο συνεχής,
το ίδιο επίπονη ενάντια σε όλους αυτούς τους άσπονδους φίλους
της χώρας µας που θέλουν να πάρουν πίσω κάθε κατάκτηση του
λαού µας, κάθε κατάκτηση του λαϊκού κινήµατος στην Ελλάδα.
Τέλος, πρόκειται για µέτρα που για την υλοποίησή τους δεν
αρκεί η υπερψήφιση από µια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χρειάζεται αγώνας µε προοπτική ρήξης µε το σάπιο κατεστηµένο που
αντιστέκεται στο ξεθεµελίωµά του. Είναι αγώνας µε ανοιχτή έκβαση. Δίπλα σε αυτήν τη συνεχή προσπάθεια της Κυβέρνησης,
χρειάζεται κι αυτός ο διαρκής αγώνας των κοινωνικών δυνάµεων
που στηρίζουν µια άλλη προοπτική για τον τόπο.
Πώς να το πω µε άλλα λόγια; Αν στις θέσεις της κυβερνητικής
ευθύνης, µάς έφεραν οι αγώνες του λαού µας, ακόµα µεγαλύτεροι, ακόµα µαζικότεροι, ακόµα βαθύτεροι αγώνες χρειάζονται.
Ένα συνολικά ωριµότερο λαϊκό κίνηµα είναι η προϋπόθεση για
να µπορέσουµε να ξεδιπλώσουµε το πρόγραµµα της Αριστεράς
στην Ελλάδα, για να µετατρέψουµε τα σηµερινά µικρά βήµατα
σε ένα σταθερό βηµατισµό µπροστά, στην πορεία για µια νέα Ελλάδα. Μία από τις ράγες µιας τέτοιας τροχιάς προσπαθούµε να
τοποθετήσουµε µε τον προϋπολογισµό που σας καλούµε να ψηφίσετε.
Αυτό είναι που δεν θέλει η Νέα Δηµοκρατία, γι’ αυτό δεν διάβασε και νούµερα ο προηγούµενος από εµένα οµιλητής. Δεν θέλουν.
Θα ήθελα εδώ να πω δυο κουβέντες. Πρώτον, κατά τη γνώµη
µου, δεν φταίει για την ένταση του αντιπολιτευτικού τους λόγου
η έλλειψη αρχηγού. Δεν φταίνε για τον αντιπολιτευτικό τους λόγο
τα λάθη, οι ανεπάρκειες, η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ισχυρίζονται. Πολύ περισσότερο ο αντιπολιτευτικός τους λόγος δεν
είναι κραυγή αγωνίας για τους κοινωνικά αδύναµους. Αυτό που
δεν θέλει η Νέα Δηµοκρατία είναι η αριστερόστροφη πορεία της
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ελληνικής κοινωνίας. Αυτό καταψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία. Καταψηφίζει το κοινωνικό πρόσηµο και το αριστερό αποτύπωµα της
πολιτικής της Κυβέρνησης και αυτό θα συνεχίσει να αντιπαλεύει
µε κάθε µέσο. Εν πάση περιπτώσει, αν το θέλετε, η στάση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι αναµενόµενη. Αυτός είναι ο πολιτικός
της ρόλος στο σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Θα ήθελα να σταθώ, όµως, και στις υπόλοιπες δυνάµεις, από
τις οποίες -να το πω καθαρά, το έχουν πει κι άλλοι οµιλητές, το
είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- δεν ζητάµε να πιούν λίγο από
το πικρό ποτήρι που µας έλαχε, που δεν το θεωρούµε πικρό ποτήρι ούτως ή άλλως. Δεν ζητάµε να µοιραστείτε µαζί µας την κυβερνητική ευθύνη που αναλαµβάνουµε, δεν ζητάµε να µοιραστείτε µαζί µας τη φθορά της κυβερνητικής πολιτικής, όπως πιστεύετε.
Επίσης, γνωρίζουµε πολύ καλά, ότι η επιτυχία µας, η επιτυχής
δηλαδή έκβαση του αγώνα που δίνουµε µε το λαό µας, ακυρώνει
το λόγο της πολιτικής σας ύπαρξης, ενδεχοµένως. Ωστόσο,
εµείς σας καλούµε να απαλλαγείτε από ιδεοληψίες και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και να στρατευθείτε µαζί µας στον αγώνα
που δίνουµε µε το λαό µας για να µην επιτρέψουµε στις αντιλαϊκές δυνάµεις να εφαρµόσουν τα σχέδιά τους.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, στις ιστορικές στιγµές –και τέτοιες πιστεύω ότι είναι οι στιγµές που ζούµε- ο καθένας, πράγµατι, πρέπει να αποφασίσει µε ποιους θα πάει και ποιους θα
αφήσει. Εµείς, µε τις αγωνιζόµενες κοινωνικές δυνάµεις, θα προχωρήσουµε το δρόµο της ρήξης και της ανατροπής του σάπιου
κατεστηµένου, θα βαδίσουµε σταθερά στο δρόµο του αγώνα για
µια νέα Ελλάδα και θα νικήσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
κ. Νίκη Κεραµέως από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος κρατικός προϋπολογισµός που φέρει την υπογραφή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ
είναι πραγµατικότητα και περιέχει άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία,
τόσο για τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης του τελευταίου δεκαµήνου αλλά και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας για
το 2016.
Η σύντοµη παρέµβασή µου, λοιπόν, θα επικεντρωθεί σ’ αυτούς
τους δύο πυλώνες, αφ’ ενός στα πεπραγµένα, αφ’ ετέρου στις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό που καταθέσατε. Δυστυχώς, οι δύο
αυτοί πυλώνες συνδέονται µε όρους αιτίου - αιτιατού, τους συνέχει η έλλειψη υπευθυνότητας, η αδυναµία της Κυβέρνησης να
σχεδιάζει και να προνοεί αλλά και η ανικανότητα αποτελεσµατικής εκτέλεσης.
Πρώτα, λοιπόν, στα πεπραγµένα µε τέσσερις λέξεις-κλειδιά.
Κι επειδή ο προηγούµενος οµιλητής παραπονέθηκε ότι δεν αναφερόµαστε µε στοιχεία, θα έχει τη χαρά να ακούσει πολλά στοιχεία.
Ύφεση. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το δικό σας προϋπολογισµό, η οικονοµία ήδη από το δεύτερο τρίµηνο του 2015 έχει
επιστρέψει στην ύφεση και στην ύφεση θα συνεχίσει να πορεύεται και το 2016. Θυµίζω ότι η περυσινή έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου προέβλεπε ανάπτυξη 2,9% για το 2015. Η
φετινή έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου παρουσιάζει
µια τελείως διαφορετική εικόνα. Εκτιµά ότι το 2015 το ΑΕΠ της
χώρας θα υποχωρήσει κατά 2,3% και για το 2016 προβλέπεται
ύφεση 1,3%.
Δεύτερη λέξη κλειδί. Επιδείνωση οικονοµικού κλίµατος. Σύµφωνα µε την εισηγητική σας έκθεση, το πρώτο δεκάµηνο της διακυβέρνησής σας το οικονοµικό κλίµα επιδεινώθηκε και οι δείκτες
επιχειρηµατικών προσδοκιών επιδεινώθηκαν σηµαντικά. Και πάλι,
κύριοι συνάδελφοι, να σας µιλήσω µε στοιχεία. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος υποχώρησε 10 µονάδες βάσης. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία υποχώρησε 13,3 µονάδες βάσης. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις κατα-
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σκευές υποχώρησε σχεδόν 25 µονάδες βάσης, κύριε συνάδελφε
που θέλετε στοιχεία. Και όλα αυτά, ενώ στην Ευρωζώνη το οικονοµικό κλίµα δεν υποχώρησε αλλά αυξήθηκε και αυξήθηκε πάνω
από το επίπεδο των 100 µονάδων βάσης.
Τρίτη λέξη κλειδί. Ληξιπρόθεσµες οφειλές. Δεν αναφέροµαι
µόνο στα επίπεδα ρεκόρ των 82,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, στα
οποία έφτασαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο στο
τέλος Οκτωβρίου. Δεν χρωστούν µόνο οι πολίτες στο κράτος.
Δυστυχώς, το ίδιο το κράτος έχει κηρύξει άτυπη στάση πληρωµών. Σύµφωνα µε τη δική σας εισηγητική έκθεση, σε µόλις εννέα
µήνες, το Σεπτέµβριο του 2015, οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 53%. Οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς τα νοσοκοµεία αυξήθηκαν κατά 100% και από το
Μάρτιο έως το Σεπτέµβριο του 2015 στις γενικές κρατικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης οι ληξιπρόθεσµες οφειλές αυξήθηκαν κατά 267%. Όλα αυτά έγιναν επί δική σας διακυβέρνησης.
Τέταρτη λέξη κλειδί. Ανακεφαλαιοποίηση. Σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν αποτέλεσµα των νέων δεδοµένων της
οικονοµίας, όπως αυτά διαµορφώθηκαν το 2015. Για να αποφευχθεί το κούρεµα καταθέσεων, µετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την ανεξέλεγκτη φυγή των καταθέσεων, η
Κυβέρνηση προχώρησε σε µία ανακεφαλαιοποίηση που ήταν
ούτε λίγο ούτε πολύ, αναγκαίο κακό. Η αξία των µετοχών του δηµοσίου µειώθηκε κατά 98%. Η Κυβέρνηση αποδέχθηκε την ανακεφαλαιοποίηση χωρίς όριο τιµής και δέχθηκε να συµµετάσχουν
µόνο ξένοι επενδυτές. Συνεπώς, ακόµα και σε ενδεχόµενη αύξηση των τιµών στο µέλλον, το κράτος δεν θα κερδίσει τίποτα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όσα έχασε, ενώ οι ξένοι ελέγχουν πια τις τράπεζες για µόλις 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με λίγα λόγια πρόκειται για µια ανακεφαλαιοποίηση, η οποία,
πρώτον, συρρικνώνει την ελληνική ιδιωτική και δηµόσια συµµετοχή, δεύτερον, απαξιώνει τις προηγούµενες αυξήσεις µετοχικού
κεφαλαίου και, τρίτον, εκµηδενίζει την αξία του χαρτοφυλακίου
του ΤΧΣ.
Έρχοµαι στον δεύτερο πυλώνα της εισήγησής µου, τις προοπτικές που δίνονται στην ελληνική οικονοµία, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισµό. Και εδώ θα πω τέσσερις λέξεις κλειδιά.
Πρώτη λέξη κλειδί. Κοινωνικός προϋπολογισµός. Σε ταµειακή
βάση, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, υπολογίζεται υπερτετραπλασιασµός των ελλειµµάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στον τοµέα του κοινωνικού κράτους οι συνολικές επιβαρύνσεις για τους φορολογούµενους είναι ύψους σχεδόν 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το ψαλίδισµα του ασφαλιστικού συστήµατος
µόνο για το 2016 ανέρχεται στα 1,85 δισεκατοµµύρια. Και βέβαια
ούτε λόγος για τον περιορισµό της δαπάνης όσον αφορά την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Στη Θεσσαλονίκη είχατε
υποσχεθεί 2 δισεκατοµµύρια, εν συνεχεία υποσχεθήκατε 200
εκατοµµύρια και εν τέλει δώσατε 108 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, πρόσθετα µέτρα και πρόσθετες δαπάνες. Είναι
σαφές ότι η οικονοµική κατάσταση είναι ακόµα χειρότερη απ’
αυτήν που περιγράφετε και αυτό γιατί στα µέτρα που αποτυπώνετε στο τρίτο µνηµόνιο υπάρχει µία σειρά από νέα µέτρα και
από νέες δαπάνες, τα οποία ακόµα δεν καταγράφονται στον προϋπολογισµό. Μιας και µιλώ για δαπάνες, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Εφηµερίδας των Συντακτών» που καταθέτω στα
Πρακτικά, υπάρχει πολύ πρόσφατο πόρισµα του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης που καταδεικνύει το µέγεθος της διαφθοράς όσον αφορά τις µετακινήσεις κρατικών
αυτοκινήτων για το έτος 2015.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Νίκη Κεραµέως καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενδεικτικά να σας πω κραυγαλέες περιπτώσεις υποτιθέµενης
µεταφοράς ακόµα και ατόµων που έχουν αποβιώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Περίπτωση, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κρατικού αυ-
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τοκινήτου που διένυσε εξακόσια είκοσι επτά χιλιόµετρα σε σαράντα λεπτά και πολλές άλλες περιπτώσεις. Γιατί το λέω αυτό;
Κύριοι της Κυβέρνησης, βάλτε πρώτα µία τάξη στις υπηρεσίες
σας! Σταµατήστε την κατασπατάληση του χρήµατος εκεί, προτού
να καταφύγετε σε περαιτέρω περικοπές συντάξεων και σε αύξηση φόρων. Για το θέµα αυτό κατέθεσα σήµερα ερώτηση στους
αρµόδιους Υπουργούς.
Τρίτη λέξη-κλειδί είναι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Και εδώ, δυστυχώς, είναι το πιο εντυπωσιακό επίτευγµα της οικονοµικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί µε τους φόρους που
βάλατε και µε τις νέες περικοπές δαπανών θα έπρεπε το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα να ήταν εντυπωσιακότατο και δυστυχώς
δεν είναι.
Μία κουβέντα θα πω για το δηµόσιο χρέος. Το δηµόσιο χρέος
αυξάνεται κατά εννέα ποσοστιαίες µονάδες το 2016 σε σχέση µε
το 2014. Και εδώ η σύγκριση και τα νούµερα είναι αµείλικτα. Μεταξύ του 2011 και του 2014, το δηµόσιο χρέος µειώθηκε κατά
περίπου 40 δισεκατοµµύρια ευρώ και οι τόκοι κατά 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό και τον καταψηφίζουµε γιατί απαξιώνετε µε κάθε τρόπο την προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών κυρίως να νοικοκυρέψουν
τα του οίκου τους, γιατί δηµιουργήσατε ψευδαισθήσεις ότι υπάρχει και άλλος δρόµος για την έξοδο από την κρίση άσκοπα και
ανέξοδα, γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης, πουθενά µέσα στο κείµενο του προϋπολογισµού δεν αποτυπώνονται οι προϋποθέσεις
για επανεκκίνηση της οικονοµίας και για επιστροφή στην ανάπτυξη. Και γιατί η δαµόκλειος σπάθη του Grexit παραµένει, δυστυχώς, επιλογή των εταίρων µας εξαιτίας των κακών χειρισµών
και των παλινωδιών της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα συνεχίσουµε να ψηφίζουµε καθετί το θετικό, το προοδευτικό, το αναπτυξιακό. Ο παρών προϋπολογισµός, όµως, δεν περιέχει τίποτα από αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοράκος για έξι λεπτά µε τη γνωστή ανοχή του Προεδρείου,
που την έχουν όλοι οι Βουλευτές.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων όπου συζητούσαµε το θέµα του AIDS. Παρακολούθησα, λοιπόν, µία εξαιρετική επιτροπή, εισηγήσεις από
την πολιτική ηγεσία, όλους τους φορείς αλλά και από τους Βουλευτές.
Το θαύµα του AIDS σήµερα, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει AIDS
στην Ελλάδα –και αυτό είναι θαύµα- και υπάρχει ως επίπτωση σε
ένα πάρα πολύ µικρό ποσοστό, κύριε συνάδελφε από το Ηράκλειο, που προηγουµένως µιλούσατε για τη συναίνεση, είναι
επειδή υπήρχε εθνική συνεννόηση και εθνική συναίνεση.
Γι’ αυτό, όταν όλες οι πολιτικές δυνάµεις βάλουν τα δυνατά
τους, γίνονται θαύµατα, κυρία συναδέλφισσα.
Όµως, όταν οι πολιτικές δυνάµεις ξεχνούν τι έχουν κάνει -κύριε
Ηγουµενίδη, σ’ εσάς αναφέροµαι- όταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έρχεται στο Ηράκλειο και δεν τον αφήνετε να µπει
στο νοσοκοµείο, τι συναίνεση θέλεις; Για πες µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τώρα το µετάνιωσε!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν πειράζει.
Γράφει, λοιπόν, χθες η «ΑΥΓΗ», το κοµµατικό σας έντυπο: «Λεωνίδας Γρηγοράκος: Εγώ είµαι µνηµονιακός, δεν κρύβοµαι».
Γιατί να κρυφτώ; Έχω ψηφίσει τρία µνηµόνια. Δεν θα ήταν καραγκιοζιλίκι να κρυφτώ; Δεν θα ήµουν Καραγκιόζης; Είµαστε
αξιόπιστοι, σοβαροί άνθρωποι, είµαστε εξήντα δύο χρόνων.
Έχουµε µία κουλτούρα. Δεν έχουµε την κουλτούρα της απάτης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, µη µε προκαλείτε να αρχίσω.
Εδώ το µισό Υπουργικό Συµβούλιο πριν από λίγο βγήκε δύο
τρεις φορές -άρχισε η «παρέλαση», γιατί πάµε για τα Χριστούγεννα- και δεν ήξεραν τίποτα. Αφού τα είχαν ψηφίσει όλα στο
ΠΑΣΟΚ! Μνηµονιακοί ήταν οι Υπουργοί! Όταν θυµήθηκαν ότι
υπάρχει περίπτωση να µη βγουν Βουλευτές και πήγαν στον ΣΥ-
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ΡΙΖΑ, λέτε να άλλαξαν τόσο γρήγορα ιδεολογία; Μήπως είναι τίποτα άλλο που τους έκανε να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ; Το πνεύµα της
εποχής;
Ο Πρωθυπουργός άνοιξε θέµατα τα οποία θα τα βρει µπροστά
του αλλά πρέπει να τα βρει µπροστά του. Διότι αν είχε φροντίσει
να είναι συναινετικός τα προηγούµενα χρόνια ή τουλάχιστον να
έριχνε λίγο νερό στο κρασί του, βρε αδελφέ, θα µας έλεγε και
εµάς να σταθούµε κάπου και να πούµε «ναι, ψήφισα ένα νοµοσχέδιο».
Εµείς δεν ντρεπόµαστε που ψηφίσαµε τα µνηµόνια, γιατί λέγαµε ότι είναι εθνική ανάγκη τα µνηµόνια και γι’ αυτό τα ψηφίσαµε. Λέτε να ήθελα εγώ να µπει το µνηµόνιο, να κόψει τη
σύνταξη του διπλανού µου, του φίλου µου, του αδελφού µου,
της γυναίκας µου, τον δικό µου τον µισθό; Ε, δεν είµαι και µαζοχιστής! Λέτε να το ήθελα; Το ήθελε κανείς Έλληνας αυτό; Κανείς
δεν το ήθελε! Η ανάγκη µάς έκανε, όπως έκανε και εσάς η
ανάγκη το καλοκαίρι να έρθετε να ψηφίσετε το τρίτο µνηµόνιο.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, το «µνηµονιακός-αντιµνηµονιακός».
Δεν καταλαβαίνω αυτήν την πραγµατικά διχαστική πολιτική που
χθες ακολούθησε ο Πρωθυπουργός πάλι µε την παροιµία από τα
Αραβικά Εµιράτα. Κανείς από αυτούς που ψήφισαν µνηµόνιο δεν
είναι αντιµνηµονιακός και δεν είναι σωστή πολιτική θέση.
Όµως, µπορεί να σας ακουµπήσει κάποιος, αγαπητέ µου κύριε
Θεωνά, να σου πει για τον συνέταιρό σου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ποιος είναι ο συνέταιρός µου;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ο κ. Καµµένος.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτή
είναι η αλήθεια. Αυτή είναι δηλαδή η πραγµατικότητα για όποιον
έχει τυφλωθεί. Μη µου κάνετε τώρα συγκρίσεις µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ µε το εθνικο-λαϊκίστικο κόµµα!
Άλλο που δεν υπάρχει εδώ πουθενά και σας αφήνει να κάνετε
ό,τι θέλετε. Του έδωσαν ένα αεροπλάνο και γυρίζει πέρα-δώθε.
Μια χαρά!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ σέβοµαι τις απόψεις σας. Εκτιµώ τον αγώνα σας. Εκτιµώ
τον αγώνα σας! Εκτιµώ την προσπάθειά σας! Εκτιµώ την προσπάθεια όλων των συναδέλφων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ! Ε, πείτε
και εσείς ότι δεν κάνατε κάτι καλά όλα τα προηγούµενα χρόνια!
Πείτε τουλάχιστον ένα συγγνώµη γι’ αυτές τις φοβερές βρισιές!
Ξέρετε, εµένα δεν µε έχουν ενοχλήσει όλα όσα λέγατε αλλά
αυτήν τη λέξη «προσκυνηµένος» δεν µπορώ να τη χωνέψω. Προσκυνηµένος; Τώρα δηλαδή είναι προσκυνηµένη όλη η Κυβέρνηση και όλοι εσείς είσαστε προσκυνηµένοι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δεν προσκυνούµε πουθενά εµείς!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Μα, τι γίνεται τώρα δηλαδή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Γρηγοράκο, είναι ξαπλωµένοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα ας µην µπαίνουµε σε διάλογο.
Κύριε Γρηγοράκο, συνεχίστε. Σας παρακαλώ, κύριοι Βουλευτές, µη διακόπτετε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή θέλω να
µιλήσω για δύο πράγµατα, θέλω να µιλήσω για την υγεία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Απευθύνοµαι στα
έδρανα, στους Βουλευτές. Παρακαλώ να µη διακόπτετε!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την υγεία, λοιπόν, για την υγεία της συναίνεσης!
Αντί να βελτιώσετε το σύστηµα της υγείας, συνεχής αποδόµηση! Εδώ είναι ο κ. Σταϊκούρας, µάλλον ήταν πριν από λίγο,
έφυγε. Αντί να φροντίσετε για την αποφυγή εκµετάλλευσης των
ασθενών στο σύστηµα, µου τους φέρατε ξανά πίσω µε τον νόµο
Κατρούγκαλου, «ο ‘’κακός’’ ο Γρηγοράκος τον έπιασε στον
‘’Ευαγγελισµό’’ και το ίδιο βράδυ τον είχα στείλει σπίτι του». Και
έβγαινε και έλεγε ο χριστιανός «δεν µε έφταναν τα λεφτά!». Γιατί,
φτάνουν στους άλλους; Τον φέρατε πίσω. Τους φέρατε πίσω
τους γυναικολόγους στο «Έλενα». Όλους!
Αντί να αποφύγετε, λοιπόν, το black-out του συστήµατος,
ακόµη συνεχίζετε να δίνετε άδειες σε γιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να πηγαίνουν δήθεν για µετεκπαίδευση ή άνευ
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αποδοχών. Κρατούν τη θέση στον «Ευαγγελισµό», στο «Κρατικό
Αθηνών» και στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία της Ελλάδος και
πηγαίνουν και δουλεύουν στο εξωτερικό. Ρε, τι µαγκιά είναι
τούτη; Ρε, τι µαγκιά είναι αυτή; Να κρατάω τη θεσούλα µου, να
είµαι στο εξωτερικό, να τα ’κονοµάω και άµα τύχει κάτι, θα ξαναγυρίσω και πίσω!
Καµµία δεν είχα υπογράψει. Υπογράφει κατά κόρον. Κατά τα
άλλα έχουµε έλλειψη γιατρών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Φέραµε την τροπολογία –και πέρασε- για να φύγουν οι γιατροί στα
εξήντα επτά έτη. Δεν τη φέραµε γιατί θέλαµε να αυξήσουµε το
όριο ηλικίας των γιατρών. Από ανάγκη τη φέραµε, γιατί έφευγαν
χίλιοι γιατροί από το σύστηµα. Τώρα είναι µέσα στο σύστηµα και
κρατάνε το σύστηµα όρθιο. Δεν την ψηφίσατε όµως. Την πολεµήσατε µε µανία.
Ποσοστό συµµετοχής στα φάρµακα. Βάλατε φόρο τώρα. Αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αντί να διαφυλάξετε και να
διατηρήσετε τις µόνιµες και επικουρικές θέσεις στα νοσοκοµεία
–το είχαµε κερδίσει µε το προηγούµενο Υπουργικό Συµβούλιοπήρατε τα λεφτά, έµειναν οι θέσεις κενές και δεν µπορούσατε
να προκηρύξετε θέσεις.
Εδώ είναι ο κ. Σταϊκούρας. Μιλάω για τεσσερισήµισι χιλιάδες,
τρεις χιλιάδες θέσεις προσωπικού των νοσοκοµείων και χίλιους
πεντακόσιους µόνιµους γιατρούς. Πήρατε τα λεφτά και τα δώσατε στα ασφαλιστικά ταµεία τον χειµώνα. Πώς να προκηρύξετε
λοιπόν θέσεις για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Κλείνουν όλα τα νοσοκοµεία. Όσο για τις µονάδες εντατικής
θεραπείας θα κλείσουν και αυτές όλες, γιατί απολύθηκαν όλοι οι
νοσηλευτές του ΚΕΕΛΠΝΟ που στήριζαν τις µονάδες εντατικής
θεραπείας.
Δύο λόγια µόνο για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους δήµους. Πριν από αυτό, όµως θα πω ότι έγινε µε τους προϋπολογισµούς στα νοσοκοµεία. Εµείς είχαµε πει ότι θα πάµε µε ό,τι
κάναµε µέχρι το 2013, διότι είχαµε πετύχει τους στόχους. Τώρα,
αντί 1,860 εκατοµµυρίων πήγαµε στα 1,400 εκατοµµύρια. Αφού
είχαµε πει ότι δεν θα το χαµηλώσουµε άλλο! Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γρηγοράκο,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πιστεύω ότι οι δήµοι -άσχετα από αυτό που είπε ο κ. Μπαλάφας προηγουµένως- είναι έτοιµοι να κλείσουν. Τους πήρατε
τώρα και τα χρήµατα που είχαν να πάρουν από τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, από τα βοσκοτόπια, τα πήγατε στην περιφέρεια,
θα κλείσουν τα µαγαζιά, θα σταµατήσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι δήµοι θα ψάχνουν να βρουν λεφτά.
Εµείς, λοιπόν, δεν πιστεύουµε στις αραβικές παροιµίες. Εµείς
θέλουµε εθνική συνεννόηση στην πράξη, γιατί η µοναδική αλήθεια είναι οι πράξεις, τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μπουκώρος µε τον οποίο ολοκληρώνεται ο δέκατος κύκλος των οµιλητών. Μετά τον κ. Μπουκώρο έχει ζητήσει τον λόγο
-και έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση γι’ αυτό- ο κ. Αποστόλου.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά, προς τους αγαπητούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι ανεβαίνουν στο Βήµα και µιλούν για µηδενική ύφεση και
άλλα τέτοια, θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να επικαιροποιήσετε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα στοιχεία σας γιατί, ως γνωστόν,
η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναθεωρήσει την εκτίµησή της για την ύφεση το
τρίτο τρίµηνο. Την ανεβάζει στο 1,1% και όχι στο 0,4%, που ήταν
η αρχική της πρόβλεψη, γεγονός που καθιστά ανέφικτο το στόχο
για µηδενική ύφεση.
Όµως, ακόµα και η σηµερινή µέρα αποδεικνύει την αφερεγγυότητα, την ασυναρτησία και την αµετροέπεια της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Για δεύτερη φορά µέσα σε λίγες µέρες η Κυβέρνηση,
κάλεσε τους εργαζόµενους να πάρουν µέρος στη σηµερινή
απεργία. Τους διέφυγε όµως µια σηµαντική και κρίσιµη λεπτοµέρεια. Η σηµερινή απεργία ήταν αντικυβερνητική, ήταν ενάντια
στην Κυβέρνηση και στον προϋπολογισµό τον οποίο καταθέτει!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι εργαζόµενοι για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και τον προϋπολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτυρήθηκαν σήµερα. Μάλλον η Κυβέρνηση –δεν µπορώ να σκεφθώ κάτι άλλο- βάλθηκε να επιβεβαιώσει τη λαϊκή παροιµία «όλοι γέλαγαν µε εµένα, έσκασα κι
εγώ στα γέλια», αν και η πολιτική της Κυβέρνησης µάλλον δάκρυα απογοήτευσης προκαλεί και όχι γέλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι είναι πραγµατικά
θλιβερό και ψυχοφθόρο, ακόµα και για εµάς τους ίδιους, το
θέαµα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να υπερασπίζονται µε πάθος φανατικών πρωτάρηδων το τρίτο επαχθέστερο,
δυσκολότερο και σκληρότερο µνηµόνιο.
Οι µέχρι πέρυσι τέτοιον καιρό δήθεν «πασσιονάριες» και οι
δήθεν «λιµπερταδόρες», που δεν θα άφηναν να περάσει και θα
έσχιζαν τα επαχθή και απεχθή µνηµόνια και θα απελευθέρωναν
από τον ζυγό της λιτότητας, όχι µόνο τον ελληνικό λαό αλλά και
όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σέρνονται σήµερα δυστυχώς
στα σκαλιά των τοκογλύφων.
Δεν γνωρίζω τί ακόµα µας επιφυλάσσει ο πολιτικός κλαυσίγελως που όλοι είµαστε υποχρεωµένοι να ζήσουµε αυτήν την περίοδο. Πάντως το τελευταίο επεισόδιο, µε πρωταγωνιστή τον
συµπαθή Υπουργό, ο οποίος υποδυόταν τον ρόλο του πούρου
µνηµονιακού πρέπει να έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2016
είναι η γραπτή απόδειξη ότι η ελπίδα φεύγει και οι φόροι έρχονται, η ελπίδα φεύγει και οι περικοπές των συντάξεων είναι εδώ.
Η αύξηση της ανεργίας και η επιστροφή της ύφεσης και των ελλειµµάτων δεν µπορεί να είναι ελπίδα, είναι απελπισία.
Θα αρκούσαν δυο-τρεις αριθµοί από το κείµενο του προϋπολογισµού για να αντιληφθεί κανείς την άτακτη υποχώρηση της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία πέρυσι το Σεπτέµβριο από
τη Θεσσαλονίκη υποσχόταν 12 δισεκατοµµύρια παροχές, µε το
γνωστό πρόγραµµα Θεσσαλονίκης και φέτος αρπάζει από την
τσέπη των Ελλήνων φορολογουµένων 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ,
πολιτική πρακτική στα όρια της πολιτικής λωποδυσίας.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό
τοµέα αυξήθηκαν κατά 58% µέσα σε εννιά µόλις µήνες. Αφού λαβώσατε βαθιά, κύριοι της Κυβέρνησης, την ιδιωτική οικονοµία µε
τα capital controls, της δίνετε και το τελειωτικό κτύπηµα µε τα
αριστερά φέσια.
Από το σύνολο των περικοπών, το 77% προέρχεται από µαχαίρωµα συντάξεων και επιδοµάτων. Είναι όµως αριστερές περικοπές και δεν πονάνε. Τσεκούρωµα των συντάξεων αντί της επιστροφής στα ύψη του 2009 και στη δέκατη τρίτη σύνταξη που
υποσχόταν ο κ. Τσίπρας. Αυτοί είστε όµως. Κοιταχθείτε στον καθρέφτη και εύκολα θα αντιληφθείτε την αλλοίωση των χαρακτηριστικών σας.
Ο πιο γκρίζος, ο πιο απαισιόδοξος προϋπολογισµός των τελευταίων ετών, φέρνει βαρυχειµωνιά στη χώρα και απελπισία στο
λαό. Η οικονοµία συρρικνώνεται και η κοινωνία εξοντώνεται.
Σκίσατε µέχρι και τις σηµαίες σας, κυρία Φωτίου. Θυµάµαι την
αριστερή και εθνολαϊκίστικη περηφάνια του προηγούµενου Φεβρουαρίου, όταν φέρνατε το πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Λέγατε
τότε ότι θα δαπανήστε 200 εκατοµµύρια ευρώ. Σας λέγαµε από
αυτό το Βήµα ότι είναι ψίχουλα. Τελικά, βρισκόµαστε στο δωδέκατο µήνα του 2015 και έχετε δαπανήσει µόλις 108 εκατοµµύρια
ευρώ. Θα µου επιτρέψετε χωρίς παρεξήγηση να σας πω ότι αυτά
δεν φτάνουν ούτε για τα συµπαθέστατα, ελληνικότατα, νοστιµότατα και καινοτόµα γεµιστά!
Και όµως, µέσα στον κυκεώνα της ύφεσης και των ελλειµµάτων, της ανεργίας και της επενδυτικής άπνοιας υπάρχουν πλεονασµατικά ταµεία οργανισµών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Ναι, πλεονασµατικά. Ως µη όφειλε, ο ΟΑΕΔ έχει 500 εκατοµµύρια πλεόνασµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Στο Νοµό Μαγνησίας και στο Βόλο, στην εκλογική µου περιφέρεια, η ανεργία καλπάζει και έχει εξακοντιστεί πλέον στα όρια
της κοινωνικής έκρηξης, µε ποσοστά πάνω από 30%. Βιοµηχανίες κλείνουν και άλλες µεταναστεύουν. Με ποιο δικαίωµα στερεί
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ο ΟΑΕΔ προγράµµατα και κονδύλια από τις στρατιές των ανέργων; Δεν είναι αυτή πραγµατική πολιτική και κοινωνική αναλγησία;
Ακούω τους υπερασπιστές του κυβερνητικού έργου µέσα στον
οίστρο της κοµµατικής ρητορείας να ρωτάνε τη Νέα Δηµοκρατία
για τις περικοπές της, 25% η ανεργία, 40% οι περικοπές και άλλα
τέτοια. Από πού προκύπτει όµως ότι κυβερνάει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον στα παλιά, προηγούµενα φορολογικά και άλλα
βάρη προσθέτει και άλλα καινούργια;
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
ξεπουλήσατε, δεν διασώσατε το τραπεζικό σύστηµα. Δεν παράγετε κυβερνητικό έργο, δεν πληρώνετε τις οφειλές του κράτους
στον ιδιωτικό τοµέα, δεν προσφέρετε καµµία προοπτική στην οικονοµία, δεν προωθείτε καµµία επένδυση. Η αλήθεια είναι ότι
υπήρξατε αντιπολίτευση του «όχι» και είστε Κυβέρνηση του
«δεν».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά είναι έντονη η επιθυµία
µου να υπερψηφίσω τον προϋπολογισµό, προκειµένου να συµβάλω στην επιτάχυνση της πολιτικής και ιδεολογικής σας απογύµνωσης και εν τέλει της κυβερνητικής σας κατάρρευσης. Δεν
θα το κάνω, όµως ούτε από σκοπιµότητα, για να µη συµβάλω και
εγώ στην κατάρρευση της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Και κάτι τελευταίο. Η πορεία στην πολιτική σας ανεµοθύελλα
αποδεικνύει ότι δεν είστε καραβάνι. Τα καραβάνια έχουν σειρά,
τάξη και στόχους. Μπουλούκι άτακτον είστε και έχετε χάσει τον
δρόµο στην έρηµο των άνυδρων κυβερνητικών σας πρωτοβουλιών.
Όσο για την τυχοδιωκτική σας αναζήτηση πολιτικής συναίνεσης, ας αγοράζατε όταν πουλούσαν. Μπορεί να πανηγυρίζετε
για την τριπλή εκλογική σας νίκη µέσα στο 2015, αµφιβάλλω
όµως εάν θα συµπληρώσετε την τετραετία.
Εν τέλει µπορεί να συζητάµε σήµερα τον πρώτο προϋπολογισµό της Αριστεράς αλλά πολλοί συµπολίτες µας εύχονται να
είναι και ο τελευταίος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου, ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αναφέρθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας µην ξεκινήσουµε
τώρα νέο κύκλο απαντήσεων κ.λπ..
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα
πάρω πολύ χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, έχετε
ένα λεπτό για µια σύντοµη τοποθέτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πολύς
λόγος, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, και πολύ κλάµα, ότι δεν προλάβαµε να ξοδέψουµε τα 200 εκατοµµύρια, όπως είχαµε υποσχεθεί, για την ανθρωπιστική κρίση.
Όµως ξέρετε υπάρχουν πολλές λογικές οι οποίες έχουν να
κάνουν µε το χρήµα ως ένα ξεροκόµµατο, πώς να το πετάµε δηλαδή και να το χάνουµε ή πώς το χρήµα να το εκµεταλλευόµαστε, έτσι ώστε να πιάνει τόπο.
Η δική µας Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, ξέρει
πώς να δίνει και να πιάνουν τόπο τα λεφτά. Θα σας πω το πολύ
απλό, λοιπόν...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γιατί τέτοιος χαµός; Ακούστε µε λιγάκι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ να είστε σύντοµη. Ακολουθεί Υπουργός, περιµένουν
Βουλευτές να µιλήσουν.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν µε διακόπτετε πριν µιλήσω, δεν γίνεται. Θα κάνετε λιγάκι υποµονή για
να δείτε πώς ξοδέψατε 500 εκατοµµύρια ρίχνοντάς τα στο πουθενά. Δίνοντας άπαξ ένα επίδοµα 500 ευρώ σε µερικούς Έλληνες…
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Σε πόσους;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …και πώς
εµείς επί εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οικογένειες…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Η Νέα Δηµοκρατία δεν άφησε τόσους πολλούς φτωχούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ηρεµήστε.
Η κάρτα αλληλεγγύης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν δώσατε χρήµατα στους φτωχούς. Τα χρήµατα που υποσχεθήκατε να δώσετε. Αυτό είναι όλο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να τελειώσει πρώτα η Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Φωτίου,
ακούστε µε. Πάτε να µας αναλύσετε το πρόγραµµά σας. Θα
έρθει η ώρα. Δεν έχετε µιλήσει ακόµα. Όταν µιλήσετε θα τοποθετηθείτε. Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν έχει ξαναγίνει αυτό µε Υπουργό. Ούτε η Έδρα ούτε οι αποκάτω δεν
έχουν ψυχραιµία ένα δευτερόλεπτο να ακούσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, στοχοποιείτε το Προεδρείο τώρα; Δεν κατάλαβα. Μας εγκαλείτε κιόλας;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό δεν
έχει ξαναγίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας έδωσα τον
λόγο για να δώσετε µια συγκεκριµένη εξήγηση σε όσα είπε ο κ.
Μπουκώρος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό προσπαθώ να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εσείς ανοίγετε το
θέµα σε όλο το φάσµα της αρµοδιότητάς σας ως Υπουργού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τα χρήµατα που υποσχεθήκατε θα
τα δώσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα έρθει η µέρα, η
ώρα που θα µιλήσετε. Σας παρακαλώ πολύ, έχω αναγγείλει ήδη
τον κ. Αποστόλου, ο οποίος περιµένει στωικότατα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ «τρώω» τώρα τον χρόνο του κ. Αποστόλου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ζητάω τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση,
συγγνώµη, δεν έχει τελειώσει η κυρία Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να τελειώσει η κυρία Υπουργός πρώτα
και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και ήταν ανάγκη να
παρέµβετε; Σας είδα, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα
σας έδινα τον λόγο. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το δικαιούνται.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ ξέρω
και θα σας αναπτύξω βεβαίως όταν µιλήσω αναλυτικά, γιατί σας
καίει πολύ η κάρτα αλληλεγγύης. Γιατί σήµερα ο κόσµος παίρνει
70 έως 220 ευρώ τον µήνα για τροφή σταθερά και θα τα παίρνει
και όλο τον επόµενο χρόνο. Γιατί παίρνει 70 έως 220 ευρώ επιδότηση ενοικίου σταθερά και θα παίρνει και τον επόµενο χρόνο.
Γιατί παίρνει 300 kwh δωρεάν τον µήνα σταθερά και θα παίρνει
και τον επόµενο. Δεν πετάξαµε, δεν φάγαµε 500 εκατοµµύρια για
πλάκα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Ποιοι τα φάγανε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γι’ αυτό τα
γεµιστά είναι επινόηση του ελληνικού λαού και γι’ αυτό πρέπει
να διδάσκεστε. Κρίµα που τα λοιδορείτε! Να διδάσκεστε από τις
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επινοήσεις του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, ζητήσατε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, για ένα
λεπτό, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο και
θέλω εκ προοιµίου να πω ότι θέλει πολύ θράσος να τοποθετείται
η κ. Φωτίου η οποία είναι πολύ εκτεθειµένη απέναντι σε ένα κρίσιµο ζήτηµα, αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης και σε ένα ζήτηµα
για το οποίο η Κυβέρνηση πρέπει να κρυφτεί γιατί είναι διπλά
εκτεθειµένη.
Και εξηγούµαι. Κυρία Φωτίου, την περίφηµη ανθρωπιστική
κρίση που την είχατε στην ηµερήσια διάταξή σας, τη µεταφράσατε αρχικά στη Θεσσαλονίκη για 2 δισεκατοµµύρια, την πρώτη
χρονιά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άντε πάλι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στη συνέχεια τα 2 δισεκατοµµύρια έγιναν 200 εκατοµµύρια. Και έχετε σήµερα το θράσος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, ξεκινάτε πάλι νέο κύκλο. Απευθύνεστε στην κ. Φωτίου. Βάζετε ζητήµατα, θα βάλετε και άλλα. Τι θέλετε τώρα; Να υπάρχει µεταξύ
σας συζήτηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, σας διακόπτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί µε διακόπτετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με την άδειά σας
και µε τη συναίνεση του Σώµατος. Δεν χάλασε ο κόσµος, κύριε
Βρούτση!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ωραία, ξανατοποθετούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Περιµένουν Βουλευτές να µιλήσουν, περιµένουν Υπουργοί. Χάνουµε χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ξαναδώστε µου τον χρόνο.
Επαναλαµβάνω. Η κ. Φωτίου και η Κυβέρνηση είναι εκτεθειµένοι διπλά. Εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Εξαπάτησαν τους φτωχούς, τους αδύναµους, τους έταξαν «λαγούς µε πετραχήλια», τα
2 δισεκατοµµύρια της Θεσσαλονίκης έγιναν 200 εκατοµµύρια και
καθώς κλείνει ο χρόνος αποκαλύπτεται η µεγάλη απάτη. Δίνονται
µόλις 108 εκατοµµύρια, τη στιγµή που η προηγούµενη κυβέρνηση έδωσε 755 εκατοµµύρια για την οικογενειακή ενίσχυση,
έδωσε 450 εκατοµµύρια σε επτακόσιες χιλιάδες οικογένειες
µέσα από το πρωτογενές πλεόνασµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση,
αυτά µπορείτε να τα πείτε και στην οµιλία σας, όποτε θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και προχωρώ και σε κάτι άλλο καινούργιο για να το µάθει η Βουλή. Την ώρα, κυρία Φωτίου, που η
ανεργία είναι τόσο υψηλή, που την αυξήσατε, ενώ η µακροοικονοµική της προοπτική ήταν να είναι στο 19,5% στο τέλος του
2016, παίρνουν τα λεφτά του ΟΑΕΔ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σας
απαντήσω. Δεν ντρέπεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα ξεκινήσουµε καινούργιο κύκλο, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και φτάνουµε σήµερα στο σηµείο 280
εκατοµµύρια ευρώ, λεφτά των εργαζοµένων που δόθηκαν για
προγράµµατα ανεργίας, να τα έχουν πάει στην Τράπεζα της Ελλάδας και να αγνοείται η τύχη τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ. Θέλατε κάτι συγκεκριµένο να πείτε και ανοίξατε δέκα
θέµατα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Ολοκληρώνετε και σταµατάµε εδώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εδώ έχω το χαρτί. Λεφτά που έπρεπε
να χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα ανεργίας πάνε και τα παρκάρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος µε το ψευτοεπιχείρηµα του
υψηλότερου επιτοκίου. Γιατί, κυρία Φωτίου; Δεν υπάρχει ανεργία; Γιατί δεν κάνετε προγράµµατα ανεργίας; Τα λεφτά είναι των
εργαζοµένων και όχι για να καλύπτετε άλλες δαπάνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Παφίλης.
Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό σας παρακαλώ. Δώστε µια ανοχή.
Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά ζητάω
τον λόγο αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πρώτα κάτι σχετικά
µε την διαδικασία.
Τελικά θα το εφαρµόσουµε αυτό; Κάθε φορά που θα µιλάει
Υπουργός, θα παίρνουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι; Θα τον παίρνουν. Βεβαίως. Γιατί µέχρι τώρα όλοι µιλάνε,
όταν σηκώνεται Υπουργός. Πρωταθλητής είναι ο κ. Λοβέρδος δεν τον κατηγορώ, λέω πώς διαµορφώνεται η διαδικασία- «ένα
λεπτό τον λόγο», πέντε λεπτά οµιλία. Ξαναπαίρνει άλλος Υπουργός τον λόγο. Ξανά το ίδιο. Αν είναι, να ισχύσει για όλους και όχι
να είµαστε εµείς τα «κορόιδα» της ιστορίας, για να το πω έτσι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα ντολµαδάκια…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα ντολµαδάκια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τώρα δεν ζήτησε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι ντροπή για τον ελληνικό λαό και
αυτούς που παράγουν τον πλούτο, αυτή η άθλια συζήτηση που
γίνεται εδώ µέσα, ποιος δηλαδή τους αντιµετωπίζει ως ζητιάνους
είτε µε 70 είτε µε 100 είτε µε 500 είτε µε 300 ευρώ. Αυτό λένε
αυτήν τη στιγµή. Και απευθύνοµαι στον κόσµο και όχι στο Κοινοβούλιο.
Αυτοί που χτίζουν τα πάντα, αυτοί που έφτιαξαν την Ελλάδα,
αυτοί που παράγουν τον πλούτο, σήµερα κοκορεύονται, και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το σύστηµά τους που τους
έφτασαν σε εξαθλίωση και ο ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί την ίδια πολιτική, ότι τους δίνουν ένα ξεροκόµµατο και πρέπει να είναι και
ευχαριστηµένοι.
Εµείς θεωρούµε πρόκληση κυριολεκτικά το 2015 µε τέτοιες
δυνατότητες που έχει η κοινωνία να τσακώνονται µέσα εδώ για
το ποιος τους δίνει ένα ξεροκόµµατο, όπως τσακώνονταν παλιά,
όταν οι βασιλιάδες έσφαζαν τον κόσµο και οι βασίλισσες µοίραζαν καραµέλες στα ορφανά.
Και λέµε, λοιπόν, στο λαό ότι του ανήκουν όλα και πρέπει να
αποφασίσει να απορρίψει αυτήν τη λογική που τον αντιµετωπίζει
σαν ζητιάνο. Αυτοί τα δικαιούνται όλα, αυτοί παράγουν τον
πλούτο και πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και τις
δυνάµεις τους για να ανατρέψουν ένα σύστηµα, γιατί αυτό είναι
υπεύθυνο, και µαζί αυτούς που το υπηρετούν, ώστε να πάρουν
αυτό που τους ανήκει.
Και να σταµατήσει, -το ξαναλέµε, γιατί είναι κυριολεκτικά προκλητικό- η διαφήµιση που γίνεται και από τον έναν και από τον
άλλον και συνολικά για τη δήθεν αγαθοεργία που κάνουν απέναντι σε αυτούς τους οποίους έχουν στείλει κυριολεκτικά στην
κόλαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Αποστόλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν τον διακόψατε τον κ. Παφίλη! Να
είστε δίκαιος, Πρόεδρε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πρώτη φορά µιλάω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εγώ δεν είπα να µη µιλήσετε. Δεν σας
διέκοψε. Είναι δίκαιο αυτό, να µε διακόψει εµένα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πρώτη φορά µίλησα σε δύο µέρες.
Έχετε µιλήσει εκατό φορές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μου επιτρέπετε;
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα εστιάσω την οµιλία µου στον
αγροτικό χώρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Πείτε και πότε θα πληρωθούν οι
αγρότες, µιας και είστε στο µικρόφωνο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θεωρώ ότι είναι ο χώρος ο οποίος δεν έτυχε τουλάχιστον του ενδιαφέροντος που είχε ανάγκη τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά τα προβλήµατα που έχουµε να λύσουµε.
Κατ’ αρχάς, θα σταθώ, µιας και το ζητήσατε, στο θέµα των
ηµερών που είναι οι πληρωµές των ενισχύσεων. Αναρτήθηκαν
ήδη από το µεσηµέρι τα προσωρινά δικαιώµατα της βασικής ενί-
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σχυσης ανά ΑΦΜ αγρότη, που σηµαίνει ότι ξεκλείδωσαν οι πληρωµές και θα γίνουν στο σύνολό τους την ερχόµενη Δευτέρα.
Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί θα είναι το 90% της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, που αποτελεί το 50% της άµεσης ενίσχυσης. Σε αυτά θα προστεθούν µέχρι
τα µέσα του Δεκέµβρη τουλάχιστον 200 εκατοµµύρια, που αφορούν όλες τις εκκρεµότητες που είχαν αφήσει οι προηγούµενες
κυβερνήσεις από το 2009 µέχρι το 2014.
Με άλλα λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, η ύπαιθρος θα ενισχυθεί αυτές τις ηµέρες µε το ποσό του 1,3 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
πράγµα που θα συµβάλει, το κατά δύναµιν βέβαια, στην οικονοµική δραστηριότητα της υπαίθρου.
Θέλω, όµως, να ξεκαθαρίσω τρία πράγµατα. Πρώτον, ότι πρόκειται για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, που σηµαίνει νέα δεδοµένα που απαιτούν τον επαναπροσδιορισµό από την αρχή όλων
των δικαιωµάτων. Και µιλάµε για δικαιώµατα που αφορούν επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δηλώσεις.
Δεύτερον, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν έχουν γίνει, γι’ αυτό βέβαια τον λόγο, οι σχετικές πληρωµές
και τρίτον, τα ποσά της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που
βέβαια είχε συµφωνηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις,
είναι τουλάχιστον κατά 10% µικρότερα.
Για όλα αυτά θα σας καταθέσω αναλυτική κατάσταση-ανακοίνωση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορώ, όµως, να µην αναφερθώ στην καταιγίδα που αντιµετωπίσαµε παραλαµβάνοντας το Υπουργείο και τις επιπτώσεις
από την κάκιστη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δηµοκρατίας.
Το επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά. Μας έχουν επιβληθεί
δηµοσιονοµικές διορθώσεις, δηλαδή πρόστιµα, συνολικού ποσού 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ και καταλογισµοί 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και έρχονται και άλλα, εξαιτίας αυτής της συµπεριφοράς.
Τι κάναµε, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς για να αποφύγει η
χώρα µας τα χειρότερα; Για τα πρόστιµα που είχαν αποδεχθεί οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, πληρώσαµε ήδη την πρώτη δόση
ύψους 311 εκατοµµυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε ότι έπεται συνέχεια τα επόµενα χρόνια.
Για τους καταλογισµούς, µετά από σκληρή µάχη, µειώσαµε τα
ποσά σε πρώτη φάση. Έχουµε καταφέρει πολλά σε αυτό το επίπεδο αλλά δεν µας επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθούµε σε αυτά.
Δυστυχώς, όµως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιµένει να επιστραφούν από τους ίδιους τους αγρότες τα υπόλοιπα ποσά, αλλιώς
η χώρα απειλείται µε παραποµπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και
ηµερήσια πρόστιµα.
Θα σας καταθέσω τη σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία, επιπλέον, µάς επισηµάνθηκε η αδιαφορία
που έδειξαν µέχρι σήµερα οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µια
αδιαφορία που όξυνε την κατάσταση.
Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αναγκαστήκαµε να φέρουµε
νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία προβλέπεται ότι αν τελικά γίνουν κάποτε ανακτήσεις, αυτές να γίνονται όχι µε την αυστηρή
και αναγκαστικού χαρακτήρα διαδικασία, που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, ο ν.4002/2011, αλλά µε άλλη ηπιότερη διαδικασία σε βάθος χρόνου, που θα την περιγράψει µια υπουργική
απόφαση από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, τονίζω για µια ακόµη φορά ότι οποιαδήποτε απόφαση για ανακτήσεις από τον αγροτικό χώρο, αν προκύψει τέτοιο
θέµα, θα είναι συναπόφαση µέσα από τη Βουλή.
Και ας έλθουν τότε οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας για
τα πακέτα Χατζηγάκη ύψους 421 εκατοµµυρίων ευρώ και Κοντού
ύψους 108 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για το πακέτο ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ Μωραΐτη προς τους συνεταιρισµούς, να ψηφίσουν µπροστά στο δίληµµα να αναζητηθούν
τα αντίστοιχα ποσά ή να τα φορτωθεί ο Έλληνας φορολογούµενος µε νέα πρόστιµα.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς θεωρούµε ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για να ανατρέψουµε πολλές καταστάσεις και
πολλά προβλήµατα, µε βάση ένα συνολικό σχέδιο άµεσης ανακούφισης και µεσοπρόθεσµης στρατηγικής ανάπτυξης.
Το πρώτο που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε είναι ο περιορισµός των επιπτώσεων της κρίσης και της νέας συµφωνίας στο
αγροτικό εισόδηµα και το δεύτερο είναι η υπηρέτηση του προγράµµατός µας για τον πρωτογενή τοµέα. Θα επιµείνουµε στις
διαπραγµατεύσεις, καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις.
Η βασική µας φιλοσοφία είναι τα φορολογικά βάρη να κατανεµηθούν δίκαια, µε προφανή στόχο το µεγαλύτερο µέρος να
επωµιστούν οι µεγαλύτερες αγροτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις,
µε οποιοδήποτε σενάριο ή µε συνδυασµό σεναρίων και εναλλακτικών προτάσεων και αντίστοιχη ελάφρυνση των µικροµεσαίων
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που το όποιο εισόδηµά τους θα
προκύπτει από την αµοιβή της πραγµατικής οικογενειακής εργασίας τους και όχι από κάποιο τεκµαρτό προσδιοριστέο επιχειρηµατικό κέρδος.
Για να µην γίνεται, όµως, η συζήτηση πάνω σε αναλήθειες,
οφείλω να καταθέσω και συγκεκριµένα νούµερα. Οι αγρότες για
το εισόδηµα του 2013 πλήρωσαν συνολικά 411 εκατοµµύρια
ευρώ. Για τα εισοδήµατα του 2014 πλήρωσαν λιγότερο από τα
µισά, δηλαδή 186 εκατοµµύρια ευρώ. Και για τα εισοδήµατα του
2015 θα πληρώσουν του χρόνου περίπου 210 εκατοµµύρια ευρώ.
Τόσα προβλέπει ο φετινός προϋπολογισµός.
Ακόµη και µε συντελεστή 20%, το 2017 οι αγρότες για τα εισοδήµατα του 2016, δεν θα πληρώσουν σε καµµιά περίπτωση τα
411 εκατοµµύρια ευρώ που πλήρωσαν το 2014, µε βάση τα
έσοδα του 2013. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι όταν
ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015, απάλλαξε της
φορολόγησης τις ενισχύσεις στο 85% των Ελλήνων αγροτών που
έπαιρναν ενισχύσεις κάτω από 12.000 ευρώ. Επιτέλους, πρέπει
να σταµατήσει αυτή η πολιτική υπερεκµετάλλευση του θέµατος.
Δεν βοηθά τους αγρότες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το βασικό µας πρόγραµµα όπως έχει
κατατεθεί, παραµένει σταθερό και αναλλοίωτο ως προς τη φιλοσοφία του, τις αξίες του και τους στόχους του, που είναι η υπηρέτηση της ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης του αγροτικού τοµέα,
ένα σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της διατροφικής µας
επάρκειας, στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παράγωγης
µέσω της προστιθέµενης αξίας, στη συγκράτηση και ανανέωση
του αγροτικού πληθυσµού και στη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής στην ύπαιθρο.
Οι παρεµβάσεις µας εντός του 2016 στοχεύουν τόσο στη µείωση του κόστους παραγωγής όσο και στη βελτίωση των τιµών
των αγροτικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διοικητικός
µηχανισµός διαχείρισης και καταβολής των πληρωµών θα γίνει
άµεσα πιο ευέλικτος και αποτελεσµατικός, ώστε ο αγρότης να
πληρώνεται γρήγορα, να του εξασφαλίζεται η απαραίτητη ρευστότητα και χωρίς, κυρίως, απώλειες από δηµοσιονοµικές διορθώσεις, από πρόστιµα.
Ξεκινήσαµε ήδη τις θεσµικές παρεµβάσεις. Ψηφίσαµε πριν
λίγες µέρες το νοµοσχέδιο που ρυθµίζει το ιδιαίτερα περίπλοκο
θέµα των βοσκήσιµων γαιών µε βάση την αναγκαιότητα χρήσης
τους και βεβαίως και την προστασία του περιβάλλοντος. Καταθέσαµε ήδη σε δηµόσιο διάλογο το νοµοσχέδιο για τις επαγγελµατικές οργανώσεις των αγροτών, τον συνεργατισµό και την
κοινωνική οικονοµία, που µπορεί να εµπλουτιστεί σε αυτήν τη
διαδικασία της διαβούλευσης και µε άλλες προτάσεις και άλλες
παραµέτρους.
Το πρόβληµα της ρευστότητας, που όντως είναι πάρα πολύ
σοβαρό, θα επιλυθεί τόσο µε την αλλαγή αντιµετώπισης από
πλευράς του τραπεζικού συστήµατος του αγροτικού χώρου όσο
βεβαίως και την αναπτυξιακή τράπεζα που ετοιµάζουµε και ένα
κοµµάτι της, ένας τοµέας της θα αφορά τον αγροτικό χώρο,
αλλά κυρίως από την αγροτική κάρτα, την οποία θα θεσµοθετήσουµε αρχές της επόµενης χρονιάς.
Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, εγκρίθηκε ήδη το νέο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι εµπροσθοβαρές στην υλοποίηση των µέτρων που θα συµβάλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και του εισοδήµατος των αγροτικών νοικοκυριών, αλλά
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κυρίως θα δώσουν άµεσες επενδυτικές ευκαιρίες στην ύπαιθρο,
µε προτεραιότητα τις προκηρύξεις για τους νέους αγρότες και
τα πολυλειτουργικά πιλοτικά αγροκτήµατα.
Δηµιουργούµε παραγωγικά αξιοποιήσιµη τράπεζα γενετικού
υλικού και διατήρησης εγχώριων ποικιλιών, δίνοντας ιδιαίτερο
βάρος στην εφαρµοσµένη έρευνα για την παραγωγή εγχώριου
πολλαπλασιαστικού υλικού. Αξιοποιούµε προς άµεση βελτίωση
και χρήση χιλιάδες στρέµµατα σχολάζουσας δηµόσιας γης για
αγροτική παραγωγή. Παρεµβαίνουµε στον εξορθολογισµό της
χρήσης και του κόστους των ενεργειακών πόρων στη γεωργία
µέσω συστηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και στην αναµόρφωση-απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Κατοχυρώνουµε εθνικό σύστηµα
πιστοποιηµένης ποιότητας αγροτικών προϊόντων, σε άµεση σύνδεση µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα.
Θεσµοθετούµε µέσω συστήµατος αναγνώρισης την εποχική,
κυρίως, εργασία σε αγροτικές και αλιευτικές δραστηριότητες
εποχικών ή πλήρως απασχολούµενων µεταναστών εργατών, που,
εκτός του ότι είναι εντελώς αναγκαίοι στις σηµερινές συνθήκες,
αποκτούν νόµιµη υπόσταση και θα συνεισφέρουν µέσω της εργασίας τους το προβλεπόµενο εργόσηµο στον ασφαλιστικό
φορέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Συµβάλλοντας στον πολυλειτουργικό και τοµεακό χαρακτήρα
της αγροτικής οικονοµίας, ενισχύουµε τον θεσµό της οικοτεχνίας, αξιοποιούµε την έννοια του γεωργικού συµβούλου, όπως
προδιαγράφεται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, προκειµένου να αποτελέσει τον επιστήµονα των γεωτεχνικών εφαρµογών, δηλαδή αυτόν που θα βρίσκεται δίπλα στον αγρότη, περιορίζοντας το έµµεσο κόστος της συµβουλευτικής του παρουσίας.
Παρεµβαίνουµε θεσµοθετηµένα εντός του 2016 µε ενιαίο σύστηµα και διαδικασίες στον τοµέα εµπορίας αγροτικών προϊόντων. Λαϊκές αγορές, κεντρικές αγορές, εισαγωγές, εξαγωγές,
εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά πάνω από
όλα, προστατεύοντας τις τιµές του παραγωγού.
Στις διεθνές σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολλές παρεµβάσεις,
σχετικές συζητήσεις στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ιδιαίτερα για την προστασία των προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων
και κυρίως της φέτας στο πλαίσιο των συµφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες. Επίσης, ενισχύθηκαν σε πολλά σηµεία, θα έλεγα, οι διµερείς συνεργασίες µε βασικό στόχο την
προώθηση των εξαγωγών των αγροτικών µας προϊόντων στις µεγάλες αγορές.
Δεν µου επιτρέπει ο χρόνος, απλώς θα ήθελα να πω δυο κουβέντες ιδιαίτερα για τον τοµέα αλιείας, όπου και εκεί πλέον µπαίνουµε σε µια διαφορετική ταχύτητα. Ήδη ολοκληρώσαµε τη
διαδικασία χαρτογράφησης των βυθών µε Ποσειδωνία και βεβαίως περατώνουµε το έργο, θα έλεγα, το ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της αλιείας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προετοιµάζουµε ένα συνολικό σχέδιο
ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης στον πρωτογενή
τοµέα που στηρίζεται σε κύκλους προϊόντων µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και έχουµε ολοκληρώσει έναν
κύκλο επαφών σε διεπαγγελµατικό επίπεδο, µε στόχο την ανάπτυξη µιας σύγχρονης εµπορικής στρατηγικής στον τοµέα των
τροφίµων.
Υπάρχουν πολλοί κύκλοι οι οποίοι έχουν ως βασικούς στόχους
τη διατροφική επάρκεια, τα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης
αξίας και βεβαίως, ειδικά προϊόντα τα οποία θα αναδεικνύουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει
συγκροτηθεί ειδική οµάδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
η οποία στο πρώτο τρίµηνο του 2016 θα θέσει όλη αυτή την πρότασή µας σε δηµόσιο διάλογο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως πρέπει ως Κυβέρνηση σε δύσκολες συνθήκες να πορευτούµε αλλά είµαστε έτοιµοι όχι µόνο να
αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις από τη συµφωνία και όλες αυτές
που η κρίση µάς έχει φέρει, αλλά να δούµε και το πιο πέρα. Διότι
ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο, έχοντας τα τεράστια συγκριτικά
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πλεονεκτήµατα, που θα βοηθήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πρέπει να κάνουµε αυτά τα βήµατα.
Θέλω, ολοκληρώνοντας, να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τις δυνάµεις που ασπάζονται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που
στο προχθεσινό νοµοσχέδιο για τις βοσκήσιµες γαίες, έστω και
µε τις συνθήκες που ψηφίστηκε και όλα αυτά που ακολουθήθηκαν, είπαν «ναι» προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Κοζοµπόλη-Αµανατίδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορώ να µη σχολιάσω τη
γενναιότητα εκείνων που οδήγησαν τη χώρα µας σε αυτού του
µεγέθους την ανθρωπιστική κρίση, τώρα να εγκαλούν την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δίνει λιγότερα από όσα είχε υποσχεθεί. Πραγµατικά, χρειάζεται µεγάλη γενναιότητα ψυχής για να το κάνουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε µπροστά στην ψήφιση ενός νόµου του κράτους που θα καθορίσει την πορεία της
χώρας µας για το επόµενο διάστηµα. Γι’ αυτό σκύβουµε µε ιδιαίτερη προσοχή και µε ιδιαίτερη ευθύνη επάνω σε αυτό το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Εδώ υπάρχει µια σηµαντική διαφορά από
το παρελθόν: το γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισµός µπορεί
να αποδεχθεί ως προϋπολογισµός σταθεροποίησης της οικονοµίας, της αρχής της εξόδου από την ύφεση, της αρχής της ανάκαµψης.
Οι αριθµοί που δείχνουν την εικόνα της ελληνικής οικονοµίας
τα πέντε τελευταία χρόνια, είναι αµείλικτοι. Υπέφεραν και οι αριθµοί και οι άνθρωποι. Οι αριθµοί, λοιπόν, που πολύ τους ακούσαµε
από τους προηγούµενους οµιλητές, τι δείχνουν; Σηµαντική ετήσια για κάθε έτος πτώση του ΑΕΠ, συνολικά για τα πέντε τελευταία χρόνια περίπου 27%, διόγκωση του εθνικού χρέους και σε
απόλυτους αριθµούς, αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ από 120%
στο 180%, αύξηση των ανέργων κατά ένα εκατοµµύριο, αύξηση
των εκροών κεφαλαίων από τις τράπεζες περίπου 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε 70 δισεκατοµµύρια από αυτά να καταλήγουν
στις τράπεζες του εξωτερικού. Αυτοί, κυρίως, ήταν πατριώτες,
οπαδοί συγκεκριµένων παρατάξεων, που το ταξικό τους συµφέρον υπερείχε του εθνικού. Δείχνουν, επίσης, αύξηση της φοροδιαφυγής, αύξηση της διαφθοράς, τριπλασιασµό των αυτοκτονιών.
Οι αριθµοί, όταν συνοδεύονταν από ονόµατα, κατέληγαν στα
σπίτια Υπουργών. Όταν αντιστοιχούσαν σε χρήµατα, κατέληγαν
σε λογαριασµούς, σε υπεράκτιες εταιρείες, σε λογαριασµούς
στην Ελβετία. Οι αριθµοί αντιπροσώπευαν µίζες από εξοπλιστικά
προγράµµατα, από υποβρύχια, από φρεγάτες. Σε άλλες χώρες
οι άνθρωποι που αντιστοιχούσαν σε αυτούς τους λογαριασµούς
θα έκαναν χαρακίρι. Εδώ, όµως, είναι τιµητές µιας Κυβέρνησης
οκτώ µηνών.
Με τον προϋπολογισµό του 2016 η Κυβέρνηση καλείται να διαχειρισθεί τους συγκεκριµένους πόρους που έχει στη διάθεσή
της, που ως αποτελέσµατα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν
τα προηγούµενα χρόνια από τις προηγούµενες κυβερνήσεις είναι
απελπιστικά περιορισµένοι και θα ήταν εντελώς ανύπαρκτοι, εάν
υποχρεωνόµασταν σε πλεονάσµατα της τάξης του 3% ή του
4,5%, που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη συγκυβέρνηση.
Αφ’ ενός, λοιπόν, έχει να διαχειρισθεί τους συγκεκριµένους,
τους απελπιστικά λίγους πόρους, αφ’ ετέρου έχει να δώσει τις
κατευθύνσεις εκείνες που θα βγάλουν τη χώρα από το σπιράλ
της ύφεσης.
Με τον προϋπολογισµό του 2016 εκτιµάται ότι τα έσοδα θα
διαµορφωθούν σε 51 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 2,5
εκατοµµύρια από τον προηγούµενο χρόνο. Αυτό, σε συνδυασµό
µε τη συγκράτηση των δαπανών, δηµιουργεί ένα πρωτογενές ταµειακό πλεόνασµα στο 2% περίπου του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι
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το κράτος µπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του και να
δηµιουργήσει µια ρευστότητα και κατά συνέπεια αναµένεται να
µειωθεί ο ρυθµός αύξησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
της γενικής κυβέρνησης, µε απώτερο στόχο τη µείωση αυτών
στο τέλος του 2016. Προτεραιότητα θα δοθεί στους τοµείς της
υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν και
τις µεγαλύτερες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο προϋπολογισµός είναι στρατηγικός και είναι µέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που
οδηγεί σε µία άλλου είδους πορεία, σε µία αναπτυξιακή πορεία
και το πρώτο σκαλοπάτι για µια αναπτυξιακή πορεία είναι η δηµιουργία ενός κλίµατος σταθερότητας και δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Είναι ο πρώτος στόχος αυτού του προϋπολογισµού.
Ο δεύτερος στόχος είναι ο τερµατισµός της αναπαραγωγής
της υφεσιακής ροπής της ελληνικής οικονοµίας µε το να τεθούν
οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων,
όχι αποκρυµµένων στα αποθεµατικά των ΟΤΑ και του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά από πραγµατικά πλεονάσµατα.
Τίθενται οι βάσεις για µια µακρόχρονη λύση σε µεγάλος βάθος
χρόνου του συνολικού χρέους των 320 δισεκατοµµυρίων, που
αυτό σχεδόν από µόνο του θα δηµιουργήσει το έδαφος για µία
νέα πορεία.
Το τρίτο κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προϋπολογισµού
είναι ο κοινωνικός του προσανατολισµός, καθώς οι όποιες δυνατότητες παρέχονται µέσα από το ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, διατίθενται πρωτίστως σε κοινωνικές δαπάνες, υγεία, αντιµετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, ανεργία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν πανηγυρίζουµε για τον σηµερινό προϋπολογισµό, όµως κατά το κοινώς λεγόµενο θεωρούµε ότι µε τον προϋπολογισµό αυτόν «µπαίνει το νερό στο
αυλάκι», γι’ αυτό σας καλούµε να τον ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ταλαιπωρήσω το Σώµα
µε αριθµούς. Ούτως ή άλλως, αναλύθηκαν µε απόλυτη επάρκεια
κυρίως από τον επιµελή εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Σταϊκούρα.
Νοµίζω ότι απ’ όλους τους αριθµούς που ακούστηκαν εδώ –
και ακούστηκαν εκατοντάδες αριθµοί µε διαφορετική ανάγνωση
και διαφορετική ερµηνεία- µπορούµε να καταλήξουµε στον κοινό
τόπο ότι η χώρα έχει επιστρέψει στην ύφεση και ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένας υφεσιακός προϋπολογισµός.
Θέλω να είµαι ειλικρινής. Δεν το λέω αυτό επιχαίρων. Νοµίζω,
όµως, ότι γενικά η Κυβέρνηση έχει κάνει ένα µεγάλο λάθος στόχευσης και όσο κι αν είναι δύσκολο να αλλάξει πορεία, είναι απόλυτη υποχρέωσή µας να το υπογραµµίζουµε, να το καταδεικνύουµε και να το εξηγούµε, µε την ελπίδα επίτευξης συνεννόησης απέναντι στα αυτονόητα.
Η Κυβέρνηση κατ’ αρχάς επιβάλλει 3,2 δισεκατοµµύρια νέους
φόρους και όπως συζητούσαµε και προηγουµένως, τα 3,2 δισεκατοµµύρια αναφέρονται όχι ως προερχόµενα από σύλληψη φοροδιαφυγής. Κατά συνέπεια, σε µία οικονοµία που έχει επιστρέψει στην ύφεση, αφαιρεί το ελληνικό κράτος ακόµα 3,2 δισεκατοµµύρια. Επίσης, το δηµόσιο ανέβασε τις µη πληρωµένες
οφειλές του προς τον ιδιωτικό τοµέα στα 6 δισεκατοµµύρια. Όλο
αυτό είναι αίµα που λείπει από τον άρρωστο οργανισµό της ελληνικής οικονοµίας.
Νοµίζω ότι η λάθος στόχευση είναι ακόµα ευρύτερη. Εξηγώ:
Η Κυβέρνηση έχει θεωρήσει ότι το κύριο στοίχηµα για τη χώρα
είναι να πετύχει κάποια ρύθµιση στο ζήτηµα του χρέους. Έχει δε
την εντύπωση ότι µε αυτό θα µπορέσει να απελευθερώσει οικονοµικές δυνάµεις και να αλλάξει το οικονοµικό κλίµα.
Αυτό είναι απολύτως λάθος. Το χρέος είναι ένα µεγάλο πρόβληµα, αλλά δεν είναι ένα σηµερινό πρόβληµα. Το χρέος είναι
ένα πρόβληµα, το οποίο θα δηµιουργηθεί στη χώρα µετά το
2023. Αυτήν τη στιγµή η εξυπηρέτηση του χρέους κοστίζει –
εντός εισαγωγικών- «µόνο» 5 και κάτι δισεκατοµµύρια, όταν το
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2011 ξεπερνούσε τα 15 περίπου δισεκατοµµύρια κατ’ έτος. Το
2009 ήταν περίπου 12 δισεκατοµµύρια κατ’ έτος. Η στόχευση δεν
πρέπει να αφορά το χρέος. Η στόχευση πρέπει να αφορά την
ανάπτυξη.
Έχουµε εγκλωβιστεί δε σε µία διαπραγµάτευση για το χρέος.
Η Κυβέρνηση προτάσσει συνεχώς το χρέος και την βελτίωση των
όρων, γιατί κούρεµα δεν πρόκειται να πάρει η Κυβέρνηση µε κανέναν τρόπο, ελπίζω να το έχει καταλάβει. Αντίθετα, αν προέτασσε, παραδείγµατος χάριν, την ανάπτυξη της οικονοµίας και τη
δύσκολη οικονοµική πραγµατικότητα, θα µπορούσε ως πρόταση
να ζητήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους το 1,9 δισεκατοµµύριο που προβλέπεται ως έσοδο από ιδιωτικοποιήσεις το 2016,
αντί να πάνε να εξυπηρετήσουν το χρέος -υποχρεωτική επιλογή
αφού εµείς το προτάσσουµε ως το µέγα πρόβληµα- να πάνε σ’
έναν «κουµπαρά» για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί το µείζον
θέµα του ασφαλιστικού, το οποίο οδηγεί αυτήν τη στιγµή σε αδιέξοδο και την Κυβέρνηση και τον διάλογο µε τον τρόπο που η Κυβέρνηση επεδίωξε να το χειριστεί.
Άλλο θέµα στο οποίο η Κυβέρνηση µάς έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο είναι το µεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι
και σήµερα επίκαιρο. Μήνες τώρα, από την αρχή του 2015, προειδοποιούµε την Κυβέρνηση ότι θα εγκλωβιστεί στην πολιτική την
οποία ακολουθεί, την πολιτική των ανοικτών θυρών, την πολιτική,
αν θέλετε, των ανοικτών θαλασσών, όπως έχει γίνει.
Αυτό το οποίο κατάφερε η Κυβέρνηση στην Ειδοµένη είναι
έργο το οποίο το είχαµε ήδη δει και απλώς πραγµατώνεται. Έχει
εγκλωβιστεί αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση και µαζί της έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα χιλιάδες µετανάστες και δεν έχει πολιτική.
Η µη πολιτική της δε οδηγεί στις σαφείς απειλές, έστω και αν ο
κ. Μουζάλας θέλησε να τις υποβαθµίσει το πρωί στη σώφρονα
οµιλία του προς την Εθνική Αντιπροσωπεία, έχει όµως οδηγήσει
σε υπαρκτό κίνδυνο να φύγει η χώρα από το χώρο Σένγκεν, που
σηµαίνει να αναιρεθεί η κατάκτηση που επιτρέπει στον κάθε νέο
Έλληνα µε απλή χρήση ακόµα και της αστυνοµικής του ταυτότητας να κινείται µέσα στην Ευρώπη. Πολλοί από µας εδώ θυµόµαστε πώς ήταν πριν τα πράγµατα, όταν οι µακρές ουρές των
διαβατηρίων ήταν ο µόνος τρόπος για τον Έλληνα πολίτη για να
µπει σε µια άλλη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέτυχε η Κυβέρνηση επίσης
και κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο, να καταστήσει την Τουρκία
και τον κ. Ερντογάν ως κύριο πυλώνα πολιτικής και ως σηµείο
αναφοράς για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Ερντογάν
πλέον λειτουργεί σαν «σουλτάνος» και δέχεται στην Άγκυρα τους
Αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι ζητούν την απαραίτητη βοήθειά του για να αντιµετωπιστεί το µεταναστευτικό. Όλα
αυτά τα είχαµε προβλέψει και όλα αυτά είναι πράγµατα, τα οποία
έγιναν εξαιτίας των έντονων αστοχιών της Κυβέρνησης.
Δεν είµαι απ’ αυτούς που επιχαίρουν για τα λάθη της Κυβέρνησης και δεν είµαι απ’ αυτούς που επιχαίρουν για τις αποτυχίες
της. Στον περιορισµένο χρόνο αυτής της οµιλίας των έξι λεπτών
µπορώ µόνο να ζητήσω και πάλι από την Κυβέρνηση να επανέλθει στο πλαίσιο της πραγµατικότητας και ενός νοήµονος διαλόγου, διότι ακολουθεί µια πορεία που σας προβλέπω µε απόλυτη
βεβαιότητα ότι οδηγεί σε αδιέξοδο τους επόµενους δέκα-δώδεκα µήνες την Κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς οδηγεί σε αδιέξοδο
και τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δένδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Πρέβεζας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Αντωνίου από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα τον πρώτο
προϋπολογισµό της νέας Κυβέρνησης που προέκυψε από τις
πρόσφατες εκλογές του Σεπτεµβρίου, εκλογές όπου τα πολιτικά
κόµµατα κατέθεσαν τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους, τις ιδέες
τους και ο ελληνικός λαός αποφάσισε σε ποιον θα αναθέσει τη
διακυβέρνηση της χώρας.
Ο παρών προϋπολογισµός είναι ένας µεταβατικός προϋπολογισµός, αλλά ταυτόχρονα κρίσιµος στην πορεία που έχει χαράξει
η νέα Κυβέρνηση, προκειµένου να βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση, όπου οδηγηθήκαµε µε ευθύνες
άλλων πολιτικών δυνάµεων που είχαν τη διακυβέρνηση της
χώρας για πολλές δεκαετίες. Δεν ανταποκρίνεται 100% σε αυτό
που θα θέλαµε, καθώς η χώρα µας κουβαλάει τα βαρίδια και τα
απόνερα των µνηµονιακών πολιτικών και τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές στενότητες που κληρονοµήσαµε. Δεν χρειάζεται
νοµίζω να ψάξει κανείς πολύ για να βρει τους υπαίτιους αυτής
της πολιτικής που µας οδήγησε σε µία άνευ προηγουµένου οικονοµική και κοινωνική καταστροφή.
Θυµίζω για την ιστορία: Μείωση σε πέντε χρόνια πλέον του 1/4
του ΑΕΠ της χώρας, ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, µείωση µισθών και συντάξεων 40% και περισσότερο, επιχειρήσεις έκλεισαν, µαγαζιά κατέβασαν ρολά, οι νέοι πήραν ξανά τον δρόµο για
το εξωτερικό, όπως τη δεκαετία του ’50 και του ’60, τα κόκκινα
δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σηµείωσαν αλµατώδη αύξηση, όπως επίσης οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου.
Ύστερα από κάποια χρόνια ο ιστορικός του µέλλοντος θα περιγράψει τις ιστορίες καθηµερινής τρέλας, πόνου και δυστυχίας
που εκτυλίχθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Οι υπεύθυνοι αυτών
των πολιτικών έρχονται σήµερα στη Βουλή, χωρίς ντροπή, χωρίς
να ζητήσουν µία συγγνώµη από τον ελληνικό λαό και µας κουνάνε το δάκτυλο προσποιούµενοι τους ανήξερους.
Αν νοµίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι απευθύνεστε σε
λωτοφάγους, έχετε κάνει µεγάλο λάθος. Ο λαός µας έχει και
µνήµη και κρίση και ο καθένας θα κριθεί όταν έρθει η ώρα. Και η
ώρα θα είναι το Σεπτέµβρη του 2019. Ελπίζω µέχρι τότε να έχετε
βγάλει Πρόεδρο, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Και εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ, µέχρι τότε ελπίζω να έχετε αποτινάξει το σύνδροµο που
σας διακατέχει, της συµπόρευσης και του εναγκαλισµού µε τη
δεξιά παράταξη και να κοιτάξετε λίγο προς την Ευρώπη και τις
διεργασίες που συντελούνται στα αντίστοιχα σοσιαλδηµοκρατικά
κόµµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, θα πάµε µε τον Πάνο! Θα
βάλουµε µυαλό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δυο µέρες τώρα το τι ακούσαµε δεν
περιγράφεται. Ακούσαµε ότι η Ελλάδα ήταν ευηµερούσα χώρα,
ότι η οικονοµία πήγαινε καλά, τα εισοδήµατα είχαν πάρει την ανιούσα, οι επενδύσεις είχαν αρχίσει να αυξάνονται, η ανεργία µειώθηκε και άλλα τέτοια παραµύθια.
Να σηµειώσω εδώ ότι το 2014 οι επενδύσεις είχαν φτάσει στα
2,5 δισεκατοµµύρια, το χαµηλότερο σηµείο από τη δεκαετία του
’60. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι που τα λένε ζούσαν στη χώρα
µας ή κάπου αλλού, γιατί η πραγµατικότητα που βίωνε ο ελληνικός λαός ήταν τελείως διαφορετική.
Και αφού πήγαιναν όλα καλά και το διογκωθέν εν τω µεταξύ
χρέος -το βιώσιµο που λέγατε- χτύπησε ταβάνι, παρά το PSI, το
οποίο εξαέρωσε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και
άλλων φορέων, αφού λοιπόν πήγαιναν όλα κατ’ ευχήν, ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγµατα άρχισαν να στραβώνουν και να πηγαίνουν
από το κακό στο χειρότερο!
Και εδώ όµως οι αριθµοί και οι στατιστικές είναι εναντίον σας,
κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ-Οικολόγων, παρά την πιστωτική ασφυξία που µας επέβαλλαν οι δανειστές, κατόρθωσε να κρατήσει όρθια και µε τις
λιγότερες δυνατές απώλειες την ελληνική οικονοµία. Η πρόβλεψη είναι κοντά στο µηδέν µείωση του ΑΕΠ για το 2015, ελαφριά κάµψη το 2016, µε τη δυναµική της οικονοµίας να γυρίζει
στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάµηνο του 2016. Ο νέος προϋπολογισµός είναι συντηρητικός και ειλικρινής, όσον αφορά το σκέ-
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λος των εσόδων. Στο σκέλος των δαπανών έχει κοινωνική και
αναπτυξιακή στόχευση, καθώς αυξάνονται οι κοινωνικές δαπάνες.
Σηµειωτέον ότι για την υγεία προχωράµε για πρώτη φορά µετά
από πέντε χρόνια σε προσλήψεις νέου ιατρικού προσωπικού,
προκειµένου το σύστηµα να µπορέσει να λειτουργήσει.
Επίσης, αυξάνονται οι δαπάνες για το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, στοχευµένα, σε επιλεγµένες δράσεις που θα έχουν
γρήγορη απόδοση και αντανάκλαση στην πραγµατική οικονοµία,
ενισχύοντας την απασχόληση και υποβοηθώντας την ενεργή ζήτηση.
Ο προϋπολογισµός του 2016 προσπαθεί όσο είναι δυνατό
στην παρούσα δύσκολη συγκυρία να κατανείµει µε δίκαιο τρόπο
τα φορολογικά βάρη. Δεν περιλαµβάνονται λόγω απαίτησης των
θεσµών τα επιπλέον έσοδα που υπολογίζουµε να µαζέψουµε από
την πάταξη της φοροδιαφυγής, την πάταξη του λαθρεµπορίου
καυσίµων, καπνικών προϊόντων, τον έλεγχο όλων των λιστών εξωτερικού που είτε δεν τις παραλαµβάνατε όπως την πρόσφατη
λίστα Borgias είτε τις παραλαµβάνατε και τις κρατούσατε στα
συρτάρια των αρµόδιων Υπουργείων. Εµείς θα τις ελέγξουµε
γιατί δεν είµαστε σε καµµιά λίστα και δεν είµαστε όµηροι κανενός.
Από την καινούργια χρονιά βάζουµε εµπρός το Περιουσιολόγιο και κάθε κατεργάρης θα κληθεί να πληρώσει και να δικαιολογήσει αυτά που κατέχει.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης και της
συγκυβέρνησης των προηγούµενων χρόνων, δεν θα αποφύγω
τον πειρασµό να επισηµάνω µερικές αλήθειες που τις ξεχνάτε
όταν ανεβαίνετε σε αυτό εδώ το Βήµα. Αποφεύγετε να µας πείτε
για το πώς εξανεµίστηκαν τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων µε τις άτοκες καταθέσεις παλαιότερα στην Τράπεζα της
Ελλάδος, µε τις «επενδύσεις» στο χρηµατιστήριο αργότερα, µε
το PSI κ.λπ., για το πώς οικοδοµήσατε ένα άναρχο και χωρίς κανόνες δικαιοσύνης ασφαλιστικό σύστηµα µε χαριστικές ρυθµίσεις πελατειακού χαρακτήρα σε διάφορες οµάδες συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µας λέτε, επίσης, για το πώς εκτοξεύτηκαν τα κρατικά ελλείµατα και το πώς οδηγηθήκαµε στα µνηµόνια, για το πάρτι των
Ολυµπιακών Αγώνων που ακόµα δεν έχουµε τον ακριβή λογαριασµό, για τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών που δινόταν σε ηµέτερους επιχειρηµατίες χωρίς στοιχειώδεις εµπράγµατες διασφαλίσεις, για τα δάνεια των κοµµάτων σας και το πότε θα αποπληρωθούν, για τις τροπολογίες µε τις οποίες απαλλάσσετε τους
υπεύθυνους από τυχόν ποινικές ευθύνες, για τα διάφορα «πακέτα Χατζηδάκη», του «όλα τα κιλά-όλα τα λεφτά» που δινόντουσαν προεκλογικά χωρίς τη συναίνεση και έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα που έρχεται ο λογαριασµός και οι καταλογισµοί, σφυρίζετε αδιάφορα.
Τέλος, αποφεύγετε να µιλάτε για µαύρα ταµεία της «SIEMENS»,
για το πώς φυγαδεύτηκε, έφυγε –όπως θέλετε πείτε το- ο κ. Χριστοφοράκος από τη χώρα.
Έχετε κοντή µνήµη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όµως, ο
ελληνικός λαός δεν έπαθε συλλογική αµνησία, όπως νοµίζετε.
Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να µη γυρίσουµε πίσω. Ο τόπος
έχει αλλάξει σελίδα. Θα κάνουµε αυτό που πρέπει σαν κοινοβουλευτική Πλειοψηφία για να βγάλουµε την οικονοµία από την
ύφεση και την κρίση και σταδιακά να περάσουµε σε σταθερούς
ρυθµούς ανάπτυξης, µιας ανάπτυξης που τα οφέλη της θα διανέµονται και θα διαχέονται στους κοινωνικά αδύνατους της κοινωνίας µας και αυτό αποτελεί για εµάς δέσµευση απέναντι στον
ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επιτρέψτε µου να έχουµε µια συνεννόηση, κύριοι συνάδελφοι.
Είµαστε στον ενδέκατο κύκλο. Υπολείπονται, σε ό,τι αφορά τους
Βουλευτές, να µιλήσουν για να τον ολοκληρώσουµε αυτόν τον
κύκλο, άλλοι επτά Βουλευτές. Ήδη έχει ζητήσει τον λόγο να µι-
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λήσει γύρω στις 19.15’, όπως µου είπε, ο κ. Αλεξιάδης.
Θα δώσουµε, λοιπόν, τον λόγο σε δύο Βουλευτές. Θα ακολουθήσει ο κ. Αλεξιάδης. Επίσης, ζήτησαν τον λόγο άλλοι δύο Βουλευτές και µετά ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Θεοχάρης, οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αντίστοιχα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του Ποταµιού. Οπότε, θα πάµε µε αυτήν τη σειρά
που είπα: δύο Βουλευτές, ο κ. Αλεξιάδης, δύο Βουλευτές, οι δύο
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και συνεχίζουµε τον κατάλογο.
Τον λόγο έχει ο κ. Στέργιος Γιαννάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο συζητούµενος προϋπολογισµός αποτυπώνει δραµατικά το
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Κυβέρνηση. Είναι καταφανής η αµηχανία της, αφού και η ίδια καταλαβαίνει ότι δεν µπορεί
να ανταποκριθεί στις µνηµονιακές δεσµεύσεις που ανέλαβε, δεν
έχει σχέδιο υπέρβασης και βεβαίως δεν υπάρχει παράλληλο πρόγραµµα. Επί δέκα µήνες πορευόµαστε µε συνεχή παραπλάνηση
και µε µισές αλήθειες, ξεχνώντας ότι από µισές αλήθειες φτιάχνονται ολόκληρα ψέµατα.
Τη στιγµή που η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί -και το γνωρίζετε- φέρνετε έναν προϋπολογισµό στείρο,
φοροεισπρακτικό και φοροµπηχτικό και γι’ αυτό αντιαναπτυξιακό.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών προς το δηµόσιο
έχουν φτάσει τα 83 δισεκατοµµύρια και την επόµενη χρονιά να
είστε σίγουροι ότι θα εκτιναχθούν, γιατί από το δικό σας προεκλογικό «δεν πληρώνω» φτάσαµε σήµερα στο πραγµατικό και
ειλικρινές «δεν έχω να πληρώσω».
Ο προϋπολογισµός σας είναι ένας προϋπολογισµός µε λογιστική και µόνο προσέγγιση χωρίς πολιτικό αποτύπωµα και προγραµµατισµό. «Η ελπίδα έρχεται», λέγατε προεκλογικά, και ο
ελληνικός λαός σάς στήριξε και σήµερα διαπιστώνει ότι η ελπίδα
όχι µόνο έφυγε, αλλά στη θέση της ήρθε η λεπίδα. Η λεπίδα των
φόρων, της ύφεσης, της φτώχειας, των πλειστηριασµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας στο τέλος του 2014
είχε καταφέρει µε αιµατηρές θυσίες των πολιτών να σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά της, να επιστρέψει σε ανεµικό µεν
αλλά θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, να µειώσει έστω και
λίγο την ανεργία, διαγράφοντας θετικές προοπτικές προοδευτικής εξόδου από την κρίση.
Από τις αρχές του 2015 η χώρα επέστρεψε στην ύφεση, στην
αύξηση της ανεργίας. Χάθηκαν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες
εβδοµήντα τρεις θέσεις εργασίας µόνο τον περασµένο µήνα, τον
Οκτώβριο, σύµφωνα µε την «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας. Καταντήσατε τον ελληνικό λαό σύγχρονο Σίσυφο.
Φέρνετε τώρα έναν προϋπολογισµό και µε απεγνωσµένες και
σπασµωδικές αποφάσεις προσπαθήσατε να βουλώστε τρύπες
που εσείς ανοίξατε.
Αυξάνετε τους συντελεστές του ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήµατος
νοµικών προσώπων, την εισφορά αλληλεγγύης, τους συντελεστές του φόρου ασφαλίστρων, τους συντελεστές φορολόγησης
εισοδήµατος από ενοίκια.
Καταργείτε την έκπτωση που υπήρχε για την εφάπαξ πληρωµή
φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, όπως και
τις απαλλαγές που υπήρχαν για τους υπόχρεους του ΕΝΦΙΑ.
Αυξάνετε τον φόρο στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, τις οµόρρυθµες εταιρείες από
το 20% στο 29% και βάλε.
Αυξάνετε στο 100% την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
στους ελεύθερους επαγγελµατίες που δεν έχουν βρει τρόπο να
πληρώσουν τις οφειλές ακόµα των προηγούµενων χρόνων, στα
νοµικά πρόσωπα και τους αγρότες.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική σας για τους αγρότες, τελειώνετε ό,τι έχει αποµείνει στην αγροτική παραγωγή. Διπλασιάζετε τον φορολογικό συντελεστή. Τριπλασιάζετε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τετραπλασιάζετε την προκαταβολή φόρου. Καταργείτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση. Φορολογείτε τις επιδοτήσεις, όσες απέµειναν. Από
την άλλη µεριά οι αγρότες αγοράζουν τις ζωοτροφές και τα λιπάσµατα µε ΦΠΑ 23%.
Μειώνετε τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ. Να
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δούµε τι θα πείτε στους ένστολους µεθαύριο.
Μειώνετε τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, βάζοντας εισοδηµατικά
κριτήρια.
Μειώνετε κατά 50% το επίδοµα θέρµανσης.
Τι να πει κανείς για το θέµα των πλειστηριασµών, που θα είναι
ένα από τα σηµαντικότερα, αν όχι το σηµαντικότερο, θέµατα της
επόµενης χρονιάς. Αυτό που δεν τόλµησε κανείς εσείς το κάνατε
πράξη. Από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» φτάσαµε στο
«κάθε σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
Στο Νοσοκοµείο Πρέβεζας η µια κλινική µετά την άλλη κλείνει.
Ενοχλήθηκε ο κ. Μπάρκας προχθές, όταν επισήµανε ο κ. Οικονόµου, ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ότι οι κλινικές στην
Πρέβεζα κλείνουν. Κύριε Μπάρκα, δεν είµαστε σε προεκλογική
περίοδο. Οι εκλογές τελείωσαν, αν το έχετε καταλάβει. Είπατε
ότι ήρθαν στην Πρέβεζα πέντε γιατροί. Να ενηµερωθείτε, κύριε
Μπάρκα, γιατί έχουν έρθει µόνο δύο γιατροί µετά από πολύ κόπο
και θυσίες. Φυσικά είκοσι πέντε µηχανικούς ο κ. Σκουρλέτης τους
βρήκε και τους διόρισε µέσα σε µια µέρα, την προηγούµενη
Τρίτη.
Όσο για τα αστυνοµικά τµήµατα, από έξι που είναι σήµερα,
µας ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα δυο και το ένα, αυτό της Πάργας, µετατρέπεται σε αστυνοµικό σταθµό, επιτείνοντας το αίσθηµα ανασφάλειας στους κατοίκους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Ζούµε έντεκα µήνες τώρα µε µια ατελείωτη πολιτικολογία που
αφήνει πίσω της το απόλυτο µηδέν από πλευράς έργου.
Όσο για την κοινωνική σας ευαισθησία, θα σας πω ότι η ανάλγητη κυβέρνηση Σαµαρά διέθεσε το 2014 για την αντιµετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης 455 εκατοµµύρια και εσείς για όλο το
2015 διαθέσατε 108 εκατοµµύρια. Εξάλλου έχει ειπωθεί τόσες
φορές σήµερα απ’ αυτό το Βήµα.
Βέβαια, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα ληξιπρόθεσµα του
δηµοσίου προς τους ιδιώτες, που φτάνουν τα 6 δισεκατοµµύρια
πλέον. Εκεί ουσιαστικά έχετε κάνει πια στάση πληρωµών.
Αυτή και µόνο η επιλογή σας, αυτή η παραλυτική αδυναµία να
ανταποκριθείτε, έτσι ώστε να αρχίσει να κινείται η αγορά και να
υπάρξει κάποια είδους ρευστότητα, καταργεί από µόνη της οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης.
Με τα capital controls έχει στερέψει η αγορά και το εµπόριο.
Οι επιχειρήσεις κλείνουν η µια µετά την άλλη. Απολύουν εργαζόµενους ή τους βάζουν σε υποχρεωτική άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας,
είναι αλήθεια ότι ζείτε το τέλος των ψευδαισθήσεων και σίγουρα
είναι επώδυνο. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ήρθε η ώρα των αποφάσεων και να αφήσετε κατά µέρος την παρελκυστική επικοινωνιακή τακτική. Όσα λυσσαλέα πολεµήσατε, ως Αντιπολίτευση, τα
περνάτε τώρα και µάλιστα ζητάτε και συναίνεση να εφαρµόσετε
χειρότερες πολιτικές.
Από το «γοητεύω» στο «απογοητεύω» τρία γράµµατα δρόµος.
Γοητεύσατε µε ψέµατα τον ελληνικό λαό και τον απογοητεύσατε
καθηµερινά ως Κυβέρνηση. Ο προϋπολογισµός σας είναι προϋπολογισµός αριστερής λιτότητας. Άλλα υποσχεθήκατε, άλλα
φέρνετε στο Κοινοβούλιο και άλλα εφαρµόζετε στην πράξη. Ας
αναλάβετε µόνοι σας και τις ευθύνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Γιαννάκη.
Παρακαλώ, κύριε Θεωνά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να εκφράσω σήµερα, µιλώντας
στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι η απογοήτευσή µου, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, απογοήτευση που έχει προκληθεί από αυτό το απίθανα χαµηλό επίπεδο
πολιτικού διαλόγου που συνάντησα τέσσερις µέρες τώρα -τρεις
µέρες στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αλλά και
σε δυο συνεδριάσεις της Ολοµέλειας. Τόσο χαµηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου δεν το συναντάς.
Ξέρετε ότι έχω µια εµπειρία καµµία σαρανταπενταριά χρόνια
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στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας και έχω γυρίσει και όλη την Ελλάδα, για λόγους συνδικαλιστικούς, σε σωµατεία, σε εργατικά κέντρα, σε οµοσπονδίες και σε σωµατειάκια
ακόµα στα πιο µακρινά σηµεία της χώρας µας. Σε κανένα χωριό,
το πιο αποµακρυσµένο ακόµα χωριό της Ελλάδας, δεν θα συναντήσεις σωµατείο εργατικό που θα έχει αυτό το επίπεδο πολιτικού
διαλόγου που εκφράστηκε µέσα στην ελληνική Βουλή!
Εγώ θέλω τώρα να σηµειώσω ιδιαίτερα τι µου έχει κάνει εντύπωση. Κατ’ αρχάς, τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας παρουσιάζουν δυο εικόνες τις τελευταίες µέρες:
Μια εικόνα είναι αυτή που δίνουν οι υποψήφιοι για το προεδρικό αξίωµα της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι συναγωνίζονται
ποιος θα βρίσει περισσότερο τον Τσίπρα για να πάρει ψήφους
από τους οπαδούς του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό
αφορά τους υποψήφιους προέδρους. Είναι εσωτερικό θέµα της
Νέας Δηµοκρατίας. Απλά το σχολιάζω, γιατί µου κάνει πραγµατικά πολύ αρνητική εντύπωση.
Η δεύτερη εικόνα είναι αυτή που βγαίνει εδώ, και στις επιτροπές και στην ίδια την Ολοµέλεια της ελληνικής Βουλής.
Εδώ, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχετε πρωταγωνιστήσει
σε ένα υβρεολόγιο πρωτοφανές και δεν µπορώ να το καταλάβω.
Ίσως έχει φτάσει η ελληνική γλώσσα να µην µπορεί να καλύψει
την έκταση των ύβρεων και των χαρακτηρισµών που έχετε κάνει
για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Πρόεδρό του, τον Αλέξη τον Τσίπρα, για τα
στελέχη του και για την πολιτική του. Το λεξιλόγιό σας δεν φτάνει
πια να καλύψει µε άλλα υβρεολόγια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό γιατί το κάνετε; Δεν ξέρετε ότι αυτό το επίπεδο που παρουσιάζει αυτήν τη στιγµή αυτού του είδους ο πολιτικός διάλογος µεταδίδεται µε την τηλεόραση της Βουλής και το παρακολουθεί ο ελληνικός λαός; Δεν σας ανησυχεί ποια είναι τα συµπεράσµατα που βγάζει ο ελληνικός λαός από αυτό το επίπεδο συζήτησης;
Εµάς, σε ό,τι µας αφορά, βέβαια, µας καταλογίζετε τα πάντα.
Είµαστε υπεύθυνοι για τούτο, λέµε ψέµατα. Ποιοι λέµε ψέµατα;
Εµείς, που εσείς, όταν ήσασταν κυβέρνηση συµµαχική, κυβέρνηση συνεργασίας, το πρωί ανακοινώνατε ότι δεν υπάρχουν
άλλοι φόροι και πριν έρθει το µεσηµέρι, άντε και µια ώρα µετά
το µεσηµέρι, ανακοινώνατε τους νέους φόρους που έµπαιναν.
Εµάς λέτε ψεύτες; Ο ελληνικός λαός τα ακούει αυτά και τα γνωρίζει αυτά. Και δεν νοµίζω ότι είναι σωστό να αρχίσουµε να λέµε
τώρα ποιος είναι πιο µεγάλος ψεύτης, εµείς, εσείς ή κάποιοι
άλλοι, γιατί δεν είναι λογική, δεν είναι πολιτική αυτή. Πάντως,
µας καταλογίζετε χίλια δύο πράγµατα.
Μας καταλογίζετε και το γεγονός ότι µηδενίστηκε η αξία των
µετοχών των ελληνικών τραπεζών από την ανακεφαλαιοποίηση
όπως έγινε, λες και εσείς δεν κάνατε ανακεφαλαιοποίηση. Απλώς
τις χαϊδεύατε. Όµως, δεν αναρωτιέστε τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ µε
το Χρηµατιστήριο. Έχει καµµία σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών; Έχει βάλει το χέρι του σε κάτι που συνδέεται µε
το ελληνικό Χρηµατιστήριο; Ξεχνάτε, αλήθεια, ποιοι ήλεγχαν το
Χρηµατιστήριο την τελευταία δεκαετία του 1900 και την πρώτη
δεκαετία του 2000, που λεηλατήθηκε η περιουσία ολόκληρου του
ελληνικού λαού µέσα από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Και έρχεστε τώρα να µας λέτε εµάς ότι πουλήσαµε τις τράπεζες και σε
φθηνή τιµή σε ξένους. Δεν µου λέτε ποιος καθόρισε οι µετοχές
του ελληνικού δηµοσίου, που αντιστοιχούσαν στην προηγούµενη
ανακεφαλαιοποίηση, η οποία ήταν και µεγάλη, ποιος καθόρισε
οι µετοχές αυτές να είναι προνοµιούχες. Φανταστείτε τι προνόµιο
είχαν που δεν ήταν σε θέση να ψηφίζουν για την εκλογή διοικήσεων στις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως µας καταλογίζετε τώρα εµάς, ενώ οι διοικήσεις των
τραπεζών έµειναν στα χέρια των τραπεζιτών ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ
που οι µετοχές τους απαξιώθηκαν και πουλήθηκαν στους ξένους.
Με συγχωρείται, αλλά δεν είναι έτσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε µόνο για το ασφαλιστικό
να πω µια κουβέντα.
Εµείς επιδιώξαµε και επιδιώκουµε -η Κυβέρνηση, δηλαδή- να
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υπάρξει ένας διάλογος µε τα υπόλοιπα πολιτικά κόµµατα για το
προσφυγικό και για το ασφαλιστικό. Η σηµασία του προσφυγικού
είναι αυτονόητη. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.
Στο ασφαλιστικό, όµως, ξέρετε, δροµολογούµε µια µεταρρύθµιση µακράς πνοής, που δεν είναι δυνατόν αυτήν τη µεταρρύθµιση να τη σηκώσει µόνη της µια Κυβέρνηση και χρειάζεται η
ευρύτερη συνεννόηση. Και εδώ, όταν ακούσατε τον Τσίπρα να
ζητάει συνεννόηση µε τα άλλα κόµµατα, και µάλιστα απευθύνθηκε και στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, προκειµένου να είναι
πιο επίσηµη και πιο σοβαρή αυτή η προσπάθεια, ξεσηκώσατε
θύελλα τότε, λες και σας έβρισε τη µάνα και τον πατέρα ο Τσίπρας που σας είπε: «Ελάτε να συνεννοηθούµε, γιατί το ασφαλιστικό δεν αφορά µια τετραετία, θα αφορά αρκετά χρόνια».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Εφόσον ξεπέρασα τον χρόνο, θα
σταµατήσω. Θα ήθελα άλλο ένα λεπτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Νοµίζω ότι σε αυτό το θέµα θα δοκιµαστούµε όλοι µας. Εµείς,
πάντως, ένα πράγµα σας λέµε: Μην περιµένετε καµµιά, µα καµµιά, απολύτως διαρροή από τις δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ενωµένος, δυνατός, και θα δώσει τη µάχη, γιατί ξέρει να
δίνει τις µάχες που αφορούν τα πλατιά λαϊκά στρώµατα της
χώρας. Θα τη δώσουµε αυτήν τη µάχη.
Μην ελπίζετε πάντως σε άλλες εξελίξεις. Δεν πρόκειται να
υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις. Ο δηµόσιος, καθολικός και αναδιανεµητικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα ανατραπεί και οι συντάξεις δεν θα µειωθούν. Πού το βρήκατε γραµµένο όλη µέρα να κανοναρχάτε ότι µειώνονται οι συντάξεις, και
οι µικρές και οι µεγάλες και οι τέτοιες και οι αλλιώτικες; Απλά ο
πόλεµος συνεχίζεται και αυτά είναι τα πολεµοφόδια των καναλαρχών, που προσδοκούν τη δική σας υποστήριξη για να µην
υποστούν τις συνέπειες για τις οποίες πρέπει να πληρώσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Θεωνά. Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήθελα να
αναφερθώ και εγώ στο κοµµάτι του προϋπολογισµού, που αναφέρθηκε ο παλιός σύντροφος και φίλος ο Γιάννης Θεωνάς, αλλά
νοµίζω ότι η κοινοβουλευτική επάρκεια µε την οποία το ανέλυσε,
καθιστά περιττή κάθε αναφορά σε αυτό το θέµα.
Θέλω, λοιπόν, να αναφερθώ πρώτα από όλα στην ίδια τη διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισµού, διότι αυτό που πρέπει
να καταλάβουµε όλοι είναι εάν έχει νόηµα όλη αυτή η υποτιθέµενη «συζήτηση», όταν µε τη διαδικασία των κωδικών που συζητιέται ο προϋπολογισµός τελικά δεν µπορούµε να αλλάξουµε
κάτι.
Και εδώ πρέπει να συνεννοηθούµε, διότι µε τον προϋπολογισµό ορίζουµε ένα στόχο οικονοµικό, αλλά ακόµα και αν συµφωνήσουµε –µάλλον εάν συµφωνήσετε εσείς που είστε Βουλευτές,
γιατί εγώ δεν είµαι Βουλευτής- να αλλάξει κάποιο ποσό, αυτό δεν
µπορεί να γίνει λόγω της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης
του προϋπολογισµού.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι ανάγκη µέσα στο 2016 να υπάρχουν
εκείνες οι θεσµικές αλλαγές, να υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος
και µια τέτοια ουσία, έτσι ώστε να µπορεί να είναι ουσιαστική η
συζήτηση, ουσιαστικός ο διάλογος και να µπορούν να έρχονται
και αλλαγές στον προϋπολογισµό.
Σε ό,τι αφορά τώρα την κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση σε
σχέση µε την πρόταση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο για τον
προϋπολογισµό θέλω να πω τα εξής: Δεχόµαστε µια συνεχή κριτική και µια µουρµούρα σε όλα τα ζητήµατα. Δεχόµαστε µια συνεχή κριτική, η οποία κατεβάζει πολλές φορές και το επίπεδο της
πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ο Γιάννης
Θεωνάς σε αυτό.
Δεν υπάρχει, όµως, από την πλευρά της Αντιπολίτευσης µια
απάντηση στο συνολικό πολιτικό ερώτηµα, στο µεγάλο πολιτικό
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ερώτηµα τι έπρεπε να γίνει. Ναι, κριτική στο άλφα, στο βήτα, στο
γάµα. Πείτε µας όµως, ποια είναι η δική σας πρόταση. Συνολικά
τι έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση;
Έχουµε µια διαρκή κριτική και έναν µηδενισµό και συνεχώς
έρχεστε και λέτε τα ίδια σε όλα τα νοµοσχέδια. Εγώ, ξέρετε,
επειδή είµαι και νέος στη Βουλή, φοβάµαι να λείπω πολύ, γιατί
θα ακούσω κριτική. Είµαι συνεχώς εδώ. Ακούω συνεχώς τις ίδιες
και τις ίδιες οµιλίες. Δεν αλλάξατε από τον Αύγουστο τη λογική
των οµιλιών σας. Μένετε στο τι έλεγε η Κυβέρνηση προεκλογικά
και προσπαθείτε να δοµήσετε την κριτική σας στην Κυβέρνηση
στο τι έλεγε προεκλογικά η Κυβέρνηση και τι έκανε µετεκλογικά.
Σας το είπα και στην επιτροπή: Ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό.
Όταν πάτε να ανατρέξετε στη µνήµη των πολιτών, οι πολίτες θα
θυµηθούν τι κάνατε προεκλογικά. Το τι κάνατε τόσα χρόνια, το
πώς οδηγήθηκε εδώ η χώρα, το τι έγινε το θυµούνται οι πολίτες.
Διότι, εµείς έχουµε πρόταση. Εµείς καταθέσαµε την πρόταση.
Εµείς δεν κλέψαµε την ψήφο του λαού. Εµείς καταθέσαµε στον
λαό την πρότασή µας. Και δεν ερχόµαστε εδώ µε µια λογική ότι
γίναν οι εκλογές, ας προσέχανε τι ψήφισαν. Όχι. Ερχόµαστε µε
µια λογική ότι καταθέσαµε την πρότασή µας στον λαό, ο λαός
ψήφισε και ερχόµαστε να υλοποιήσουµε αυτό που ψήφισε ο
λαός.
Εσείς τι λέτε; Εσείς -διαβάστε αυτά που γράφονται στο πολύ
σωστό βιβλιαράκι που µοιράστηκε στην επιτροπή– λέτε ότι η
λύση είναι η επιστροφή στο χθες. Η λύση είναι η επιστροφή στην
κυβέρνηση Σαµαρά. Μα, δεν έχετε καταλάβει ότι γι’ αυτό ο λαός
σας καταψήφισε; Δεν έχετε καταλάβει ότι η διαρκής εµµονή σε
αυτά που έκανε η κυβέρνηση Σαµαρά είναι αυτό ακριβώς που
σας οδήγησε εδώ που σας οδήγησε και είναι αυτό που φοβίζει
τον κόσµο;
Εµείς θα το τονίζουµε αυτό, ότι η δική σας πολιτική πρόταση
απέναντι στον προϋπολογισµό και την πολιτική της Κυβέρνησης
είναι η επιστροφή στις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ. Ο κόσµος, όµως, θυµάται πολύ καλά ποιες είναι οι ευθύνες για το ασφαλιστικό σύστηµα, για την υγεία, για τη βάρβαρη και άδικη υπερφορολόγηση, για τη διαπλοκή και τη
διαφθορά, ποιες είναι οι ευθύνες για το πώς οδηγήθηκε η χώρα
σε αυτά τα χάλια. Διότι κάνετε κριτική στην προσπάθεια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να σταθεί η χώρα στα πόδια της και να
πάει δυο βήµατα παραπέρα και δεν απαντάτε στο ερώτηµα:
Έχετε ευθύνη ή όχι για το ότι φθάσαµε εδώ; Εκτός κι αν φθάσαµε εδώ από µια µεταφυσική κατάσταση, από έναν σεισµό, από
µια καταστροφή, από µια κατάρα.
Είναι προφανής η απώλεια στρατηγικής στη Νέα Δηµοκρατία
και είναι προφανής η σύγκριση που προσπαθεί να κάνει, της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε την τωρινή περίοδο. Όµως,
ακριβώς επειδή ο κόσµος έχει µνήµη, εκεί είναι και η απάντηση.
Βεβαίως, τέτοιες µέρες που το πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα ο
χώρος σας βράζει, καταλαβαίνουµε γιατί γίνονται αυτά και καταλαβαίνουµε την προσπάθειά σας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν είσαι Βουλευτής. Μίλα για το
αντικείµενό σου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ εσάς, που είστε παλαιός Βουλευτής, για
την κοινοβουλευτική σας ευπρέπεια να διακόπτετε τον οµιλητή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μιλάς λες και είσαι Βουλευτής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας συγχαίρω για την ευπρέπεια, που είστε χρόνια σε αυτό
το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το τι γίνεται από την πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας σαν κριτική στην Κυβέρνηση, εγώ δεν θα καθίσω να διαβάσω κανένα τσιτάτο από την «ΑΥΓΗ», από το left.gr
ή από κάποιο άλλο κοµµατικό έντυπο. Θα διαβάσω δήλωση εκπροσώπου σας, ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία της Νέας Δηµοκρατίας και όχι τι λέει κάποιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
«Η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς,
είναι ανύπαρκτη. Εάν η Νέα Δηµοκρατία ήταν κυβέρνηση και
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έκανε αυτά που κάνει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, θα εσείετο η Ελλάδα». Γιατί δεν κάνετε τίποτα;
Και λέει πιο κάτω: «Χρειάζεται να κάνουµε την κοινωνία να αισθανθεί ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι ξένο σώµα, αλλά είναι
κοµµάτι του λαού». Να το κάνετε. Χρειάζεται πολύ µεγάλη προσπάθεια για να ξεχάσει ο κόσµος το τι κάνατε και να προσπαθήσετε να τον πείσετε ότι εµείς κάνουµε κάτι άλλο.
Ακούµε, επίσης, στην κριτική σας απέναντι στην Κυβέρνηση,
µια προσπάθεια παραποίησης δεδοµένων. Μάλιστα βλέπω ότι
πολλές φορές τα non paper, που κυκλοφορούν στα έντυπα της
διαπλοκής που σας στηρίζουν, γίνονται και αυτά τα οποία παίρνετε µετά για να έχετε στις οµιλίες σας. Ακούµε, λοιπόν, συνεχώς
κριτική: «4 δισεκατοµµύρια παραπάνω φόροι, 5 δισεκατοµµύρια
παραπάνω φόροι, 6 δισεκατοµµύρια παραπάνω φόροι». Έλεος!
Ανοίξτε τη σελίδα 64 της εισηγητικής έκθεσης. Τι λέει ο προϋπολογισµός του 2015; Τι λέει ο προϋπολογισµός του 2016;
Απλή διαφορά 2,2 δισεκατοµµύρια µεταξύ των δύο στα φορολογικά έξοδα. Αυτά είναι στη σελίδα 64 της εισηγητικής έκθεσης.
Ό,τι άλλο ακούγεται δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Βεβαίως, µπορούµε να πάµε σε θεωρίες, όπως τι έχει ψηφιστεί, τι
δεν έχει ψηφιστεί και άλλα τόσα πράγµατα.
Στην κριτική δε που καταθέτετε απέναντι στην Κυβέρνηση,
πολλές φορές φθάνετε -επειδή τελειώνουν και τα επιχειρήµατασε µια ανέξοδη κριτική, να µας κατηγορείτε, γιατί η Κυβέρνηση
µειώνει το επίδοµα του πετρελαίου θέρµανσης στο µισό. Μα,
συγγνώµη! Ψηφίστηκε αυτό ή όχι -µαζί µε σας πέντε κόµµατα,
δηλαδή διακόσιοι είκοσι δύο Βουλευτές- στον ν. 4336; Δηλαδή,
τι έπρεπε να κάνουµε; Έπρεπε να ψηφίσουµε τον νόµο και µετά
να κάνουµε ότι δεν τον υλοποιούµε; Αυτή είναι η κριτική σας;
Επίσης, κάνετε κριτική απέναντι στην Κυβέρνηση στο θέµα των
δαπανών. Λέτε ότι η Κυβέρνηση δεν µειώνει τις δαπάνες και ότι
έπρεπε να τις µειώσει. Σας κάλεσα και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, σας καλώ και σήµερα. Θα βάλω αυτό το ερώτηµα, καθώς και κάποιο άλλο ερώτηµα πιο κάτω, µήπως και
απαντηθεί.
Ποια µείωση δαπανών προτείνει η Αντιπολίτευση; Τι προτείνετε; Να κάνουµε απολύσεις στο δηµόσιο, όπως κάνατε; Να µειώσουµε µισθούς; Να κλείσουν υπηρεσίες, νοσοκοµεία, εφορίες,
αστυνοµικά τµήµατα κ.λπ.; Τι προτείνετε; Κάντε µας την πρότασή
σας.
Εγώ σας είπα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων από
πού το Υπουργείο Οικονοµικών, χωρίς να µειώσει τίποτα από όλα
αυτά, θα εξοικονοµήσει εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο -κατέθεσα συγκεκριµένα στοιχεία- από την σπατάλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δεν καταθέσατε τίποτα. Πού είναι;
Πόσα είναι;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως σας κατέθεσα. Σας κατέθεσα ότι το κτήριο του
«ΚΕΡΑΝΗ» στη Θηβών µε δυόµισι χιλιάδες θέσεις, για το οποίο
το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει κάθε µήνα 220 χιλιάδες ευρώ και
είναι άδειο και το φυλάνε αστυνοµικοί όλο το εικοσιτετράωρο,
αυτό το κτήριο θα σταµατήσει να είναι άδειο και θα πάνε εκεί
υπηρεσίες για να φύγουν από µισθωµένα κτήρια, που τυχαία
αυτοί που τα έχουν και τα µισθώνουν στο ελληνικό δηµόσιο
έχουν συγγενική σχέση µε διάφορα στελέχη της Κυβέρνησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πόσα έχετε βάλει µέσα; Πόσα; Πείτε
µας τώρα!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μην αγχώνεστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Γιατί δεν λέτε; Δεν αγχώνοµαι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα απαντήσουµε για όλα αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πείτε µας πόσα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας πω αµέσως και στοιχεία. Μην αγχώνεστε.
Επίσης, κάνετε κριτική ότι η Κυβέρνηση δεν φέρνει στοιχεία,
ότι δεν επικαιροποιεί στοιχεία, ότι καταστρεφόµαστε οικονοµικά,
ότι δεν γίνεται τίποτα. Θα σας καταθέσω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πείτε µας ένα νούµερο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Σταϊκούρα, µην αγχώνεστε. Καταλαβαίνω την αµη-
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χανία. Μην αγχώνεστε! Θα σας καταθέσω αµέσως τα νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταϊκούρα,
σας παρακαλώ!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας καταθέσω αµέσως τα νούµερα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το θέµα των στοιχείων που ζητάτε, θα
καταθέσω τρεις πίνακες στα Πρακτικά για να ενηµερωθείτε όλοι.
Πρώτος πίνακας από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση εισπράξεων. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από
εφορίες και τελωνεία για το µήνα Νοέµβριο. Συγκρίνει τον Νοέµβριο του 2015 µε τον Νοέµβριο του 2014. Δεν συγκρίνουµε
φανταστικά πράγµατα, δεν συγκρίνουµε εκτιµήσεις. Συγκρίνουµε
τι εισπράχτηκε στο ταµείο.
Από τον Νοέµβριο, λοιπόν, του 2014 έως τον Νοέµβριο του
2015 έχουµε 523 εκατοµµύρια αύξηση των φορολογικών εσόδων
από τη µια χρονιά στην άλλη. Από τον Οκτώβριο του 2015 έως
τον Οκτώβριο του 2014 έχουµε µια αύξηση 714 εκατοµµύρια από
τη µια χρονιά στην άλλη. Δεν συγκρίνουµε άλλους µήνες που
είναι ανόµοιοι, λόγω φορολογικών δηλώσεων, εισοδήµατος,
ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Συγκρίνουµε δύο ίδιους µήνες, για να είναι και εύκολη η σύγκριση.
Όµως, επειδή προηγουµένως είπατε για το θέµα των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το δηµόσιο, δεν κατάλαβα καλά τα νούµερα
που επικαλεστήκατε. Τον Σεπτέµβριο του 2009 τα ληξιπρόθεσµα
χρέη προς το δηµόσιο ήταν στα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τον
Σεπτέµβριο του 2014, µετά από µια επιτυχηµένη οικονοµική πολιτική, ήταν ή όχι 71 δισεκατοµµύρια; Ποιος φταίει γι’ αυτήν την
αύξηση; Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει µάλλον γι’ αυτήν την αύξηση.
Εµείς, όµως, έχουµε πίνακα για τα ληξιπρόθεσµα και θα τον
καταθέσουµε για να ενηµερωθεί η Βουλή. Και θα συγκρίνουµε:
Στο τέλος του Οκτωβρίου είναι 84 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Οι εκατό δόσεις;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δηλαδή, τι περιµένατε; Σε µια χρονιά µε τα capital controls,
µε τα προβλήµατα, περιµένατε να φθάσουµε στα επίπεδα του
2009; Εµείς, όµως, καταφέραµε κάτι άλλο, το οποίο µετά που θα
µιλήσει κάποιος από τους Βουλευτές σας να µας εξηγήσει το
πώς έγινε.
Για εξηγείστε µας, λοιπόν: Αν συγκρίνουµε το άθροισµα του
δεκάµηνου του 2013, του 2014 και του 2015 µε σαφήνεια προκύπτει από τον πίνακα που θα καταθέσουµε ότι 2013-2014 τα ληξιπρόθεσµα αυξήθηκαν σε εκείνες τις εποχές του success story,
κατά 2,6 δισεκατοµµύρια. Μέσα σε ένα χρόνο, 2013-2014.
Αν συγκρίνουµε το 2014 µε το 2015, τα ληξιπρόθεσµα σαν
άθροισµα, µειώθηκαν κατά 536 εκατοµµύρια. Και προσέξτε, µέσα
στο 2015 είχαµε τα capital controls, µε βάση τα οποία δεν µπορούσαµε να πάρουµε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης και να πιέσουµε, όπως κάνατε εσείς στο παρελθόν. Είχαµε τα προβλήµατα
της ύφεσης, της µη χρηµατοδότησης και µια σειρά από αυτά.
Όµως, έχουµε µια σταθερή πολιτική βούληση και οργάνωση των
υπηρεσιών και έχουµε αποτελέσµατα τα οποία καταθέτουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εγώ αναµένω απαντήσεις, όπως αναµένει και η Κυβέρνηση,
όπως αναµένει και η κοινωνία ολόκληρη. Αναµένω απαντήσεις
και οι απαντήσεις δεν µπορεί να είναι η γκρίνια για το τι έγινε.
Αναµένω απαντήσεις για ένα θέµα, το οποίο κάθε φορά που
µιλάω στη Βουλή θα θέτω ξανά το ίδιο ερώτηµα στα κυβερνητικά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έχουν την κύρια ευθύνη, αλλά και της
Νέας Δηµοκρατίας, που έχουν την ευθύνη γιατί συγκάλυψαν: Τι
έγινε το 2010, το 2011 και το 2012 µε τη λίστα Λανγκάρντ; Πού
ήταν η λίστα; Γιατί δεν παρεδίδετο στους οικονοµικούς εισαγγελείς και στο ΣΔΟΕ; Γιατί πηδούσε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο και γινόταν ό,τι έγινε; Δεν παραγράφηκαν
πολιτικά αυτές οι ευθύνες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πάλι οι λίστες!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλεί το γιατί µιλάµε για τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίστες, αλλά εγώ θα πω τι κάνουµε τώρα µε τη λίστα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Να ντρέποµαι; Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτό το ύφος είναι απαράδεκτο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Αλεξιάδη, µην απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτή η ειρωνεία και αυτό το ύφος
είναι απαράδεκτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να είσαι προσεκτικός, όταν απευθύνεσαι σε Βουλευτές. Όταν εκλεγείς Βουλευτής, να µιλάς έτσι.
«Φοβάµαι για τη λίστα»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αλεξιάδη,
συνεχίστε παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα. Ότι υπήρχαν αριστερόµετρα τα οποία µετρούσαν την πολιτική µας το ήξερα. Ότι µιλάνε µηχανισµοί που ελέγχουν την ευπρέπειά µας, δεν το ήξερα. Το έµαθα κι αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μηχανισµός; Έχω όνοµα, κύριε. Δεν
είµαι µηχανισµός!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα ασχοληθώ µαζί σας, κύριε Βουλευτά. Εσείς εκτίθεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αλεξιάδη,
µην απαντάτε. Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µαζέψτε τον. Επαναφέρετέ τον στην τάξη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ, µην διακόπτετε. Αν υπάρχει θέµα προσωπικό, θα ζητήσετε το λόγο, αλλά µην διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν καταδέχοµαι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ακούστε τον κύριο Βουλευτή που λέει να µε µαζέψετε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αλεξιάδη,
συνεχίστε παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συνεχίζω, λοιπόν, εγώ και λέω: Τι κάνουµε εµείς µε τη
λίστα που ήρθε τώρα από τη Γερµανία; Για να συγκρίνουµε τι
έκαναν οι µεν και τι έκαναν οι δε και ποιοι ψήφιζαν νόµους και
µας το παίζουν τώρα ευπρεπείς εδώ µέσα.
Εµείς, µόλις ήρθε η λίστα από τη Ρηνανία Βεστφαλία, δεν πέρασε από πολιτικό γραφείο, δεν πέρασε από κανένα γραφείο
Υπουργού, δεν πέρασε από το γραφείο του γενικού γραµµατέα
δηµοσίων εσόδων. Παραδόθηκε αµέσως στους οικονοµικούς εισαγγελείς, µαζί µε επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο συντάξαµε
µαζί µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για το πώς πρέπει να ελεγχθεί
η λίστα.
Εκεί, λοιπόν, είναι η διαφορά µας και µαζί µε το νοµοσχέδιο
που έρχεται για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων, µαζί
µε το νοµοσχέδιο για το Περιουσιολόγιο, µαζί µε το νοµοσχέδιο
για συγκεκριµένες δράσεις, βάζουµε τέλος στο χθες και προχωρούµε στη φορολογική µεταρρύθµιση και στη φορολογική δικαιοσύνη που οφείλουµε στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ
µε τη σειρά µου, κύριε Αλεξιάδη.
Παρακαλώ, κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Λοβέρδος που θα ακολουθήσει τον κ. Τασούλα, µετά ο
κ. Θεοχάρης και µετά εσείς. Θα παρεµβαίνουν Βουλευτές, όπως
έχουµε συµφωνήσει στο Προεδρείο. Δύο Βουλευτές και µετά οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Τασούλα, έχετε τον λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η συζήτηση για τον προϋπολογισµό παρουσιάζει πάντα ένα ενδιαφέρον, γιατί δίνει το περιθώριο της προγνώσεως εις το οποίο
είµαστε πολύ πιο επιρρεπείς εν σχέσει µε τους απολογισµούς,
οι οποίοι είναι ένα δεδοµένο πλαίσιο, µέσα στο οποίο ο καθένας
είναι αναγκασµένος να συµφωνήσει µε την πραγµατικότητα.
Επειδή η πραγµατικότητα είναι κάτι µε το οποίο δεν είµαστε εξοικειωµένοι, προτιµούµε τις µεγαλοστοµίες και τις προβλέψεις των
προϋπολογισµών που µας αφήνουν ένα µεγάλο περιθώριο να
ασκούµε τη φαντασία µας, το θράσος µας, την ασχετοσύνη µας
και όλη εκείνη την ικανότητα να δαµάζουµε τις λέξεις.
Κύριε Υπουργέ που µόλις κατήλθατε του Βήµατος, οι λέξεις
βεβαίως είναι έρµαια στο στόµα του καθένα και το δικό σας,
αλλά η πραγµατικότητα λέει ότι πραγµατοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο το 1/10 των ελέγχων που έγιναν τον προτελευταίο
χρόνο. Αντιλαµβάνοµαι ότι στην Ελλάδα -όπως είχε πει ο αείµνηστος Τσαρούχης- δεν είσαι µόνο ό,τι δηλώσεις, είσαι, προσθέτω
εγώ, και ό,τι σε δηλώσουν. Όµως, ό,τι κι αν λέτε, το καταρρίπτει
η πραγµατικότητα και η πραγµατικότητα λέει ότι κάνατε µόνο το
10% των ελέγχων που έγιναν τον προηγούµενο χρόνο. Και προφανώς, δεν αποδίδω αυτό σε µηχανισµούς ή σε διάφορες κακίες
ή υποτέλειες σε συµφέροντα. Μου αρκεί και µε καταθλίβει η ανεπάρκεια, η οποία είναι η συνηθέστερη ερµηνεία των πραγµάτων,
παρά το ότι δεν µας αρέσει να την επικαλούµαστε.
Δεν είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της πρώτης αριστερής
Κυβερνήσεως. Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της πρώτης αριστερής Κυβερνήσεως, τον υπογράφει ο κ. Δρεττάκης το
Μάρτιο του 1982. Το ΠΑΣΟΚ εξελέγη από το λαό που εσείς θεωρείτε ότι έχει κρίση και µνήµη και υποθέτω ότι εννοείτε ότι έχει
κρίση και µνήµη και όταν δεν σας ψηφίζει, όχι µόνο όταν σας ψηφίζει. Ο λαός, λοιπόν, το 1981 εξέλεξε το ΠΑΣΟΚ ως πρώτη αριστερή Κυβέρνηση της Ελλάδας. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, δεν
έχετε το πρωτείο σε αυτό. Προσωπικά δεν µε συναρπάζει η ιδιότητα του αριστερού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σε συναρπάζει η ιδιότητα του δεξιού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είµαι εντελώς ντεµοντέ, εκτός
τόπου και χρόνου, είµαι δεξιός, ούτε καν κεντροδεξιός και, συνεπώς, µην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να έχει την παραµικρή
απήχηση ό,τι θα πω σε µια χώρα, η οποία την Αριστερά την έχει
κάνει µετά τη Μεταπολίτευση συρµό. Δεν ακολουθώ αυτό το
συρµό και σας λέω ότι αυτός ο προϋπολογισµός της πρώτης αριστερής Κυβερνήσεως, αφού αναλύει τη θεωρία της καµένης γης
-καµένη γη επειδή την ανάπτυξη από το 6,8% την πήγε στο 3,8%
το ’80, ας είναι- λέει ότι θα δηµιουργήσει κρατική φαρµακοβιοµηχανία, θα θέσει υπό κοινωνικό έλεγχο το τραπεζικό σύστηµα,
θα ελέγξει κρατικά το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο. Α ναι,
είναι πρώτη φορά γραµµένος ο προϋπολογισµός εκείνος στη δηµοτική και εναποθέτει την αύξηση των εσόδων εις το ότι θα στηριχθεί πρωταρχικά «στη θέληση του λαού, γιατί ο λαός θέλει να
κάνει πραγµατικότητα την αλλαγή!»
Όλες αυτές οι αριστερές µυθοπλασίες και ψευδαισθήσεις
προφανώς ξεπεράστηκαν από την πραγµατικότητα και σήµερα
η τύχη αυτού του πρώτου αριστερού προϋπολογισµού, αλλά και
αυτής της πρώτης αριστερής απόπειρας φοβούµαι ότι θα επαναληφθεί και µε τις δικές σας ψευδαισθήσεις.
Θέλετε δεν θέλετε, ο Δεκέµβριος του ’14 ήταν πολύ καλύτερος
από το φετινό Δεκέµβριο. Το Δεκέµβριο του ’14, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και τις προσπάθειες της κυβέρνησης
Σαµαρά, η Ελλάδα είχε πετύχει την πιο αποφασιστική δηµοσιονοµική προσαρµογή που είχε γίνει ποτέ στην Ευρώπη, είχε παρουσιάσει πλεονάσµατα, είχε µοιράσει κοινωνικό µέρισµα µισού
δισεκατοµµυρίου ευρώ και αντιµετώπιζε την επόµενη χρονιά σαν
µια εύλογη δυνατότητα εξόδου από το µνηµόνιο µε τη βοήθεια
µιας προληπτικής γραµµής στήριξης, ενός µαξιλαριού, και όλα
έδειχναν ευοίωνα µετά από µια µακρόσυρτη περίοδο κρίσης.
Ο ελληνικός λαός έδοξε άλλως, αποφάσισε διαφορετικά. Εψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µάλλον καταψήφισε εµάς -για να είµαστε ειλικρινείς- και σήµερα έχουµε νέους φόρους, νέες επιβαρύνσεις
για το 2015 – 2016 της τάξεως των 5,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
περί τα 2 δισεκατοµµύρια µειώσεις των συντάξεων και όλα αυτά
µας επιτρέπουν να συγκρίνουµε τους δύο Δεκέµβρηδες και είναι
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καταθλιπτική αυτή η σύγκριση εις βάρος της δικής σας προσπάθειας.
Και έρχεται κοντά σε αυτήν την καταθλιπτική σύγκριση και µία
τροµακτική ζηµιά στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, που περιγράφεται ως εξής: Το ’13 η συµµετοχή του κράτους σε Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank έγινε σε τιµές 4,29, 1,7, 0,44 και 1,54
ευρώ ανά µετοχή αντίστοιχα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πώληση που έγινε πριν µερικές εβδοµάδες, έγινε στα 0,02,
0,003, 0,04 και 0,01 ευρώ. Από τα 25 δισεκατοµµύρια που ήταν η
αρχική επένδυση, η σηµερινή αξία των µετοχών που κατέχει το
κράτος είναι κάτω από τα 500 εκατοµµύρια. Δηλαδή πάνω από
98% απώλεια.
Για να το βάλουµε σε µια σχετική κλίµακα, το κράτος συλλέγει
από τον ΕΝΦΙΑ περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια το χρόνο. Δηλαδή
θα πληρώνουµε για τα επόµενα δέκα χρόνια ΕΝΦΙΑ µόνο και
µόνο για να καλύψουµε τη ζηµιά της ανακεφαλαιοποίησης.
Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την επιδείνωση ανάµεσα στους
δύο Δεκεµβρίους δίνουν το στίγµα των διδάκτρων, των πανάκριβων διδάκτρων και του τιµήµατος της δικής σας κυβερνητικής
προσπάθειας, η οποία έχει να κάνει µε τον αβάσταχτο λαϊκισµό,
τον απέραντο λαϊκισµό σας και την απέραντη έλλειψη παραδοχής των σφαλµάτων σας.
Ας είναι. Η χώρα σήµερα δεν πρόκειται να ξεφύγει από την συνήθη πορεία των πραγµάτων.
Δεν µπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα
πάρουν τα κείµενα της συζητήσεως µας και θα αποφασίσουν µε
βάση αυτά τι θα ξαναψηφίσουν.
Αυτό που καθορίζει τη στάση των πολιτών που έχουν µνήµη
και κρίση είναι η χειροτέρευση ή η βελτίωση της ζωής τους. Δυστυχώς, σε αυτό στην επιδείνωση δίνετε απόλυτα επιτυχηµένες
εξετάσεις. Χειροτερεύετε αφάνταστα και αβάσταχτα τη ζωή των
Ελλήνων. Νοµίζω πως αυτό θα αποτελέσει και το κριτήριο βάσει
του οποίου θα έχετε την πολιτική καταβαράθρωσή σας. Μέχρι
τότε, µπορείτε δωρεάν να εναβρύνεσθε για κάτι το οποίο δεν σας
ανήκει, έναν δήθεν πρώτο αριστερό προϋπολογισµό ο οποίος
είναι συντεταγµένος µε ψέµατα, µε αυταπάτες και ψευδαισθήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εάν συγκριθούν οι δύο Δεκέµβριοι, είναι δραµατικά εις βάρος σας. Αυτό δεν έχετε παρά να το
αναλογιστείτε, να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να παραδεχθείτε τα τεράστια λάθη σας.
Εµείς αυτόν τον προϋπολογισµό, αυτό το ψεύδος δεν πρόκειται να το στηρίξουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μίχος για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε πολλά να λέγονται σήµερα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα από τη Νέα Δηµοκρατία για το µνηµόνιο 3, που είναι το
πιο απεχθές. Ήδη το ψηφίσατε, όµως, κύριοι. Φωνάζατε «φέρτε
µας µνηµόνιο να ψηφίσουµε και πάρτε τα µέτρα όπως θέλετε και
όποτε θέλετε». Τώρα γιατί παραπονιέστε; Είστε και εσείς υπεύθυνοι.
Άκουσα νωρίτερα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ περιθάλπει τους τροµοκράτες. Η Νέα Δηµοκρατία τι
έκανε όταν ήταν Κυβέρνηση µε τα λόγια του Βλαστού ότι είναι
υπεύθυνος για τις δολοφονίες των δύο Χρυσαυγιτών και ότι ξέρει
ποιοι είναι και ότι ο ίδιος έδωσε τα κράνη;
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μίχος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είστε υπεύθυνοι και γι’ αυτό. Όλοι το γνωρίζετε, όπως και ο
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πρώην Αρχηγός της Αστυνοµίας, όπως και ο Δένδιας, όπως και
ο Αθανασίου.
Για τη Marfin δεν ξέρατε; Κανείς δεν ξέρει εδώ τι έχει γίνει;
Όλοι ξέρετε και δεν µιλάει κανένας.
Άκουσα πριν τον κ. Θεωνά να λέει για το Χρηµατιστήριο. Ναι,
δεν έχει ακουστεί κάτι για το Χρηµατιστήριο.
Κύριε Θεωνά, όµως, η Κυβέρνησή σας γιατί δεν βγάζει την
αλήθεια στη φόρα να µάθει ο κόσµος τη µεγάλη ατιµία και απάτη
που έγινε κατά των Ελλήνων πολιτών; Μόνο στα λόγια είστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Είχε ζητήσει να κάνει εξεταστική επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ο κόσµος θέλει να µάθει έξω, αλλά κανένας δεν µιλάει, γιατί είναι κάποιοι «αρχιερείς» που έστησαν αυτό
το παιχνίδι και γέµισαν τις τσέπες τους και έβγαλαν τα λεφτά σε
offshore εταιρείες. Και δεν µπορείτε να µιλήσετε γιατί σας έχουν
κλείσει το στόµα.
Άκουσα και τον κ. Παφίλη από το ΚΚΕ να λέει για τους εργάτες
και ότι είναι υπέρ των δικαιωµάτων των αγροτών. Έχετε ξεχάσει,
κύριοι εσείς του ΚΚΕ, το 2012 επί κυβερνήσεως Σαµαρά την επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο κ. Παφίλης για εµένα στην Εύβοια,
επειδή πήγα κι έπιασα κάποιους εργοστασιάρχες, κάποιος µε µικρές βιοµηχανίες και στη θέση λαθροµεταναστών βάλαµε διακόσιες είκοσι Έλληνες που είχαν οικογένειες από πίσω και έκανε
παράπονα; Ναι, εµείς είµαστε υπέρ των Ελλήνων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη γελάς. Το έχουµε δείξει. Και θα είµαστε δίπλα στους Έλληνες. Εσείς οι ψευτοανθρωπιστές είστε για τα ανθρωπάκια που
φέρνετε λαθραία µέσα στην Ελλάδα.
Από εκεί και πέρα, το σχέδιο του Προϋπολογισµού που φέρνει
σήµερα η Κυβέρνηση δεν είναι καταστροφικό µόνο για την κοινωνία, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους συνταξιούχους και
όλες τις ευαίσθητες οικονοµικές οµάδες του ελληνικού λαού,
αλλά είναι καταστροφικό για τον γεωργικό τοµέα, δηλαδή τον
ένα εκ των τριών πυλώνων ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
εκτός της ναυτιλίας και του τουρισµού.
Ποιοι είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν, όµως, από τη φορολογική επιδροµή κατά του πρωτογενούς τοµέα και των αγροτικών
κοινοτήτων στην Ελλάδα; Ποιοι είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν
από τη σηµαντική µείωση της εγχώριας παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων και τον αφανισµό του αγροτικού πληθυσµού
από τα χωράφια του;
Η απάντηση είναι πολύ απλή: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ωφελούνται τόσα χρόνια, οι παραδοσιακοί προµηθευτές της χώρας
µας, δηλαδή οι µεγάλες εταιρείες, τόσο της Ευρώπης όσο και
των τρίτων χωρών που καλύπτουν έναν τεράστιο όγκο ειδών διατροφής και πρώτων υλών για την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων
και ζωοτροφών. Θα είναι οι πρώτοι που θα αυξήσουν τη δραστηριότητά τους, αφού είναι προφανές ότι η ελληνική παραγωγή θα
υποστεί τεράστια συρρίκνωση.
Θα είναι ωφεληµένες οι πολυεθνικές αλυσίδες πώλησης τροφίµων, δηλαδή τα ξένα σούπερ µάρκετ, τα δίκτυα µεσαζόντων,
οι διεθνείς κερδοσκόποι και Έλληνες κερδοσκόποι φυσικά και
µεγαλέµποροι που έχουν την αβάντα κάποιων Υπουργών και
Βουλευτών, όπου ρίχνουν τις µίζες τους και κάνουν τη δουλειά
τους. Φυσικά, µόνιµοι ζηµιωµένοι είναι οι Έλληνες αγρότες, οι
κτηνοτρόφοι και οι εργαζόµενοι στην µεταποίηση και στη συσκευασία τροφίµων, οι εγχώριοι προµηθευτές αγροτικών εφοδίων σε σπόρους, λιπάσµατα, φάρµακα, µηχανήµατα κ.λπ., οι
Έλληνες εξαγωγείς, οι Έλληνες καταναλωτές και τέλος το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο θα έχει ανυπολόγιστα διαφυγόντα κέρδη
από το ΦΠΑ και τη µείωση του κύκλου εργασιών.
Η αύξηση των εισαγωγών, ακόµη και σε προϊόντα στα οποία η
χώρα µας είχε διαχρονικά αυτάρκεια, θα αυξήσει σε βάρος της
χώρας µας το εµπορικό ισοζύγιο και θα οδηγήσει στην ανεργία
ένα πλήθος νέων αγροτών που δεν θα µπορούν να αντεπεξέλθουν στην καταστροφική νέα φορολογική επιδροµή.
Αυτές οι σκέψεις προκύπτουν από συγκεκριµένα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 του κ. Γεωργίου, που δεν έχει λογοδοτήσει
ποτέ µε καµµία κυβέρνηση –και ούτε πρόκειται-που είναι ένας
από τους υπεύθυνους για την κατάντια της πατρίδας µας σήµερα. Αλλά κανένας δεν ξέρει να µιλάει για κάποια πράγµατα
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εδώ µέσα. Για αλήθειες δεν µιλάει κανένας σας.
Έτσι λοιπόν, η χώρα µας εισάγει από δεκατρείς διαφορετικές
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα βασικά
διατροφικά προϊόντα. Ξέρετε γιατί; Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ είχε πει: «Οι
ελληνικές εισαγωγές τροφίµων και ποτών ανέρχονται στα 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ». Αυτό σηµαίνει ότι ξοδεύουµε το 30% του
ΑΕΠ για εξαγωγές και γύρω στο 4% του ΑΕΠ µόνο για αγροδιατροφικά προϊόντα, χωρίς να περιλαµβάνονται σε αυτά αγροτικά
εφόδια και λιπάσµατα.
Μεταξύ φυσικά και αυτών οι ΗΠΑ µε τη γενετικά τροποποιηµένη σόγια από τον µοναδικό παραγωγό «MONSANTO» που
παίζει ρόλο ακόµη και στην άσκηση πολιτικής σε χώρες του τρίτου κόσµου -και άλλα πολλά, για όσους ξέρουν- µε τυποποιηµένα
τρόφιµα, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς.
Από την άλλη, όµως, έχουµε και τη γείτονα Τουρκία που κάνουµε τεράστιες εισαγωγές σε όσπρια και λαχανικά. Έχουµε
κρέατα, ζωοτροφές και πουλερικά από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Έχουµε φιστίκια, όσπρια, µπαχαρικά και πρώτες ύλες
τροφίµων από την Κίνα και την Ινδία και άλλα πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτάκι µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κάποτε, κύριοι, κάναµε µέχρι και εξαγωγή µεταξιού. Από το
χωριό µου, την Αµάρυνθο, στην Εύβοια έρχονταν τα καΐκια και
φόρτωναν τόνους µε µετάξι και τους πήγαιναν στον Πειραιά για
να φύγουν για το εξωτερικό.
Επειδή ο χρόνος, όµως, είναι περιορισµένος και έχω πάρα
πολλά να πω, θα κλείσω λέγοντας ότι σήµερα είναι η καλύτερη
ευκαιρία για την πατρίδα µας να κάνει κάτι. Μπορείτε να το κάνετε, αν θέλετε. Αλλά δεν νοµίζω γιατί κι εσείς είστε εντολοδότες,
υποτακτικοί και δουλοπρεπείς στους αρχιτοκογλύφους, στους
τραπεζίτες και τις πολυεθνικές και σε όλους αυτούς που ρουφούσαν και ρουφάνε το αίµα του ελληνικού λαού και τώρα µε τις
εντολές τους εσείς τον τελειώνετε.
Πριν κατέβω από το Βήµα, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά
το εξής: «Κίνδυνος κατακλυσµού της ευρωπαϊκής αγοράς από
τουρκικά αγροτικά προϊόντα». Ξέρετε τι θα γίνει, κύριοι; Οι τιµές
θα πέσουν κάτω από το ήµισυ, από τη στιγµή που η Ρωσία
έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία και θα πετάµε τα δικά µας, γιατί
η Ευρωπαϊκή Ένωση χαϊδεύει όλα τα χρόνια την Τουρκία. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μίχος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καλή συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κ. Μίχο.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, όσο σας ακούµε αυτές τις µέρες,
στο µυαλό του καθενός µας έρχονται διάφορα: πολιτικές σκέψεις, αντιδράσεις. Εµένα –δεν ξέρω γιατί- από χθες, αλλά κυρίως
σήµερα, µου έρχεται στο µυαλό ένας τίτλος ενός έργου του
Γιώργου Σκαµπαρδώνη: «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον µας».
Είναι παράδοξη η χαρά και ο ενθουσιασµός σας. Δεν το καταλαβαίνω.
Έχω πει πάρα πολλές φορές –θα το επαναλαµβάνω σε κάθε
µου σχεδόν οµιλία- ότι οι αντίπαλοι της Κυβέρνησης δεν είναι οι
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Η Κυβέρνηση έχει να κάνει µε
την πραγµατικότητα. Το θέµα της είναι η πραγµατικότητα. Και
µια κυβέρνηση ή ένας Υπουργός που δεν είναι ικανός, έχει την
πραγµατικότητα αντίπαλο, σκληρό και αδυσώπητο.
Κυρίες και κύριοι, εδώ για εσάς µιλούν τα γεγονότα. Δεν µιλάτε εσείς για αυτά, γιατί τα γεγονότα είναι γεγονότα.
Κι επειδή δεν µπορείτε να τα χειριστείτε έτσι όπως έρχονται ή
να τα διαµορφώσετε, έχετε επινοήσει τρία χοντροκοµµένα και
συνήθη στις τακτικές των κυβερνήσεων ψέµατα, ψεύδη επικοινωνιακού περιεχοµένου, για να έχετε να λέτε εσείς και για να εµπνέετε το πολιτικό σας στράτευµα, τους Βουλευτές σας κατ’
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αρχάς και στη συνέχεια τους ψηφοφόρους σας.
Το πρώτο ψέµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι για όλα
φταίνε οι προηγούµενοι και «πάλι καλά που ήρθαµε εµείς», λέτε.
Δεν λένε, όµως, το ίδιο οι πολίτες µετά από έντεκα µήνες, ειδικά
µετά τους δύο τελευταίους µήνες. Έχω ακούσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλούς να λένε ότι αν δεν είχαν µεσολαβήσει
αυτοί –εσείς-, θα είχαµε πάρει µια ανάσα µε τη φορά που είχε η
οικονοµία στα τέλη του 2014. Αυτά τα λένε όσοι είναι κοντά στην
οικονοµία. Όσοι είναι µακρύτερα από την καθηµερινή της λειτουργία, δηµόσιοι υπάλληλοι, άνθρωποι οι οποίοι σας πίστεψαν
για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, άνθρωποι που σας πίστεψαν για
τη δέκατη τρίτη σύνταξη, άνθρωποι που σας πίστεψαν, αλλά σας
πίστεψαν στο τέλος για τα ισοδύναµα, αυτοί λένε άλλα, αυτοί
λένε ότι τους κοροϊδέψατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα ένα-δύο αγαπητούς συναδέλφους της Πλειοψηφίας να λένε ότι «Ισοδύναµα, γιατί το
λες; Βρήκαµε. Είχαµε πει ότι θα βρούµε 23% στην εκπαίδευση
και βρήκαµε» και επικαλούνται οι συνάδελφοι το ΦΠΑ στο ελληνικό κρασί -η συζήτηση έγινε εδώ- ή την αύξηση του ΦΠΑ στα
παιχνίδια του ΟΠΑΠ για την οποία αύξηση ήδη ο ξένος επενδυτής έχει κάνει προσφυγή και δεν είναι απίθανο να χάσετε και τη
δίκη.
Και δεν είναι µόνο το συγκεκριµένο θέµα όπου θα πρέπει να
αναζητήσετε άλλα ισοδύναµα, είναι ότι στέλνετε και το µήνυµα
σε κάθε είδους επενδυτή ότι καλώς υπάρχει για την Ελλάδα αυτή
η κακή φήµη ότι το ελληνικό δηµόσιο αλλάζει τους όρους των
συµφωνιών που κάνει, παραδείγµατος χάριν για τις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς να σε ρωτάει. Άλλα συµφωνείς, άλλα υπογράφεις
και άλλα κάνεις. Αυτό είναι το πρώτο ψέµα.
Το δεύτερο ψέµα των τελευταίων ηµερών είναι ότι θέλουν να
σας ρίξουν. Αφηρηµένα υποκείµενα. Άγνωστοι άνθρωποι, γνωστοί γιατί είναι κυκλώµατα. Αφηρηµένη έννοια και αυτό. Εσείς
βγήκατε στο σεργιάνι µετά την ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου για
τους πλειστηριασµούς να αναζητάτε συναινέσεις, δηλαδή τους
χρήσιµους ανόητους που θα σας δώσουν κοινοβουλευτικές ψήφους που ενδεχοµένως σας λείψουν. Εσείς βγήκατε και αρχίσατε
να λέτε για την αναγκαία συναίνεση και τα γνωστά, τα λοιπά που
είπατε. Απατάσθε, όµως, αν πιστεύετε –ίσως κρίνετε εξ ιδίων- ότι
είναι κάτι το επιθυµητό και ελκυστικό η συµµετοχή σε κυβερνήσεις.
Μας κατηγορείτε πολλές φορές αορίστως ότι θέλουµε να ξαναγίνουµε Υπουργοί, να ξαναµπούµε στις κυβερνήσεις. Αυτά τα
λέει µόνο όποιος δεν ξέρει ή όποιος ξέρει και ψαρεύει στα θολά
νερά. Και εσείς τώρα έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε στο πετσί
σας τι είναι να κάθεσαι εκεί. Και κατηγορείτε ότι θέλουµε να έρθουµε στις θέσεις σας, µαζί σας, λες και είναι ελκυστικό –επαναλαµβάνω- και επιθυµητό. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί.
Δεν είναι!
Τα σενάρια αυτά ότι δήθεν σας ρίχνουν κάποιοι είναι πάλι του
ίδιου περιεχοµένου. Επινοήσεις επικοινωνιακές για τη συνοχή
του στρατεύµατος. Επινοήσεις επικοινωνιακές για να µπορούν
να γίνονται οι συζητήσεις στη Βουλή. Επινοήσεις επικοινωνιακές
για τους Βουλευτές σας που βγαίνουν από δύσκολες θέσεις –
αναγνωρίζω- στα µέσα ενηµέρωσης.
Εσείς θα κυβερνήσετε. Ο λαός σας έδωσε αυτό που θέλατε,
ό,τι του ζητήσατε, το Σεπτέµβριο. Έδωσε πλειοψηφία σε εσάς
και στους ΑΝΕΛ, όπου τη συγκυβέρνηση και την είχατε και την
είχατε προαναγγείλει και εξέλεξε και Βουλευτές και κόµµατα της
Αντιπολίτευσης. Δεν θα καταργήσετε τη δηµοκρατία εσείς επειδή σας δυσκολεύουν οι ψηφοφορίες, αυτή που έγινε και αυτές
που θα γίνουν. Οι δηµοκρατίες θέλουν κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Αυτόν τον κανόνα των δύο αιώνων δεν θα τον καταργήσει ο άσχετος ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτο ψεύδος είναι η κοινωνική αναδιανοµή, ότι είχαµε δυσκολίες, αλλά κάναµε κοινωνική αναδιανοµή. Και επικαλούνται τη σελίδα 106 της έκθεσης σχετικά µε τον κοινωνικό προϋπολογισµό,
που πράγµατι αναφέρει για 823.000.000 ευρώ περισσότερα στον
κοινωνικό προϋπολογισµό. Ας τα δούµε.
Πρώτον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από αυτά τα 200 που θα
πάνε στα νοσοκοµεία, όπως ο προϋπολογισµός θέλει, είναι χρήµατα που προέρχονται από κοινωνικές µεταβιβάσεις προς τα νο-
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σοκοµεία από ασφαλιστικούς φορείς. Αυτοί πού θα τα βρουν;
Λέει ο προϋπολογισµός στην επόµενη σελίδα «από τις αυξηµένες
εισροές, από τις εισφορές και από τις ρυθµίσεις των εισφορών
αυτών», από τις υποχρεώσεις δηλαδή των εργαζοµένων και των
εργοδοτών.
Πώς, ενώ προβλέπεται ύφεση, θα έχετε αυξηµένες εισροές;
Πώς, ενώ καθηµερινά βγαίνουν άνθρωποι από τις ρυθµίσεις που
έγιναν, µην τα ξαναλέµε, εσείς θα έχετε αυξηµένες εισροές;
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, επειδή πολλοί το είπατε
εδώ, είναι υπόθεση αυτή. Έστω ότι υπάρχουν αυτές οι αυξηµένες εισροές, που αν υπάρξουν, θα τις δώσουµε στα νοσοκοµεία
που πένονται. Πρώτον, είναι πρόθεση και όχι υπαρκτά χρήµατα
προς τα νοσοκοµεία.
Δεύτερον, στα νοσοκοµεία λέτε θα δώσουµε αυτά τα 200 και
άλλα 285 για φάρµακα, υγειονοµικό υλικά, κλπ., όχι για τους εργαζοµένους. Πού θα προκύψουν αυτά τα υπόλοιπα χρήµατα; Δεν
είναι τίποτε, µα τίποτε, προσδιορισµένο στον προϋπολογισµό.
Ρώτησα το πρωί, όσοι συνάδελφοι ήσασταν εδώ το θυµάστε,
τον Υπουργό Μετανάστευσης που µίλησε και ακούστηκε σήµερα
-η αλήθεια είναι- εδώ στο Κοινοβούλιο, αν για όλα αυτά τα οποία
πρέπει µέσα στο Δεκέµβριο να κάνουµε και µετά, επειδή έστω
ότι δεν κάνω λάθος, είπα, και κάτι δεν το είδα σωστά στον προϋπολογισµό, πού θα βρείτε χρήµατα, αφού δεν έχετε απορροφήσει, όπως σας κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα σχετικά
κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Λέτε ότι αν δεν έρθουν
χρήµατα από εκεί, κάποια θα πάνε από εδώ. Μου απήντησε: «Δεν
γνωρίζω». Ειλικρινές, πλην όµως πολύ ανησυχητικό, πάρα πολύ
ανησυχητικό.
Και το συνδυάζω µε αυτό που µου είπαν, κύριε Αλεξιάδη, πως
είπατε εδώ, ότι πρέπει να βρούµε τρόπους θεσµικούς µέσα στο
2016 να τροποποιήσουµε τον προϋπολογισµό. Υποθέτετε δηλαδή -βασίµως προφανώς, γιατί είστε αρµόδιος σε σχέση µε τα
οικονοµικά Υπουργός- ότι πολλά από αυτά που λέγονται εδώ δεν
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ µε τα
πολύ συγκεκριµένα µου επιχειρήµατα.
Τρίτον, υπάρχουν 353.000.000 παραπάνω στον ΕΟΠΥΥ, όχι
όµως για συγκεκριµένες του δαπάνες. Στον ΕΟΠΥΥ, αορίστως.
Τα χρήµατα στον ΕΟΠΥΥ γίνονται από µεταβιβάσεις από τους
ασφαλιστικούς φορείς, που δεν θα µεταβιβάζουν γιατί πρέπει να
πληρώσουν συντάξεις. Ποιος διοικητής οργανισµού δεν θα πληρώσει σύνταξη; Το ζητούσα διαρκώς να αυτονοµηθούν τα χρήµατα αυτά κατευθείαν για τον ΕΟΠΥΥ. Καµµία κυβέρνηση δεν το
έκανε. Οι Υπουργοί Εργασίας -λογικό είναι, πέρασα κι εγώ από
κει- τρελαίνονται µε αυτό. Δεν θα πληρωνόντουσαν συντάξεις.
Γι’ αυτό πρέπει αυτό το Υπουργείο να γίνει ένα. Αυτές είναι οι θεσµικές αλλαγές που δεν τολµήθηκαν από τους προηγούµενους,
που κι εσείς τις φοβάστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Εσείς το κάνατε όταν ήσασταν στο Υπουργείο Εργασίας; Τώρα δεν γίνονται αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέταρτον, µόνο η αύξηση για τα προγράµµατα απασχόλησης στέκει, όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, και
στέκει γιατί υπάρχει αποθεµατικό στον ΟΑΕΔ, αφού τα σταµάτησε τα προγράµµατα που προβλέπονταν για το έτος 2015. Είναι
ψέµατα και αοριστίες.
Ο προϋπολογισµός σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, είναι γνήσιο τέκνο µιας απόπειρας να παντρευτεί µια
δήθεν αριστερή ιδεοληψία, να έχουµε να λέµε, και εισαγόµενες
αµάσητες νεοφιλελεύθερες εµµονές. Δεν είστε, όµως, καλοί
κουµπάροι. Από την Αριστερά σάς λένε πως δεν είστε αριστεροί
και οι διαχειριστές της κρίσης βλέπουν στα πεπραγµένα σας πως
είστε άσχετοι και αδέξιοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα
στο Πρακτικό και στην έκθεση θα διαβάσετε την εισήγηση του
Υπουργού των Οικονοµικών κ. Τσακαλώτου. Εκεί θα δείτε πως
επικαλείται µια σειρά από επιχειρήµατα που έχουν να κάνουν µε
στρεβλές πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιµετώπιση της κρίσης. Έχει δίκιο. Τα έχουµε πει χίλιες φορές αυτά.
Έχουµε συγκρουστεί γι’ αυτά τον καιρό που ήµασταν εµείς στην
Κυβέρνηση. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Τώρα τη ζείτε και
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εσείς.
Άλλο, όµως, αυτό που συνθέτει προβλήµατα στην πλευρά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κι άλλο οι ιδιαιτερότητες των δικών µας
προβληµάτων. Οι ιδιαιτερότητες των δικών µας προβληµάτων
εδώ και έντεκα µήνες έχουν όνοµα. Και το όνοµα αυτού είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είστε η δεύτερη φάση ενός δράµατος, που ευθύνεται για
τα προβλήµατα που έχουµε. Στρίβειν δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορεί να σταθεί.
Κι επειδή –λέει- δεν γνωρίζουν κόµµατα και Βουλευτές αυτές
τις κακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάσχει το σύστηµα
µας, η Αντιπολίτευση, από «επαρχιωτισµό», λέει ο κ. Τσακαλώτος. Και το λέει ο κ. Τσακαλώτος και το υιοθετούν µε τρόπο ιλαρό, κωµικό, τραγικά, όµως, κωµικό και ορισµένοι Βουλευτές της
συµπολίτευσης -δεν θέλω να αναφερθώ.
Κυρίες και κύριοι, άµα διαβάσετε, θα δείτε ότι ανακαλύπτει η
Πλειοψηφία και τον Λάρι Σάµερς, σε λίγο θα ανακαλύψει και τον
Γκρίσµαν, σε λίγο θα µας µιλάνε για τον Κλίντον, σε λίγο θα µας
µιλούν για όλους εκείνους τους οποίους επί χρόνια καθύβριζαν
και για όλους εκείνους, συνοµιλητές, της ευρωπαϊκής Σοσιαλδηµοκρατίας, για τους οποίους είχαν τη χειρότερη άποψη.
Και µας λένε ότι δεν είναι σωστός ο κεϋνσιανισµός. Τι λέτε, ρε
παιδιά; Πότε το είδατε αυτό; Το είδατε τώρα; Το βλέπατε και
παλιά; Γιατί, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, σας θυµάµαι το
2012 –δεν σας ήξερα, εδώ άκουσα να µιλάτε- να λέτε ότι θα σκίσετε τα πτυχία σας µε τις ακολουθούµενες οικονοµικές πολιτικές, που δεν ήταν επεκτατικές, αλλά ήταν περιοριστικές. Και
θυµάµαι να σας λέµε ότι αν έχετε δίκιο, γιατί το 2009, που έγινε
το όργιο της επεκτατικότητας, είχαµε γιγαντιαία ύφεση;
Γιατί, ανάµεσα στον επεκτατισµό, στην επέκταση και στην οικονοµία µεσολαβούν παράγοντες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές:
το κλίµα στην αγορά, εξωτερικά γεγονότα, θέµατα ελλειµµάτων
και αδυναµίας δανεισµού, παράγοντες συµπροδιοριστικοί. Κεϋνσιανισµός νηπιαγωγείου είναι, φυσικά, µη αποδεκτός. Τι λέτε; Το
ανακαλύψατε το 2015 και µας το βάζετε στην έκθεση του προϋπολογισµού του 2016.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν εγκαταλειφθεί ο βερµπαλισµός και τα ψευδή επιχειρήµατα της αµηχανίας, προκύπτει καθαρά ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισµό µε έµφαση ιδιαίτερη
στους έµµεσους φόρους. Ποια Αριστερά; Η κριτική της Αριστεράς για τους έµµεσους φόρους, δηλαδή τους άδικους φόρους,
είναι κριτική αιώνων. Έµφαση, λοιπόν –το απέδειξε ο κ. Κουτσούκος και µε πίνακα- στους έµµεσους φόρους, προϋπολογισµός
ύφεσης, επάνοδος πολιτικά στην περίοδο των προϋπολογισµών
που δεν εφαρµόζονταν και διακοπή της περιόδου των προϋπολογισµών που εφαρµόζονταν, περικοπές στο ασφαλιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Θα
µου δώσετε ακόµα ένα λεπτό.
Περικοπές στο ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Τις
ψηφίζετε. Το πού θα γίνουν, είναι να λύσει ο νόµος περί ασφαλιστικού, που είναι νόµος αφαίρεσης χρηµάτων από το ασφαλιστικό κι όχι αλλαγών του ασφαλιστικού. Είναι προϋπολογισµός
µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος για ένα ευρύτατο φάσµα
νοικοκυριών και µε αρνητικότατο πρόσηµο για την ιδιωτική κατανάλωση.
Σήµερα, κύριε Πρόεδρε –δεν ήσασταν στο Προεδρείο- ο
Υπουργός Μάρδας µάς είπε για το πόση έµφαση, σε αντίθεση
µε εµάς τους προηγούµενους, δίνει αυτή η Κυβέρνηση στις επενδύσεις. Κι εδώ διαβάζουµε πως το 2015 κλείνει ο επενδυτικός
ρυθµός µε πτώση -8,4% και για το 2016 περαιτέρω πτώση στο 3,7%. Τι γινόταν που δεν το κάναµε καλά; Γιατί πολλά δεν γινόντουσαν καλά, το είπα και το πρωί σε µια παρέµβασή µου, παραδείγµατος χάριν στη µείωση της γραφειοκρατίας. Τι γινόταν
στο τελευταίο τρίµηνο του 2014; Αύξηση του επενδυτικού ρυθµού κατά 5,4%.
Εµείς, για να κλείσω, αναλάβαµε ως ΠΑΣΟΚ –αυτό είναι το
ιστορικό µας όνοµα- και ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη τώρα, να
φέρουµε σε πέρας έναν πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, αυτόν της
Αντιπολίτευσης, που είναι υπεύθυνη, έχει επιχειρήµατα, δεν συκοφαντεί, δεν υπονοµεύει, δεν βρίζει, µιλάει πολιτικά και περιµέ-
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νει να την χειριστούν πολιτικά.
Για την αξία τη µνήµης, όµως, για όσους ήταν σε αυτήν την Αίθουσα αυτά τα τραγικά τελευταία χρόνια, να θυµίσω, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, ότι παραλάβαµε ένα έλλειµµα 35 δισεκατοµµυρίων. Και µε αυτό το έλλειµµα παλέψαµε το 2009-2010 µε επιτυχίες, µε δραστική περικοπή των δαπανών, µε αδικίες και λάθη,
µε κατακραυγή, µε κόστος πολιτικό, αλλά είχαµε ελπίδα και αισιοδοξία. Και το 2014 αυτός ο αγώνας, όχι εν όλω αλλά εν µέρει,
δικαιώθηκε.
Τι θέλατε και τι πετύχατε; Να ξανακατέβουµε τέσσερα σκαλοπάτια, για να τα ανέβουµε µαζί σας. Πώς θα τα ανέβουµε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές; Επαναλαµβάνοντας το ίδιο και χειρότερο
έργο. Θα είστε, όµως, σε αυτήν τη προβολή εσείς και οι θεατές
και οι ηθοποιοί. Μόνοι σας. Πορευτείτε όσο µπορείτε καλύτερα,
βάλτε την αλήθεια στο οπλοστάσιό σας, µιλήστε ειλικρινά.
Εµείς από την πλευρά µας, καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό και θα σας αντιπολιτευτούµε µε αρχές και σκληρή, αλλά
δίκαιη Αντιπολίτευση και µε βάση και το αξιόλογο, αξιόµαχο και
επιτυχηµένο παρελθόν µας, αλλά και αυτά που πιστεύουµε ότι
ακόµα χρωστάµε στον ελληνικό λαό και κυρίως τη συµβολή στη
µάχη για την εξαφάνιση της γραφειοκρατίας, που αν δεν γίνει, η
οικονοµία δεν πρόκειται να πάρει ανάσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, 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 µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Πάργας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για πόσα λεπτά,
κύριε Υπουργέ;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το πολύ για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, δεν ακούτε όλες τις οµιλίες. Γιατί, όταν εγώ
έκανα κριτική στην κυβέρνησή σας, δεν έλεγα ποτέ ότι είµαι
κεϋνσιανός. Μάλιστα, θυµάµαι ότι σε όλες τις οµιλίες –είµαι σίγουρος ότι µπορείτε να κάνετε έρευνα- έλεγα και στο ΚΚΕ ότι
δεν γίναµε κεϋνσιανοί στα γεράµατά µας. Το έχω πει τουλάχιστον τρεις, τέσσερις φορές. Απλώς, έλεγα ότι σε µια µεγάλη
ύφεση υπάρχουν πολλές δυνάµεις που µπορούν να µας βοηθήσουν µε αύξηση της επεκτατικής πολιτικής.
Κι εκεί έρχεται ο επαρχιωτισµός σας. Γιατί για χρόνια, σας
πίεζα εσάς και εδώ να µας πείτε τι γνώµη έχετε για την Ευρωζώνη, τι γνώµη έχετε γι’ αυτούς τους κανόνες. Είναι πρόβληµα
ότι κάποιες χώρες έχουν συστηµατικά πλεόνασµα στο ισοζύγιο
πληρωµών; Είναι πρόβληµα ότι είµαστε η µόνη νοµισµατική
ένωση που δεν έχει µεγάλο προϋπολογισµό και µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόµατος σταθεροποιητής; Και παρακαλούσα,
επί µήνες, αν πάρω κάποια απάντηση. Και παρακαλούσα, επί
µήνες, να ακούσω τι λέτε στη Σοσιαλδηµοκρατία ή στο Λαϊκό
Κόµµα στην Ευρώπη, όταν αυτή η περιοριστική πολιτική έχει
κάνει τόσο µεγάλη ζηµιά στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία
και στην Πορτογαλία. Και δεν έπαιρνα απάντηση.
Γιατί, ξέρετε ποιος ήταν ο κυρίαρχός σας λόγος; Ο κυρίαρχός
σας λόγος ήταν ότι «Η Αριστερά λέει ότι φταίνε οι ξένοι. Κι εµείς
φταίµε. Μαζί τα φάγαµε. Εδώ είναι το πρόβληµα». Είναι και εδώ
το πρόβληµα και γι’ αυτό δεν είναι µόνο θέµα ζήτησης και γι’
αυτό χρειάζεται µεταρρυθµίσεις και για τον δηµόσιο τοµέα και
για τη φοροδιαφυγή και ένα άλλο αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Αυτό που πάντα έλεγε η Αριστερά είναι ότι το βασικό ερώτηµα
δεν είναι η ζήτηση, αλλά ποιος παράγει, γιατί παράγει, για ποιον
παράγει, που το ξεχάσατε ως Σοσιαλδηµοκράτες το 70’ και γι’
αυτό χάσατε την ηγεµονία σας το 80’ και το 90’. Αυτά είναι τα
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κυρίαρχα ζητήµατα, αλλά ποτέ δεν το θέλατε αυτό. Ποτέ δεν θέλατε να πείτε στην ευρωπαϊκή Αριστερά και στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία να αλλάξει αυτό το µοντέλο και ότι ο νεοφιλελευθερισµός είναι αυτός που έχασε το 2008 και το 2009, το δικό
τους µοντέλο είναι που καταστράφηκε.
Και αντί η σοσιαλδηµοκρατία να πάρει αυτήν την ευκαιρία και
να επιστρέψει στις ρίζες, όταν πίστευε στα συνδικάτα, όταν πίστευε στην αναδιανοµή του εισοδήµατος, όταν πίστευε στο κοινωνικό κράτος, ξέρετε ποιος ήταν ο κυρίαρχός σας λόγος; Ήταν
ότι «εµείς φταίµε» ότι «οι συντεχνίες φταίνε» ότι «τα συνδικάτα
φταίνε».
Και µετά ρωτάτε γιατί πάντα ήσασταν η ουρά της Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και ο επαρχιωτισµός σας δεν είχε
σχέση µόνο µε την Ευρώπη, αλλά και µέσα στην Ελλάδα. Και αν
θέλετε να σας πω γιατί ήσασταν εκεί που ήσασταν ήταν για
αυτόν τον λόγο, γιατί δεν ενωθήκατε, δεν αλλάξατε, δεν σκεφθήκατε ότι έχει αλλάξει ο καιρός, ότι αυτό το παλιό νεοφιλελεύθερο
σύστηµα δεν δουλεύει, δεν έχει τα αποτελέσµατα που µας υποσχέθηκαν, δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Έγινε µία τεράστια
αύξηση στην αναδιανοµή εισοδήµατος εναντίον των εργαζοµένων και εσείς δεν κάνατε τίποτα για όλα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
δεν είναι προσωπικό το θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, µόνο ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι για τη συζήτηση αυτή, αλλά αδικείτε. Εγώ δεν λέω ότι αδικείτε τον εαυτό
σας, εµάς πάντως σίγουρα µας αδικείτε.
Πρώτον, εάν χρειαστούµε µία αναδροµή για λεχθέντα και
πραχθέντα, θα σας παραπέµψω -και θα µπω και στον κόπο να τα
βρω από τα Πρακτικά της Βουλής- στα λόγια των Πρωθυπουργών κυβερνήσεων που στηρίξαµε, πρώτα από όλα της δικής µας,
του κ. Παπανδρέου και µετά του κ. Παπαδήµου, όταν δηλαδή
διαµορφωνόταν το µνηµονιακό πλαίσιο, για να δείτε ότι τότε σε
µία Ευρώπη του Σαρκοζί, της Μέρκελ και των λοιπών, το πρόβληµα της λανθασµένης –όχι σε όλα τα σηµεία της, σε ορισµένα
σηµεία της- και αντιαναπτυξιακής πολιτικής το θέταµε. Και το
έθεταν και οι Πρωθυπουργοί και το έθεταν και οι Βουλευτές και
το έθεταν και οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Γινόταν συζήτηση.
Ήταν µία πολύ µεγάλη και εκτεταµένη συζήτηση και µε στιγµές
καµπής. Όταν, όµως, είσαι αναξιόχρεη χώρα, υφίστασαι τη βούληση αυτού που σου δανείζει, σε ό,τι αφορά επιµέρους θέµατα
τέτοια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την άλλη, είναι άδικο να λέτε ότι δεν επιχειρήθηκαν παράπλευρες αλλαγές αναγκαίες για αυτήν την πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο, τελειώνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ προσωπικά έχω χειριστεί αλλαγές που τώρα τις επικαλείστε, αλλαγές όπως η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, που όλα τα κόµµατα
είχαν στα προγράµµατά τους. Ήταν αλλαγές από τη δεκαετία
του 1970 σε όλα τα προγράµµατα και δεν γίνονταν. Και έγιναν
µε τη λυσσαλέα αντίδραση του πολιτικού σας χώρου.
Έγιναν λάθη, όπως η εµπροσθοβαρής αφαίρεση εισοδήµατος,
αλλά σε µία χώρα και µία κυβέρνηση που είχε να διαχειριστεί 35
δισεκατοµµύρια ελλείµµατα, όχι από εσάς που έχετε να διαχειριστείτε πλεονάσµατα, τα οποία δεν συζητάµε τώρα µε ποιον
τρόπο προέκυψαν, αλλά που για εσάς πάντως ήταν πλεονάσµατα. Είχαµε βάρη και είχατε πολύ λιγότερα.
Άρα, η δική µου διαµαρτυρία και η αγανάκτησή µου πολλές
φορές είναι ότι επικαλείστε τις απόψεις της Σοσιαλδηµοκρατίας,
τις απόψεις που εµείς υιοθετούσαµε, υιοθετούµε και αξιοποιήσαµε στο µέτρο των δυνάµεών µας και τους ανθρώπους της.
Μου έκανε εντύπωση η αναφορά σας στον Λάρι Σάµερς. Εγώ
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γνωρίζω την εποχή Κλίντον, γνωρίζω τις µετέπειτα προεδρίες
των Ηνωµένων Πολιτειών, γνωρίζω τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν εκεί. Ήσασταν εχθροί σε όλα αυτά.
Και όσον αφορά τη συζήτηση που προανέφερα εδώ, για την
οποία αντιδράσατε, εγώ δεν είπα ότι λέγατε ότι είστε κεϋνσιανοί,
αλλά ήσασταν υµνητές της επεκτατικής πολιτικής, όταν δοκιµάστηκε από τη Νέα Δηµοκρατία το 2009 και δεν προέκυψε πρόοδος από αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο, ολοκληρώστε. Ο κ. Ακριώτης περιµένει ακόµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα, ή θα κάνουµε έναν ειλικρινή διάλογο εδώ, για να καταλήγουµε σε αριθµούς και πολιτικές, ή θα
κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θεοχάρη, ο
άνθρωπος περιµένει τόση ώρα!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά τον συνάδελφο θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Ακριώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ αυτές τις
µέρες και συζητάµε την κύρωση του πρώτου προϋπολογισµού
της Κυβέρνησης. Γιατί είναι, όµως, σπουδαία αυτή η στιγµή; Γιατί
είναι διαφορετική αυτή η ψήφιση από κάθε άλλη φορά; Είναι η
πρώτη φορά που δεν υπολογίσαµε, προσθέσαµε και αφαιρέσαµε
απλώς αριθµούς, αλλά υπολογίσαµε και συνυπολογίσαµε τους
πολίτες και τις ανάγκες τους στις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες.
Η παρέµβασή µου θα επικεντρωθεί σε δυο τοµείς πολιτικής,
την παιδεία και το ασφαλιστικό.
Επιτρέψτε µου, ωστόσο, να ξεκινήσω µε µία γενική παρατήρηση. Εκφράζω την έκπληξή µου για όσα έχουν ακουστεί µέχρι
στιγµής από τα χείλη συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, ειδικά
των κοµµάτων εκείνων που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης
όλα αυτά τα χρόνια, από την αρχή της κρίσης και µέχρι την κυβερνητική αλλαγή του περασµένου Ιανουαρίου. Με µία φράση
θα πω: Τρικυµία εν κρανίω!
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ αρνούνται να στηρίξουν µέτρα τα
οποία υπερψήφισαν το περασµένο καλοκαίρι, κατηγορώντας την
ίδια στιγµή την Κυβέρνηση ότι έκανε στροφή εκατόν ογδόντα
µοιρών και εφαρµόζει τις δικές τους πολιτικές, εκείνοι που εµπνεύστηκαν και εκτέλεσαν τις πιο ανάλγητες µνηµονιακές πολιτικές µε τυφλή υπακοή και υπερβάλλοντα ζήλο, εκείνοι που
γονάτισαν τον τόπο µε πλήρη περιφρόνηση του απλού ανθρώπου και των αναγκών του, εκείνοι που παρέδωσαν µια χώρα διαλυµένη και µια κοινωνία εξουθενωµένη. Εκείνοι, λοιπόν, κατηγορούν αυτούς που αγωνίζονται µε νύχια και µε δόντια, για να αναστραφεί η ολέθρια πορεία που εκείνοι χάραξαν.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω κάποια πράγµατα για το ασφαλιστικό. Εσείς που διαλύσατε το
ασφαλιστικό σύστηµα αρνείστε τώρα τη συνεννόηση. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να παραπεµφθεί το ζήτηµα στο Κοινοβούλιο
και ταυτόχρονα δεσµεύθηκε να µη µειωθούν οι συντάξεις, αλλά
η µικροπολιτική σας και η αλαζονεία σας δεν σας επιτρέπουν να
συζητήσετε για το καλό του τόπου.
Εσείς που µε την αλήστου µνήµης πολιτική σας του PSI οδηγήσατε σε κατάρρευση τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων, των µικροοµολογιούχων, τα ασφαλιστικά ταµεία, εσείς που ισοπεδώσατε τους συνταξιούχους µε τα
µέτρα που λαµβάνατε από το 2010 έως το 2014, εσείς που κουρέψατε το ασφαλιστικό κατά περισσότερο από 50 δισεκατοµµύρια ευρώ, εµφανίζεστε σήµερα ως τιµητές.
Ας δούµε, όµως, από πιο κοντά τα έργα και τις ηµέρες σας.
Κουρέψατε τα αποθεµατικά των ταµείων PSI. Το τίµηµα; Είναι 26
δισεκατοµµύρια ευρώ! Αυξήσατε την ανεργία κατά δεκαεπτά µονάδες. Το τίµηµα για τις εισφορές; Είναι 5,22 δισεκατοµµύρια
ευρώ ετησίως. Μειώσατε ραγδαία τους µισθούς πάνω από είκοσι
πέντε µονάδες. Το τίµηµα για τις εισφορές είναι 3,75 δισεκατοµ-
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µύρια ευρώ ετησίως. Μειώσατε τις εργοδοτικές εισφορές κατά
1,1%. Το τίµηµα είναι νέες απολύσεις, για τα ταµεία περίπου 250
εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο.
Προσθέστε σε αυτά την έκρηξη της ανασφάλιστης και µαύρης
εργασίας. Προσθέστε τις προσωρινές µορφές απασχόλησης.
Προσθέστε και τον νέο κατώτατο µισθό, τη µείωσή του. Να τη,
ολόκληρη τώρα, σε όλο το µεγαλείο της η ζοφερή εικόνα της πολιτικής σας!
Το ισοζύγιό σας; Πετσόκοµµα συντάξεων, επικουρικών, ΕΚΑΣ,
επιδοµάτων εορτών και αδειών, εισφορές αλληλεγγύης, ειδικές
εισφορές αλληλεγγύης και λοιπά.
Αυτοί, λοιπόν, υπήρξατε: µοιραίοι και επικίνδυνοι καταστροφείς για τους ασφαλισµένους της χώρας.
Η Κυβέρνησή µας πήρε ένα µέτρο τον Ιούλιο του 2015, το
οποίο και εσείς ψηφίσατε, την αύξηση της εισφοράς της υγειονοµικής περίθαλψης. Είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε τη
µάχη για το ασφαλιστικό µε άλλους τρόπους, να προωθήσουµε
τη δική µας µεταρρύθµιση -πέραν των µνηµονίων- για ένα σύστηµα βιώσιµο και δίκαιο, όπου οι αναγκαίες εξοικονοµήσεις δεν
θα επιτευχθούν για µία ακόµη φορά από τη µείωση των συντάξεων.
Έρχοµαι τώρα, κύριοι συνάδελφοι, στα της παιδείας και απαριθµώ τις σηµαντικές µας πρωτοβουλίες. Διευρύνουµε το φάσµα
των επιλογών για τους υποψηφίους για εισαγωγή στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Εκδηµοκρατίζουµε τη διαδικασία επιλογής διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να επιλέξουµε
τους δικούς µας ανθρώπους, όπως κάνατε εσείς. Προσλαµβάνουµε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιους αναπληρωτές έναντι δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πέρυσι µε ποσοστιαία αύξηση
25%. Αναφέρω ιδιαίτερα τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής, όπου
η αύξηση του εκπαιδευτικού και του βοηθητικού προσωπικού αγγίζει το 50% σε σχέση µε πέρυσι.
Η κριτική που προέρχεται από τα έδρανά σας, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, είναι όχι απλώς άδικη, είναι µηδενιστική και καταστροφολογική. Ποιος µπορεί να ξεχάσει ότι τέσσερα ολόκληρα
χρόνια, από το 2010, πραγµατοποιήθηκαν µόλις χίλιες προσλήψεις, ενώ µέσα σε αυτά τα χρόνια είχαν συνολικά συνταξιοδοτηθεί είκοσι πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Ποιος µπορεί να ξεχάσει
µε ποιον τρόπο αντιµετώπισαν την αδιοριστία ο κ. Λοβέρδος, η
κ. Διαµαντοπούλου, ο κ. Αρβανιτόπουλος; Ποιος µπορεί να ξεχάσει τις συγχωνεύσεις και το κλείσιµο περίπου δύο χιλιάδων
σχολείων, όπως και τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών των
ΤΕΕ;
Προχωρώ στην απαρίθµηση. Επιστρέφουµε τους καθηγητές
που βγάλατε σε διαθεσιµότητα στα ΕΠΑΛ και ιδρύουµε τµήµατα
µε αύξηση µαθητών στα ΕΠΑΛ κατά 25% για φέτος.
Σηµειώνω µε έµφαση ότι σε συνθήκες ασφυκτικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας διατηρούµε σταθερό το ποσοστό κονδυλίων
για την παιδεία στο 2,8% του ΑΕΠ. Σε πείσµα των συνθηκών
αυτών, υπήρξε πρόνοια να µην θιγούν στο ελάχιστο κονδύλια για
τη φοιτητική µέριµνα.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζουµε τις βαριές συνέπειες της κρίσης που πλήττουν φοιτητές και φοιτήτριες, χωρίς
να θεωρούµε ότι ανταποκρινόµαστε όσο απαιτείται.
Επιτρέψτε µου να κάνω ειδική αναφορά στα µέτρα αντισταθµιστικής πολιτικής που εφαρµόζει η Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει φαινόµενα ακραίας φτώχειας, την ενισχυτική διδασκαλία
και το δεκατιανό στο σχολείο, που καλύπτει έντεκα χιλιάδες µαθητές σε σχολεία που δεν έχουν κυλικεία.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε µία εξέχουσα πρωτοβουλία
µακράς πνοής της Κυβέρνησής µας και του αρµόδιου Υπουργείου Παιδείας, την έναρξη του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για
την παιδεία, που αποσκοπεί στην εύρεση σηµείων σύγκλισης
ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις του τόπου.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η παιδεία δεν µπορεί να
αποτελεί πεδίο µικροκοµµατικών υπολογισµών και άγονων κοµµατικών αντιπαραθέσεων. Δεν νοείται η άσκηση µικροπολιτικής
πάνω στις πλάτες της νέας γενιάς. Εµείς πιστεύουµε ότι υπάρχουν θεµελιώδη ζητήµατα για τα οποία µπορούµε να συνεννοηθούµε, παρά τις διαφορές µας.
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελάχιστος κοινός πα-
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ρονοµαστής. Σε αυτόν στοχεύει η πρωτοβουλία µας για εθνικό
διάλογο.
Εδώ, όµως, µιλάµε για ωµό εκβιασµό από την πλευρά σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θέτετε
όρους εξωφρενικούς ακόµα και για να δεήσετε να προσέλθετε
στον διάλογο. Απαιτείτε να σταµατήσει η Βουλή να νοµοθετεί για
την παιδεία. Απαιτείτε να σταµατήσει η παραγωγή νοµοθετικού
έργου όσο διαρκεί ο διάλογος, τη στιγµή που κατά γενική οµολογία υπάρχουν ανάγκες πιεστικές, επείγουσες, υπάρχουν ζητήµατα που θέλουν λύση εδώ και τώρα.
Ποιον νοµίζετε ότι παραπλανάτε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς από εµάς τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης δεν δηλώνει πανευτυχής για το σύνολο
των διευθετήσεων που επιχειρεί ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός. Εµείς δεν ήρθαµε για να εξωραΐσουµε. Δεν ήρθαµε για να
εµφανίσουµε το άσπρο µαύρο, βάζοντας σε δοκιµασία ακόµα και
την κοινή λογική. Δεν ήρθαµε για να δηµαγωγήσουµε. Δεν ήρθαµε για να ακολουθήσουµε την δική σας πεπατηµένη του ωµού
ψεύδους και του πολιτικού αµοραλισµού. Αυτά είναι τα δικά σας
τρόπαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία πρόταση.
Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρώ ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός εξαντλεί όλα τα περιθώρια για την κατά το δυνατόν
λελογισµένη και ισορροπηµένη κατανοµή των πόρων. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2016 έχει καταρτιστεί µε βάση τους δηµοσιονοµικούς καταναγκασµούς, αλλά µε όραµα και ταυτόχρονα
µε ρεαλισµό.
Έχοντας πλήρη συνείδηση των καταναγκασµών που θέτει η
συγκυρία, τον υπερψηφίζω µε επίγνωση, αλλά και µε ελπίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά, να πείτε και
το προσωπικό σας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι η Παγκόσµια
Ηµέρα για τα Άτοµα µε Αναπηρία. Τους συνάντησα έξω από τη
Βουλή το πρωί. Και σε αυτόν τον τοµέα η Κυβέρνησή σας όπως
και οι προηγούµενες –να µην είµαι άδικος- δεν έχει καµµία στρατηγική.
Στην πρότασή µου «επανεκκίνηση τώρα» πρότεινα, εδώ από
το Βήµα της Βουλής, δέκα άξονες για την έξοδο της Ελλάδας
από την κρίση. Ο ένατος ήταν το κοινωνικό κράτος που στοχεύει
σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Εκεί πρότεινα στόχευση των
κοινωνικών επιδοµάτων µέσω της δηµιουργίας ενός µόνο φορέα
απόδοσής τους στους δικαιούχους.
Σήµερα προτείνω την αναδιάταξη του σηµερινού παρωχηµένου συστήµατος κατάταξης των ασθενειών σε ποσοστά αναπηρίας. Πρέπει να αποκτήσουµε ένα σύγχρονο, εξατοµικευµένο
σύστηµα κατάταξης ανάλογα µε τις κινητικές, διανοητικές, επικοινωνιακές ή άλλες δυσχέρειες κάθε ατόµου µε αναπηρία, ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα στήριξης των συµπολιτών µας µε προβλήµατα, που θα βοηθά στην ένταξή τους στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και θα τους στηρίζει για τις αυξηµένες ανάγκες που έχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε στον αστερισµό της συναίνεσης. Την έφερε το Σάββατο ο κ. Τσίπρας και την Τρίτη στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα µίλησε για σκυλιά που γαυγίζουν. Γρήγορα µας τελείωσε η συναίνεση!
Πώς θα πάρει το κόµµα του διχασµού συναίνεση; Το κόµµα
που νοµίζει πως έχουµε εµφύλιο; Εάν θέλετε να είστε χρήσιµοι –
πράγµα για το οποίο αµφιβάλλω- ζητήστε συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. Όχι για τις λάθος εκτιµήσεις σας, όχι για τα αµέτρη-
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τα ψέµατά σας, ούτε καν για τις κωλοτούµπες σας. Ζητήστε συγγνώµη γιατί εδώ και πέντε χρόνια κλείσατε κάθε χαραµάδα συναίνεσης. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό πως δεν υπάρχει έξοδος
από την κρίση αν δεν είµαστε όλοι ενωµένοι. Κλέφτες, δωσίλογους, προνοµιούχους, ταξικούς εχθρούς, µόνο τέτοιους βλέπατε
και βλέπετε παντού.
Ας δεχθούµε, όµως, πως είδατε το φως το αληθινό στον δρόµο
προς τη Δαµασκό, πως καταλάβατε τα λάθη σας. Πώς να πιστέψουµε ότι το εννοείτε όταν δεν το κάνετε από θέση ισχύος; Όταν
τη ζητήσατε µόλις χάσατε τρεις Βουλευτές; Δεν γίνεται πιστευτό.
Ας δεχθούµε, όµως, πως δεν έχει σηµασία αν το πιστεύετε.
Από ποιον τη ζητάτε; Από το παλιό; Από τη διαφθορά; Από τη
διαπλοκή; Μόλις ακυρώσατε κάθε επιχείρηµά σας, κάθε λόγο
ύπαρξης του κόµµατός σας.
Και τι συναίνεση ζητάτε; Για το προσφυγικό; Μήπως ξέρατε
πως θα µας πετάξουν εκτός Σένγκεν λόγω της ανικανότητάς σας
να ταυτοποιήσετε τους πρόσφυγες; Γι’ αυτό σπεύσατε να τη ζητήσετε; Πάνω από 500.000 πέρασαν, µόλις 110.000 µε 120.000
ταυτοποιήθηκαν.
Αν θέλετε συναίνεση για να διαπραγµατευθείτε, ορίστε: Συνέλθετε και µην διανοηθείτε να αποµονώσετε τη χώρα µας και
τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα ανεχθούµε την εθνική ήττα –γιατί
εθνική ήττα θα είναι- να χρειάζονται οι Έλληνες διατυπώσεις
µέσα στην Ευρώπη. Ορίστε, λοιπόν, διαπραγµατευθείτε.
Για το ασφαλιστικό τι ζητάτε; Να µην κοπεί ούτε ένα ευρώ από
τις συντάξεις. Και γιατί καταθέσατε τον προϋπολογισµό στις 20
του µηνός, µε µείωση στις συντάξεις, µε µέτρα µειώσεων 850
εκατοµµύρια και µείωση της επιχορήγησης κατά µισό δισεκατοµµύριο περίπου; Γιατί λέτε ψέµατα. Ζητάτε συναίνεση για να µην
πέσουν οι συντάξεις και τρεις ηµέρες πριν καταθέτετε µειώσεις
στις συντάξεις.
Μήπως θέλετε άλλοθι για κάποια νέα διαπραγµάτευση πέντε,
έξι µηνών και να αποτύχετε πάλι, όπως αποτύχατε µε τη ρήτρα
µηδενικού ελλείµµατος και να έχουµε µεγαλύτερο πρόβληµα και
να τρέχουµε µε αναδροµικά και να ζητάµε µεγαλύτερα κουρέµατα;
Όχι, δεν θα βρείτε συνενόχους. Εν τέλει, όµως, αν τη γλιτώσουν οι συντάξεις –ας πούµε ότι το καταφέρνετε- ποιος θα την
πληρώσει. Μα, οι εισφορές, η εργασία, οι άνθρωποι που µοχθούν, που παράγουν, που δηµιουργούν πλούτο, αυτοί θα την
πληρώσουν. Τι θέλετε, λοιπόν; Να αυξήσετε την ανεργία; Να µειώσετε κι άλλο τους µισθούς; Αυτό θέλετε και γι’ αυτό θα αποτύχετε.
Ο λαός ζητάει δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα. Δηµιουργήστε αποτελεσµατικότητα. Δηµιουργήστε νέες δουλειές. Εσείς
κλείνετε δουλειές. Η «HEWLETT-PACARD» µπορεί να ακυρώσει
τη συµφωνία µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» λόγω του γνωστού προβλήµατος της σιδηροδροµικής γραµµής στην Ειδοµένη. Το «Σύζευξις
ΙΙ» δεν το προχωράτε, βαλτώνει και κινδυνεύουν δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αν µειώνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
φυσικό αέριο στα επίπεδα της ευρωπαϊκής οδηγίας, µας λέει η
έκθεση του ΙΟΒΕ τον Νοέµβριο του 2014, θα είχαµε άµεσα δύο
χιλιάδες τριακόσιες νέες θέσεις εργασίας. Έτσι θα µειώσετε την
ανάγκη για περικοπές. Δεν το κάνατε. Δεν θα το κάνετε.
Δικαιοσύνη: Κόψτε συντάξεις, όταν κάποιος παίρνει περισσότερα από όσες εισφορές έδωσε. Κάντε τις ελάχιστες αυξήσεις
στις εισφορές. Ακόµη καλύτερα, µεταφέρετε τις εισφορές σε
φόρο εισοδήµατος και περιβαλλοντικούς, «πράσινους» φόρους,
όπως εµείς έχουµε προτείνει.
Σε κάθε περίπτωση, µην κάνετε καµµία εξαίρεση στα ταµεία
ούτε στα «ευγενή». Κόψτε άδικες επιχορηγήσεις όπως στη ΔΕΗ
και στον ΟΤΕ. Ιδιωτικοποιήσαµε για 2 δισεκατοµµύρια τη ΔΕΗ
και από τότε πληρώσαµε 8 δισεκατοµµύρια στο ταµείο τους.
Όποιες περικοπές γίνουν, να γίνουν σε πραγµατικές συντάξεις, όχι στα ψεύτικα ποσά του 2010 που δεν ισχύουν πια, µόνο
και µόνο για να κρύβουµε το ποσοστό. Γιατί 10% στα 2.000 ευρώ
που έπαιρνες, είναι 200 ευρώ, αλλά 200 ευρώ στα 1.200 ευρώ
που παίρνεις. Δεν είναι 10%. Είναι πολύ παραπάνω. Και όταν τα
κόβετε έτσι, κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνουµε έναν προϋπολογισµό
κουρελόχαρτο ως όραµα και στρατηγική που αποδεικνύει την
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αποτυχία σας, που παραπλανά, ωραιοποιεί και τελικά δεν µπορεί
να εκτελεστεί, γιατί δεν έχει όραµα.
Πρώτον, µιλήσατε για αλλαγή στρατηγικής στο ΕΣΠΑ. Ο Υφυπουργός ο κ. Χαρίτσης, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, µίλησε
για µετακίνηση από τα µεγάλα φαραωνικά έργα σε µικρά µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.
Πού αποτυπώνεται αυτό στον προϋπολογισµό σας; Πουθενά.
Για παράδειγµα, η φετινή σελίδα 92 είναι copy-paste, αντιγραφή
της περσινής σελίδας 133. Αλλάξατε µόνο το σκέλος σε επίπεδο
και τα φαραωνικά έργα έγιναν «χωρίς πολλές µεγάλες επενδύσεις, δεν θα ξαναβγούµε από αυτήν την κρίση», λόγια του κ. Τσακαλώτου στη σελίδα 11 της Έκθεσης της Επιτροπής. Στρατηγική
τριών µηνών, παιδικά πράγµατα!
Δεύτερον, τα µέτρα του 2016 προέρχονται κατά 90% από αύξηση φόρων και µόνο κατά 10% από µείωση δαπανών. Αυτό σηµαίνει πως έχουµε πολύ µεγαλύτερες πιθανότητες αποτυχίας και
θα αναγκασθείτε να πάρετε καινούργια µέτρα στην πλάτη του
ελληνικού λαού.
Αυξάνετε ακόµη τους έµµεσους φόρους σε βάρος των δικαιότερων άµεσων επιτείνοντας την ανισότητα. Από 46,5% άµεσους
φόρους το 2015 πέφτουµε στο 44,7% το 2016, ενώ από 53,5%
στους έµµεσους το 2015 ανεβαίνουµε στο 55,3% το 2016. Μετά
µιλάτε για αριστερή πολιτική!
Τρίτον, µειώνετε τις προβλεπόµενες πιστώσεις για την παιδεία.
Προκύπτει σηµαντική µείωση 5% ή 220 εκατοµµύρια. Κάποτε η
Αριστερά έλεγε 15% για την παιδεία και όχι για το ΝΑΤΟ και ως
συνήθως βάλατε και εδώ την όπισθεν. Αφήστε που εξαγγέλλετε
προσλήψεις δέκα χιλιάδων εκπαιδευτικών και µειώνετε το κονδύλι για τις αποδοχές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά 67
εκατοµµύρια. Αυξάνετε, βέβαια, τις πρόσθετες και παρεπόµενες
παροχές 1 εκατοµµύριο, τις καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες 1,7 εκατοµµύρια και τις µεταβιβαστικές πληρωµές 800 χιλιάδες. Πρέπει αυτά να µας τα εξηγήσετε.
Τι καλύτερη απόδειξη για την έλλειψη στρατηγικής από το
ΦΠΑ το καλοκαίρι; Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε,
τι ζήσαµε το καλοκαίρι, σαν το µπαλάκι στο µπιλιάρδο.
Βάζετε φόρο στο µοσχάρι. Ο Υφυπουργός της Γαλλίας κ. Ντεζίρ σάς λέει «Πάρτε το πίσω» και υποκύπτετε. Βάζετε στη θέση
του το φόρο για την εκπαίδευση και ξέσπασε κατακραυγή, αφού
φορολογείτε τις επενδύσεις στα παιδιά µας, τη στιγµή που κάθε
επένδυση είναι αφορολόγητη. Δεν είναι κατανάλωση. Τα τσιµέντα αφορολόγητα, αλλά τα παιδιά µε φόρο!
Το παίρνετε πίσω και βάζετε φόρο στα κρασιά, χτυπώντας την
ελληνική παραγωγή. Όµως, δεν είναι αρκετό και βάζετε άλλα 300
εκατοµµύρια φόρο στο νόµιµο τζόγο, αφήνοντας στην µπάντα
τον παράνοµο. Αυτό οδηγεί, µαζί µε τα λάθη σας για τα φρουτάκια, τον ΟΠΑΠ να σας ζητήσει πίσω 1 δισεκατοµµύριο. Για τον
ΟΠΑΠ πήραµε 800 εκατοµµύρια από την ιδιωτικοποίηση και θα
δώσετε πίσω 1 δισεκατοµµύριο.
Θα έλθετε να ψάχνετε ισοδύναµα, όπως και για τα 2 δισεκατοµµύρια των συντάξεων που κρίθηκε αντισυνταγµατικό από το
ΣτΕ. Το τρενάκι του τρόµου του ΣΥΡΙΖΑ! Αυτό είναι η στρατηγική
που δεν έχετε.
Γιατί ο προϋπολογισµός είναι η οµολογία της αποτυχίας σας;
Τρία παραδείγµατα αρκούν. Πρώτον, διαβάζω από την εισηγητική έκθεση στη σελίδα 21, γιατί εγώ δεν θα µπορούσα να τα
γράψω καλύτερα. «Η πρόσφατη όµως εφαρµογή των µέτρων
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, προκειµένου να προστατευθεί
η συστηµική ευστάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος
εκτιµάται ότι θα έχει µία αρνητική µεταφερόµενη επίδραση carry
over effect στον επόµενο χρόνο σε όρους τραπεζικής πίστης, χορηγήσεων και ρευστότητας, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά
τις επενδύσεις και την κατανάλωση στους πρώτους µήνες του
επόµενου έτους», όπερ µεθερµηνευόµενον: Η πραγµατική οικονοµία θα χειροτερεύσει σε όλους τους τοµείς, γιατί φέραµε την
καταστροφή µε τα capital controls που ήταν αναγκαία, γιατί έχασαν οι πολίτες την εµπιστοσύνη τους στις τράπεζες µε την αλλοπρόσαλλη πολιτική Βαρουφάκη.
Δεύτερον, προβλέπεται αύξηση της κατανάλωσης λίγο κάτω
από 0,5% και µείωση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 100 εκατοµµύρια. Πώς γίνεται αυτό; Πώς αυξάνεται η κατανάλωση και µει-
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ώνονται τα έσοδα από ΦΠΑ; Θα σας πω. Γιατί αυξήθηκε η φοροδιαφυγή παρά τα βαρύγδουπα που µας λέει εδώ ο κ. Αλεξιάδης.
Αν υπολογίσουµε πως αυξήθηκε ο ΦΠΑ φέτος ήδη για πέντε
µήνες –ήδη έχει αυξηθεί- η φοροδιαφυγή είναι ακόµα µεγαλύτερη και τρώει τις αυξήσεις που κάναµε. Πλήρης επιτυχία η πρώτη φορά Αριστερά και στη φοροδιαφυγή!
Τρίτον, πέρυσι προϋπολογίζαµε ως χώρα έσοδα 50,9 δισεκατοµµυρίων. Στο προσχέδιο το κάνατε 50,3 δισεκατοµµύρια και
τώρα µας φέρατε 46,3 δισεκατοµµύρια, 4,6 δισεκατοµµύρια χαµένα, αν τα καταφέρετε και αυτά. Είστε ήδη πίσω στο δεκάµηνο
σύµφωνα, µε το δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισµού κατά 1,2
δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί ο προϋπολογισµός σας παραπλανά και δεν µπορεί να
εφαρµοστεί; Ενδεικτικά και εδώ θα σας πω τα εξής. Πρώτον,
έχουµε αρνητική σχέση εσόδων και ανάπτυξης. Προβλέπεται
0,7% ύφεση στον προϋπολογισµό για το 2016 µαζί µε 4,7% αύξηση εσόδων και 6,3% αύξηση από ΦΠΑ. Ύφεση κάτω, αύξηση
των εσόδων, δηλαδή µε ύφεση θα έχουµε αυξηµένα έσοδα.
Σε ποια χώρα έγινε αυτό; Στον Άρη; Πότε έγινε στη χώρα µας;
Σας το λέω εγώ. Ποτέ. Το 2006 είχαµε αρνητική σχέση αυτών
των δύο µεγεθών, αλλά από την ανάποδη, είχαµε ανάπτυξη και
µειώνονταν τα έσοδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε το 2010 ούτε
το 2011 επί αλλεπάλληλων αυξήσεων του πρώτου µνηµονίου.
Δεν είχαµε ποτέ αύξηση εσόδων µαζί µε ύφεση, εκτός αν η φιλοδοξία σας είναι να µας ταράξετε στους φόρους περισσότερο
από το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο µαζί. Γι’ αυτό δεν θα εκτελεστεί τίποτα από αυτά που µας λέτε.
Δεύτερον, µας λέτε ότι θα έχουµε ύφεση 0% το 2015. Μόλις
προχθές η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα κάτω την ύφεση του
τρίτου τριµήνου, 1,1% ετήσιο αντί 0,4% που έλεγε το flash estimate. Για να πιάσετε το στόχο της ύφεσης φέτος –αυτό που λέτε
στον προϋπολογισµό- πρέπει να έχουµε αύξηση στο τέταρτο τρίµηνο 2,3% ετήσιο και 3,2% από το προηγούµενο τρίµηνο.
Αδύνατον και θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις για το 2016.
Αφήστε που δεν µπορεί να έχουµε αυτή την αύξηση στο τελευταίο τρίµηνο και να έχουµε και ύφεση το 2016. Αυτά τα τρενάκια,
τα πάνω-κάτω, δεν υπάρχουν πουθενά. Ο προϋπολογισµός σας
δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα.
Τρίτον, στις αποκρατικοποιήσεις προϋπολογίζετε τα ίδια έργα
όπως το 2015 και το 2014, Ελληνικό, Αστέρας, ΔΕΣΦΑ κ.λπ..
Ήµουν νιος και γέρασα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Από πέρυσι µέχρι φέτος, σε ένα χρόνο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για το Ελληνικό περιµένετε έσοδα 345 εκατοµµύρια, αλλά πέρυσι περιµέναµε 915 εκατοµµύρια και δεν πήραµε τίποτα. Τι γίνεται επιτέλους µε αυτό το
έργο; Πώς χάσατε 600 εκατοµµύρια εν µια νυκτί; Πείτε µας.
Ακόµη, αναµένετε 200 εκατοµµύρια έσοδα από επιλεγµένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν κατονοµάζετε. Ποια είναι αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία και γιατί δεν µας τα λέτε; Τα κρύβετε;
Σε κάθε περίπτωση, έχετε υπερβολικά αισιόδοξο στόχο αποκρατικοποιήσεων µεταξύ 1,8 δισεκατοµµυρίων και 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2015, ενώ είχατε έσοδα 250 εκατοµµύρια το
2015 λιγότερα από το 2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας απέδειξα µε λίγα ενδεικτικά
παραδείγµατα πως µιλάµε για τον προϋπολογισµό της αποτυχίας, της ανικανότητας, των ψεµάτων, τον προϋπολογισµό που
ανακυκλώνει τη µιζέρια, που δεν θα δώσει λύσεις στο λαό, στο
φορολογούµενο, στον επαγγελµατία, τον άνεργο, το άτοµο µε
αναπηρία, τον συνταξιούχο, τον νέο, τον προϋπολογισµό που δεν
µπορούµε να στηρίξουµε.
Όσοι νοµίζουν πως πιάσαµε πάτο, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν µας κάνει η Ευρώπη, υπάρχει η Λατινική
Αµερική. Αν δεν κάνει αυτή, υπάρχει η Αφρική και τέλος υπάρχει
η Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν τρεις χιλιάδες όροφοι µέχρι τον
πάτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, δύο µήνες µετά τις
εκλογές τα ψέµατα σας έφτασαν, δύο µήνες µετά τις εκλογές
εσείς φτάσατε σε αδιέξοδο, δύο µήνες µετά τις εκλογές τα αδιέξοδα έφτασαν στη χώρα που θα πληρώσει τελικά το λογαριασµό,
το δικό σας λογαριασµό!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής είναι ένας Βουλευτής, ο κ. Φορτσάκης.
Επίσης, έχουµε ανακοινώσει τον κ. Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αύριο θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Άρα, θα µιλήσει η
κ. Κουντουρά µετά τον κ. Φορτσάκη.
Κύριε Φορτσάκη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στα λίγα λεπτά που έχω, θα ασχοληθώ µε τα θέµατα της παιδείας σε σχέση φυσικά µε τον προϋπολογισµό. Θα αναφερθώ σε
τρία σηµεία. Πρώτο σηµείο, ποια είναι η κατάσταση. Δεύτερο σηµείο, ποια είναι η αντίδραση της Κυβέρνησης. Τρίτο σηµείο, τι
θα έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώµη µου.
Το 2016 θα είναι φυσικά ένα δύσκολο έτος για την παιδεία. Κανείς δεν µπορεί να το αρνηθεί. Το βασικό πρόβληµα φυσικά είναι
η κρατική υποχρηµατοδότηση. Τα αποτελέσµατα της υποχρηµατοδότησης αυτής τα βλέπουµε σε όλα τα επίπεδα της παιδείας.
Για παράδειγµα, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση την τελευταία
εξαετία, ενώ συνταξιοδοτήθηκαν δώδεκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί
προσλήφθηκαν µόνο χίλιοι εξακόσιοι πενήντα. Αντίστοιχη και η
κατάσταση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Οι προϋπολογισµοί των πανεπιστηµίων έχουν µειώσεις µέχρι
και 75%. Για παράδειγµα, το Πανεπιστήµιο Αθηνών πέρασε από
τα 40 εκατοµµύρια κρατικής επιχορήγησης το 2009 σε 11 εκατοµµύρια φέτος, µε προοπτική τα 8 εκατοµµύρια του χρόνου και
µάλιστα µε υποχρέωση να κρατά σηµαντικό ποσοστό για αποθεµατικό. Ούτε οι βασικές δαπάνες δεν καλύπτονται.
Επισηµαίνουµε, ωστόσο, ότι παρατηρείται µικρή αύξηση του
συνόλου των προβλεποµένων δαπανών, αν αθροίσουµε τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού µε τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Σε αντίθεση µε αυτή τη
µικρή αύξηση, το σύνολο των προβλεποµένων εξόδων του Υπουργείου Παιδείας από τον τακτικό προϋπολογισµό µειώνεται
κατά 57.000.000 ευρώ και διαµορφώνεται στα 4.274.000.000
ευρώ, όταν πέρυσι προβλέπονταν 4.330.000.000 ευρώ, δηλαδή
έχουµε µια µείωση κατά 1,30%.
Μεγάλη είναι και η µείωση των δαπανών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατά 66.680.000 ευρώ και ειδικότερα, από 1.481.000.000
ευρώ το 2015 περνάµε στο 1.414.000.000 ευρώ το 2016, δηλαδή
έχουµε µια µείωση κατά 4,5%.
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αυξάνονται λίγο οι προβλεπόµενες κρατικές δαπάνες κατά 17.420.000 ευρώ περίπου, δηλαδή
από 1.525.000.000 ευρώ για το 2015 στο 1.542.000.000 ευρώ για
το 2016, µια αύξηση περίπου κατά 1,14%.
Στην ανώτατη εκπαίδευση, που αργοσβήνει από οικονοµική
ασφυξία, οι προβλεπόµενες κρατικές δαπάνες µειώνονται από
857.000.000 ευρώ το 2015 σε 819.000.000 ευρώ το 2016, δηλαδή
37.000.000 ευρώ λιγότερα. Εδώ η µείωση είναι µεγάλη, περίπου
κατά 4,5%.
Σηµειώνουµε ότι για το 2015 αναφερόµαστε στις προβλεπόµενες δαπάνες του περυσινού προϋπολογισµού και όχι στις δαπάνες, όπως τελικά θα διαµορφωθούν, οι οποίες µπορεί να είναι
λίγο πάνω ή λίγο κάτω.
Σε σχέση µε τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, τα
προβλεπόµενα έξοδα αυξάνονται από 474.000.000 ευρώ το 2015
στα 590.000.000 ευρώ το 2016. Όµως, οι σχετικές δαπάνες µπορούν να καλύψουν µόνο συγκεκριµένες δράσεις. Τέλος, αµετάβλητο παραµένει το ποσό των προβλεποµένων εξόδων για τις
περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Σε αυτές τις δύσκολες για την παιδεία οικονοµικές περιστάσεις, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εµφανίζεται µουδιασµένη
και αδύναµη να αντιδράσει. Από την ηµέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της, πάγια τακτική της υπήρξε µέχρι σήµερα ή η άλογη
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περικοπή ασήµαντων χρηµατικών ποσών χωρίς καµµιά αξιολόγηση ή η υιοθέτηση πρακτικών που, µε συγχωρείτε, θα τις χαρακτηρίσω πρακτικές µπαταχτζή ή η λήψη παράλογων ιδεοληπτικών µέτρων.
Για παράδειγµα, η απόφαση του κ. Μπαλτά να µην καλύψει τις
δαπάνες των µαθητών µας για τη συµµετοχή τους σε διεθνείς
και βαλκανικές ολυµπιάδες, που έγινε τελικά µε χρήµατα ιδιώτη,
η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων σε εκπαιδευτικούς,
όπως τα δηµόσια ΙΕΚ, η καθυστέρηση καταβολής αναγκαίων
ποσών για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των σχολείων µας,
η απόφαση για το ΦΠΑ 23% που τελικά αναιρέθηκε, η αδυναµία
της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να εξεύρει τους αναγκαίους πόρους για την παροχή υποτροφιών στους άριστους
προπτυχιακούς. Και τα παραδείγµατα µπορούν να πολλαπλασιαστούν.
Απέναντι σε αυτή την αµείλικτη οικονοµική πραγµατικότητα τι
έπρεπε και τι πρέπει να κάνουµε; Δύο λύσεις υπάρχουν και πρέπει να συνδυαστούν. Δυστυχώς, καµµιά από τις δύο δεν υιοθετείται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού.
Η πρώτη λύση είναι η αύξηση της χρηµατοδότησης για την
παιδεία µας µε κάθε µέσο, µέσω περιστολής άλλου τύπου δαπανών και το λέω ολοκάθαρα. Είµαστε στην παιδεία στο 2,5% σε
σχέση µε το ΑΕΠ, ενώ στον ΟΟΣΑ το πρότυπο είναι στα 5%. Η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα µπορούσε να µην διαθέτει τόσα
εκατοµµύρια ευρώ για αµφίβολης ποιότητας εξοπλισµούς, που
ξεσηκώνουν το κοινό αίσθηµα ή θα µπορούσε, ακόµα καλύτερα,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα του ΟΟΣΑ για τη διαφθορά,
την κακοδιοίκηση και τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, που επιβαρύνουν κατά 14 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο τον προϋπολογισµό, να εξοικονοµήσει σηµαντικά ποσά αν το επιθυµούσε.
Η κυριακάτικη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» πριν από δεκαπέντε ηµέρες
είχε ολόκληρο κατάλογο των κρατικών δαπανών που θα µπορούσαν να περικοπούν ως δαπάνες κακοδιοίκησης, χωρίς να θιγεί
σε τίποτα η ποιότητα των κρατικών υπηρεσιών.
Η δεύτερη λύση είναι να συνειδητοποιήσουµε την πραγµατικότητα, διότι δυστυχώς η άθλια οικονοµική κατάσταση επιβάλλει
αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων. Ειδικότερα, τρία σηµεία:
Πρώτον, να επιβληθεί απόλυτη διαφάνεια στα οικονοµικά όλων
των βαθµίδων εκπαίδευσης µε πλήρη καταγραφή και δηµοσιοποίηση των εσόδων και εξόδων, για να διαπιστωθούν οι πραγµατικές ανάγκες τους, µε απώτερο στόχο την εξοικονόµηση πόρων
και τον εξορθολογισµό των δαπανών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, να υιοθετηθεί ένα νέο µοντέλο λειτουργίας σχολείων και πανεπιστηµίων, που θα λάβει υπ’ όψιν την ανάγκη προσαρµογής στη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία, ώστε να
καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Και τρίτον, να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µε παροχή
κινήτρων για τη στήριξη του δηµοσίου σχολείου και του πανεπιστηµίου. Σήµερα αυτή η διάθεση συνδροµής υπάρχει, όπως αποδεικνύεται από τα έργα ανακαίνισης σχολείων ή προµήθειας
αυτών µε πετρέλαιο, τρόφιµα κ.λπ., από την παροχή υποτροφιών
για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές µε την πρωτοβουλία ιδιωτών, αλλά συχνά δυστυχώς αυτό αντιµετωπίζεται µε εχθρότητα και καχυποψία. Εγώ, ως Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, είχα προσπαθήσει να τα εφαρµόσω αυτά στην πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Φορτσάκη, ολοκληρώνετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Κλείνοντας – σε µισό λεπτό και λιγότερο- πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι, στο σηµείο µηδέν.
Αν δεν πετύχουµε διαρθρωτικές αλλαγές, θα παρασύρουµε το
δηµόσιο σχολείο και το δηµόσιο πανεπιστήµιο σε πλήρη απαξίωση.
Δυστυχώς, ο προϋπολογισµός βαίνει προς την κακή κατεύθυνση και στο κεφάλαιο παιδεία και γι’ αυτό θα τον καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Φορτσάκη.
Προτού δώσω το λόγο στην κ. Κουντουρά, έχω µια ανακοίνωση να κάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο
Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κουντουρά, Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για δεκαπέντε λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015 δεν ήταν απλώς µια
ακόµα καλή χρονιά, αλλά, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, ήταν
η καλύτερή µας χρονιά για τον τουρισµό.
Οι αφίξεις ελπίζουµε να κλείσουν πάνω εικοσιπεντέµισι εκατοµµύρια και τα έσοδα στα 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι, λοιπόν, πολύ µεγάλη αυτή η ικανοποίηση που έχουµε γι’ αυτές τις
επιδόσεις-ρεκόρ που είναι ταυτόχρονα και µια συνεισφοράρεκόρ του τουρισµού στην εθνική µας οικονοµία και αυτό είναι
το πιο σηµαντικό. Η αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά είναι ξεκάθαρη, όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο ελληνικός τουρισµός αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της ανάκαµψης και της
ανάπτυξης.
Είµαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί µέσα σε αυτές τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες που ζήσαµε, διαχειριστήκαµε µε απόλυτη
επιτυχία όλα τα θέµατα τα οποία προέκυψαν εξαιτίας της οικονοµικής ασφυξίας, αλλά καταφέραµε να στηρίξουµε επίσης τον
ιδιωτικό τοµέα στην καθηµερινότητά του και να ανταποκριθούµε
σε όλα τα προβλήµατα που προέκυψαν.
Διαχειριστήκαµε µε τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Συνεργαστήκαµε εξαιρετικά µε τα συναρµόδια Υπουργεία, αλλά και µε τους διεθνείς steak holders και tour
operators και όλοι µαζί, οι περιφέρειες, οι φορείς του τουρισµού,
ο ιδιωτικός τοµέας, το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ κερδίσαµε αυτό το στοίχηµα.
Υλοποιούµε την τουριστική µας πολιτική σε βάθος τετραετίας
και µε πολύ µεγάλο αίσθηµα ευθύνης, µαζί µε τις περιφέρειες,
όπως σας είπα πριν, τα επιµελητήρια, τους εκπροσώπους του
ιδιωτικού τοµέα, καθορίζουµε την πορεία των δράσεων συντονισµένα και στοχευµένα, γιατί υπάρχουν θέµατα πολύ σοβαρά που
χρήζουν άµεσης προσοχής, όπως είναι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, σε θέµατα που αφορούν τις συµφωνίες µας και
το διαφηµιστικό µας πρόγραµµα στο εξωτερικό για το 2016,
αλλά και στα πάγια ζητήµατα που εκκρεµούν εδώ και χρόνια και
στα οποία πρέπει να παρέµβουµε µε τοµές, όπως είναι η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Πρέπει, λοιπόν, από τώρα να δώσουµε βάρος στη στήριξη του
τουρισµού και την εξέλιξή του, σε βάθος τετραετίας όπως σας
είπα, χωρίς να πιάνουµε προσωρινές και ευκαιριακές καταστάσεις, αλλά να ενισχύουµε δυνατά µακροπρόθεσµες συµφωνίες,
πίστη και να κερδίζουµε την ψήφο εµπιστοσύνης των επισκεπτών
µας.
Ενισχύουµε, λοιπόν, την ανταγωνιστικότητά µας και την εικόνα
µας στο εξωτερικό. Ξεκινάµε το 2016 και εφαρµόζουµε εντατικά
ένα σχέδιο στρατηγικών και ολοκληρωµένων δράσεων, µάρκετινγκ και προβολής σε αγορές στόχους.
Όπως σας είπα πριν, παρά τις φετινές δυσκολίες και το κλίµα
αµφισβήτησης από το εξωτερικό, αντιδράσαµε άµεσα και αποτελεσµατικά για να διασφαλίσουµε πρώτα απ’ όλα ότι είµαστε
µια χώρα ασφαλής, µια χώρα την οποία µπορούν να επιλέγουν
για τουριστικό προορισµό όχι µόνο οι παραδοσιακές µας αγορές, αλλά και οι νέες αγορές, τις οποίες ανοίξαµε και περιµένουµε να συνεργαστούµε.
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Όµως, οι γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη γύρω
περιοχή, επιβάλλουν να κινηθούµε δυναµικά. Ο τουρισµός είναι
πολύ ευαίσθητος, όλες οι αλλαγές επηρεάζουν, όχι µόνο την Ευρώπη, αλλά το παγκόσµιο γίγνεσθαι. Πρέπει, λοιπόν, να προβάλουµε την Ελλάδα, όχι µόνο ως έναν κορυφαίο ελκυστικό
παγκόσµιο προορισµό, αλλά πάνω απ’ όλα ότι είναι µια χώρα µε
ασφάλεια, που µπορούν πραγµατικά να έρθουν και να περάσουν
τις διακοπές τους απρόσκοπτα, χωρίς προβλήµατα και µε αυτόν
τον τρόπο να µας συστήσουν στους φίλους τους, να γίνουν οι
καλύτεροι πρεσβευτές µας, για να έχουµε τις επόµενες χρονιές
περισσότερους τουρίστες και πιστούς τουρίστες, που µέχρι
τώρα έχουµε εξασφαλίσει να επαναλαµβάνουν τις επισκέψεις
τους στην πατρίδα µας.
Εντείνουµε την παρουσία µας, παράλληλα µε τις παραδοσιακές µας αγορές, σε νέες αγορές. Ανοίξαµε τη Μέση Ανατολή,
την Κίνα, την Κορέα και ενισχύουµε Αµερική και Καναδά που είναι
η οµογένεια, µια µεγάλη δεξαµενή Ελλήνων, οι οποίοι αγαπούν
και νοσταλγούν την πατρίδα.
Τώρα, εξάλλου, πρέπει να αξιοποιήσουµε στο έπακρον και τις
δυνατότητες διείσδυσής µας σε αγορές µε ειδικές συνθήκες,
όπως είναι η Ρωσία. Οι Ρώσοι, η ρώσικη αγορά µας έχει επιλέξει.
Οι Ρώσοι µας αγαπάνε. Αγαπούν την ιστορία µας, τον πολιτισµό
µας και φυσικά τις µαγευτικές παραλίες, τον ήλιο και τη θάλασσα, που µπορούµε να τους προσφέρουµε και που τους λείπει.
Στο πλαίσιο του εορτασµού του έτους «Ελλάδα-Ρωσία» το
2016 οφείλουµε να έχουµε ηχηρή παρουσία στην αγορά αυτή
και ενισχυµένη συµµετοχή στις από κοινού εκδηλώσεις. Η Ρωσία,
που πραγµατικά είναι µια δυναµική αγορά και µας επιλέγει σταθερά, είχε πολλά οικονοµικά προβλήµατα αυτή τη χρονιά και ελπίζουµε –τη µικρή απώλεια που είχαµε- την επόµενη χρονιά να
εξασφαλίσουµε µεγαλύτερη τουριστική ροή.
Επίσης, θα προχωρήσουµε και σε τουριστικές δράσεις, προκειµένου να τονώσουµε νέους ελληνικούς προορισµούς και προορισµούς, που δυστυχώς βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή µε το
θέµα των προσφύγων.
Το προσφυγικό είναι ένα θέµα µείζον, δεν είναι ελληνικό, είναι
ευρωπαϊκό –το ξέρουµε όλοι- και θα λέγαµε ότι είναι και παγκόσµιο. Εµείς αυτό το καλοκαίρι κάναµε το χρέος µας. Η Ευρώπη
οφείλει να κάνει το δικό της και η Τουρκία το ίδιο, γιατί αυτή η
ανεξέλεγκτη ροή προσφύγων πρέπει να αντιµετωπιστεί και να
δοθεί µια γενναία λύση, γιατί οφείλουµε πάνω απ’ όλα, µε προτεραιότητα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο, το οποίο µας
βρήκε όλους προ εκπλήξεως.
Παράλληλα, πρέπει η Ελλάδα να προστατεύσει την εικόνα της
στο εξωτερικό. Θυµίζω ότι το Αιγαίο συνεισφέρει στο 1/3 των
εσόδων στον ελληνικό τουρισµό και επιβάλλεται να εφαρµόσουµε ένα επιχειρησιακό επικοινωνιακό σχέδιο για να αναδείξουµε πόσο ελκυστικά είναι τα νησιά µας και τις οµορφιές τους.
Προωθούµε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού που θα δώσουν ώθηση σε αυτό το δωδεκάµηνο τουρισµό που επιδιώκουµε.
Τα κριτήρια και τις προδιαγραφές ανάπτυξης αυτών των µορφών
βρίσκονται σήµερα στο µικροσκόπιο οµάδων που έχουµε δηµιουργήσει στο Υπουργείο, µε στόχο να βρεθεί το απαιτούµενο
ασφαλές, σταθερό και νόµιµο πλαίσιο και επενδύσεων, γιατί θα
υπάρξουν πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες θα µπουν σε λειτουργία
µέσα απ’ αυτήν την καινούργια πρόταση που έχουµε.
Δίνουµε, λοιπόν, κίνητρα έτσι για νέες επιχειρήσεις, για ένα
επαγγελµατικό διέξοδο για τους νέους, τις γυναίκες στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινωνίες, ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της πατρίδας µας, έτσι ώστε να αναπτύξουµε το θρησκευτικό τουρισµό, τον περιπατητικό τουρισµό –
δεν είναι µόνο ο θαλάσσιος, όπως είπα- τα ιαµατικά, το χειµερινό
τουρισµό, πάρα πολλά είδη, τα οποία µε ασφάλεια και µε νοµικό
πλαίσιο µπορούν να λειτουργήσουν, έτσι ώστε ο τουρισµός να
µπορέσει να αναπτυχθεί και να αποτελέσει ένα εργαλείο για να
δώσουµε την ανάπτυξη, την ώθηση και την ανάταξη στην οικονοµία µας.
Προτεραιότητά µας, επίσης, είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
για την τουριστική εκπαίδευση. Δυστυχώς, στο παρελθόν υπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βαθµίστηκε, όπως είναι η ΑΣΤΕΡ και η ΑΣΤΕΚ, αλλά και οι σχολές
των ξεναγών που έκλεισαν. Είναι, λοιπόν, αυτή τη στιγµή σε επιτροπή, η οποία προσπαθεί να δώσει µια ολοκληρωµένη πρόταση
για να µην είναι όλα πρόχειρα, -όπως δυστυχώς στο παρελθόν
έχουµε ζήσει- και να είναι αποτελεσµατικά.
Προχωράµε σύντοµα σ’ αυτές τις τοµές, γιατί δεν µπορούµε
να επενδύουµε στον τουρισµό µακροπρόθεσµα, χωρίς να έχουµε
εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση,
σε ένα νευραλγικό τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών. Η ελληνική αγορά τουρισµού µεγαλώνει και όσο µεγαλώνει τόσο αυξάνεται επίσης η ανάγκη για νέες επενδύσεις. Μπορούµε το 2016
να φέρουµε επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό, αλλά οφείλουµε και να έχουµε ένα πιο σαφές και φιλικό πλαίσιο στήριξης
µικρών και µεγάλων σχεδίων.
Είµαστε, λοιπόν, σε ένα κοµβικό σηµείο, πρέπει να µπορούµε
να προσφέρουµε σύγχρονες ποιοτικές υποδοµές, αλλά και να
διατηρήσουµε το απόλυτο και συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, σε
σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες και τους προορισµούς.
Ακολουθούµε και τη διεθνή τουριστική αγορά. Θέλουµε και πολυτελή ξενοδοχεία, θέλουµε και resorts που προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες και θέλουµε επίσης να κρατήσουµε την
αυθεντικότητα στην πατρίδα µας, γιατί η φύση µας και η αυθεντική Ελλάδα είναι αυτή που τραβάει επίσης πάρα πολύ µεγάλες
και διαφορετικές οµάδες τουριστών.
Το µέλλον της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας είναι επίσης και τα
σύνθετα καταλύµατα και προωθούµε την ανακαίνιση και την επαναλειτουργία παλαιών ξενοδοχειακών µονάδων, µε παροχή κινήτρων, έτσι ώστε να ανανεωθούν σε νέες τουριστικές.
Από κοινού, µε την ηγεσία στο Υπουργείο µας Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, τον Υπουργό κ. Σταθάκη, αξιοποιούµε
άµεσα τα διαθέσιµα χρήµατα, χρηµατοδοτικά και αναπτυξιακά
εργαλεία και σύντοµα, όπως ξέρετε, έρχεται και ο νέος αναπτυξιακός νόµος που θα περιλαµβάνει σαφή κριτήρια, αλλά και χρονοδιαγράµµατα, προϋποθέσεις χρηµατοδότησης για την ίδρυση,
τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Θα προβλέπει επίσης ένα µεγάλο συνδυασµό χρηµατοδοτικών εργαλείων, επιδοτήσεων, αλλά και
φορολογικών κινήτρων. Έρχεται µάλιστα να διορθώσει και κάποια προβλήµατα που υπήρχαν στο παρελθόν και που είδαµε
επενδύσεις να ολοκληρώνονται, αλλά τις χρηµατοδοτήσεις τους
να εκκρεµούν.
Στην ενίσχυση, λοιπόν, της ποιότητας του προϊόντος µας και
στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας σηµαντικό ρόλο έχει και το
νέο ΕΣΠΑ και τα εξειδικευµένα έργα που έρχονται που θα χρηµατοδοτηθούν από τα δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα και
από τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 20142020.
Ήδη βγήκε και το πρώτο σχέδιο, που στηρίζει τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις, τις µικροµεσαίες, για την ενίσχυσή τους και την
αναβάθµισή τους. Εξακολουθούν κι άλλες, µε στόχο την αναβάθµιση, όχι µόνο σε υψηλότερες κατηγορίες, αλλά και ποιότητα.
Θέλουµε, όµως, και µια υψηλή παροχή υπηρεσιών. Δηµιουργούνται καινοτόµες τουριστικές επιχειρήσεις και clusters, αλλά και
λειτουργούν επιχειρήσεις για εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
που δίνουν εργασία σε νέους και γυναίκες, που πλήττονται σήµερα από την ανεργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτεραιότητά µας είναι η θωράκιση και περαιτέρω αναβάθµιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος σε ποιότητα, υποδοµές, εκπαίδευση και σε υπηρεσίες,
έτσι ώστε ο τουρισµός µας να ακολουθήσει να είναι το κύριο
όχηµα µετάβασης στη νέα εποχή ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Με όραµα, λοιπόν, την Ελλάδα της ανάπτυξης, µε δουλειά, µε
συνέχεια, µε συνέπεια σε µεταρρυθµίσεις και αξιοποίηση κάθε
χρηµατοδοτικής δυνατότητας στον τουριστικό κλάδο εργαζόµαστε, ώστε να αυξήσουµε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και
να καταστήσουµε στην πράξη τον τουρισµό εργαλείο ανάπτυξης
και ευηµερίας.
Πιστεύουµε ότι ο τουρισµός, επειδή προσφέρει το 20% του
ΑΕΠ σε µια χώρα που δίνει και περίπου ένα εκατοµµύριο άµεσες
και έµµεσες θέσεις εργασίας, είναι βασικός πυλώνας της εθνικής
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µας οικονοµίας και θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα να βγει
η πατρίδα µας από την κρίση, εάν αυξήσουµε και τον τουρισµό
µας και τα έσοδά µας. Να πείσουµε ότι παραµένουµε µια χώρα
ασφαλής και φιλόξενη, να στηρίξουµε την εικόνα της Ελλάδος,
γιατί, όπως σας είπα, ο τουρισµός είναι πολύ ευαίσθητος και
«τσαλακώνεται» γρήγορα, µε απρόβλεπτες περιπτώσεις.
Θέλουµε να καταστήσουµε την Ελλάδα, να την καθιερώσουµε
έναν από τους πέντε πρώτους παγκόσµιους τουριστικούς προορισµούς. Σε αυτόν τον στόχο σάς καλώ να συνεργαστούµε όλοι
µαζί και να στηρίξουµε τον προϋπολογισµό που έχει καταθέσει
η Κυβέρνηση για το 2016.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Κουντουρά.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Α’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταµατάκη.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτήθηκα πολλές φορές
κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κυρίως, ακούγοντας τους
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, των δύο µεγάλων κοµµάτων που
κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια, ποιος πραγµατικά κυβερνούσε αυτά τα χρόνια, ποιος νοµοθετούσε, ποιος
έθρεψε τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τη
διαπλοκή, τον παραγοντισµό, το πελατειακό κράτος, ποιος οδήγησε σε κατάρρευση το σύστηµα υγείας, ποιες πολιτικές ξετίναξαν την ανεργία στα ύψη, ποιος ξετίναξε τα ταµεία των ασφαλιστικών οργανισµών, ποιος ευνόησε τη µαύρη εργασία, ποιες
πολιτικές οδήγησαν τους νέους επιστήµονες να παίρνουν το
δρόµο της ξενιτιάς, ποιες πολιτικές οδήγησαν στα µνηµόνια και
τη χώρα µας στη χρεοκοπία.
Εσείς, κύριοι συνάδελφοι, και τώρα µας ζητάτε και τα ρέστα.
Και αν εσείς δεν το έχετε καταλάβει, το κατάλαβε πολύ καλά ο
ελληνικός λαός. Ο λαός που µας εµπιστεύτηκε και µας έδωσε
για δεύτερη φορά την εντολή να κυβερνήσουµε και να βγάλουµε
τη χώρα από την άβυσσο που την οδήγησαν οι δικές σας πολιτικές. Αυτό, γιατί του µιλήσαµε και του µιλάµε µε ειλικρίνεια, γιατί
τον ενηµερώσαµε και τον ενηµερώνουµε, του εξηγήσαµε και του
εξηγούµε τις δυσκολίες και τις διαπραγµατεύσεις και τους τρόπους µε τους οποίους θα προσπαθήσουµε να απεγκλωβιστούµε
από τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν έχουµε αυταπάτες. Έχουµε
γνώση της πραγµατικότητας, έχουµε επαφή µε τον κόσµο, ξέρουµε γιατί µας εµπιστεύτηκε και µας έδωσε τη νέα εντολή. Είµαστε προσγειωµένοι.
Σήµερα µιλάµε για τον προϋπολογισµό του 2016. Είναι ο πρώτος της Κυβέρνησής µας, είναι ο πρώτος της Κυβέρνησης που
ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης της χώρας µετά
από µια καταστροφική πορεία που άρχισε από το 2009 και κορυφώθηκε µε τις νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα δεν ακούσαµε ούτε µια θετική πρόταση, δεν ακούσαµε
βελτιωτικές προτάσεις, δεν ακούσαµε τίποτα καλό για τον προϋπολογισµό παρά µόνο καταστροφολογία. Ο προϋπολογισµός,
λοιπόν, αυτός δεν είναι ουδέτερος, δεν είναι τεχνοκρατικός, δεν
είναι ένας προϋπολογισµός γιατί πρέπει να γίνει και να µείνει στο
συρτάρι, δεν είναι για να αµφισβητηθεί την επόµενη µέρα.
Είναι προϋπολογισµός ισορροπηµένος, έχει κοινωνικό πρόσηµο και εξασφαλίζει σηµαντικό δηµοσιονοµικό χώρο για
άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον χώρο της υγείας, της παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης, στους χώρους όπου καθηµερινά οι πολίτες ταλαιπωρούνται και χρειάζεται
να καταβάλουν και χρήµα και χρόνο για να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν, στους χώρους όπου άσκοπες δαπάνες στερούν
χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Μιλώ για τα χιλιάδες
ευρώ τα οποία σπαταλούνται για ενοίκια υπηρεσιών του δηµοσίου, ενώ µένουν ανεκµετάλλευτοι χώροι που θα µπορούσαν να
τις στεγάσουν.
Εξασφαλίζουµε πάνω από 823 εκατοµµύρια ευρώ για επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες και έτσι διευρύνουµε συνεχώς τις
κοινωνικές παροχές προς τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού,
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που πλήττονται από την ανεργία και την οικονοµική κρίση. Μετά
από χρόνια, εξασφαλίσαµε κονδύλια για προσλήψεις στον χώρο
της υγείας και της παιδείας και συγχρόνως αξιοποιούµε τα ΕΣΠΑ
και αναζητούµενα αναπτυξιακά προγράµµατα για την καταπολέµηση της ανεργίας. Βάζουµε µπρος έργα που είχαν σταµατήσει
-και όχι, βέβαια, από δική µας ευθύνη- ώστε να τονωθούν οι τοπικές κοινωνίες και να σταµατήσει η ταλαιπωρία των πολιτών.
Ενισχύουµε δοµές αλληλεγγύης και τις διευρύνουµε µε προγράµµατα ενίσχυσης, ιδιαίτερα, των γυναικών.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω δυο λόγια για την πόλη µου,
τον Πειραιά και για τα νησιά, µια πόλη που έχει πληγεί ιδιαίτερα
από την οικονοµική κρίση και φαίνεται στην καθηµερινότητά της,
µε τα καταστήµατα να κλείνουν, τους ελεύθερους επαγγελµατίες
να βρίσκονται σε απόγνωση, µε τα µεγάλα έργα, το µετρό και το
τραµ, να έχουν σταµατήσει και να έχουν κάνει τη ζωή στο κέντρο
της πόλης αβίωτη.
Ευτυχώς, µε παρέµβαση -τελευταία- του Υπουργού Υποδοµών
το έργο του τραµ ξεµπλόκαρε. Έχουµε βάλει στόχο να τελειώσει
στο τέλος του 2016 και έτσι, η πόλη θα κερδίσει πάρα πολλά και
σε υποδοµές και σε χρήµατα.
Επίσης, είναι προς τιµήν του Υπουργού Δικαιοσύνης που προχθές, σε µια επίκαιρη ερώτησή µου για τα δικαστήρια του Πειραιά,
ενέταξε και εντάσσει το καινούργιο δικαστικό µέγαρο του Πειραιά να στεγαστεί τον καινούργιο χρόνο και µέσα από τον καινούργιο προϋπολογισµό σε ένα κτήριο «φάντασµα» που υπάρχει
εδώ και σαράντα χρόνια στο κέντρο της πόλης, όπου ο δήµος
σπαταλάει κάθε χρόνο πάρα πολλά χρήµατα από τον προϋπολογισµό του για να το ντύνει εξωτερικά και να µη φαίνεται το γιαπί,
που έχει γίνει πια η εικόνα της πόλης, έχει ενσωµατωθεί στην
πόλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά και τελειώνω.
Κλείνοντας, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω δύο προτάσεις
προς τους Υπουργούς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδοµών,
Τουρισµού. Θα ήθελα στο πρόγραµµα κοινωνικής αλληλεγγύης
και στις δωρεάν µεταφορές να ενταχθούν οι κάτοικοι των νησιών
και ιδιαίτερα της Σαλαµίνας. Η µεταφορά από τη Σαλαµίνα είναι
πια καθηµερινή. Τη χρησιµοποιούν χιλιάδες συµπολίτες µας
άνεργοι που έρχονται στο κέντρο της πόλης, ψάχνοντας εργασία. Άρα, λοιπόν, στο κοινωνικό εισιτήριο και στη δωρεάν µεταφορά θα πρέπει να ενταχθεί και η Σαλαµίνα.
Επίσης, στον προγραµµατισµό του Υπουργείου Πολιτισµού θα
ήθελα να ενταχθεί η σωστή λειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου.
Ο δρόµος του πολιτισµού που θα συνδέει τον χώρο της Αθήνας
µε το λιµάνι θα πρέπει να ξεκινάει από τον Πειραιά ή, αν θέλετε,
να τελειώνει στον Πειραιά.
Στην Υπουργό Τουρισµού, που πριν από λίγο µας παρουσίασε
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, θα ήθελα να της θυµίσω πως
είναι και τα µικρά νησιά του Αργοσαρωνικού, τα οποία χρειάζεται
να ενισχυθούν µε προγράµµατα για την ανάπτυξή τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κυρία Σταµατάκη.
Ο κ. Τζαµακλής έχει τον λόγο.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που καλούµαι ως Βουλευτής να ψηφίσω κρατικό προϋπολογισµό. Είναι η
πρώτη φορά που προϋπολογισµός κατατίθεται από Κυβέρνηση
µε κορµό την Αριστερά. Μέσα στο ασφυκτικό δηµοσιονοµικό
πλαίσιο είναι προφανής η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης να
εισαγάγει κοινωνικό πρόσηµο, κοινωνική δικαιοσύνη, αναδιανοµή
υπέρ των αδύναµων κοινωνικών οµάδων, υπέρ των τοµέων της
υγείας και της πρόνοιας.
Έτσι, οι αναγκαίες περικοπές είναι στοχευµένες και όχι οριζόντιες. Η αναγκαία µείωση των δαπανών δεν επικεντρώνεται και
δεν στρέφεται αυτοµάτως κατά των µισθών και των συντάξεων,
όπως συνέβαινε επί της θητείας των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Μειώνονται, παραδείγµατος χάριν, οι στρατιωτικές δαπάνες,
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για να κρατηθούν σταθερές οι δαπάνες στα προνοιακά επιδόµατα. Αυξάνονται κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ οι κοινωνικές δαπάνες. Θεσµοθετείται η κάρτα ανασφάλιστων και η δωρεάν
πρόσβαση στα νοσοκοµεία. Καταβάλλονται 62 εκατοµµύρια
ευρώ για κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Θεσµοθετείται
η δωρεάν µετακίνηση στα µέσα µεταφοράς για τους ανέργους.
Επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια γίνονται 985 προσλήψεις στον χώρο της υγείας για την κάλυψη των τεράστιων κενών
στα νοσοκοµεία. Ακολουθούν και άλλες προσλήψεις στα νοσοκοµεία. Αυξάνεται η επιχορήγηση στα νοσοκοµεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Για πρώτη φορά από το 2008 το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ. Η έµφαση δεν
αφορά το ύψος του ποσού, αλλά τη βούληση να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις για ενίσχυση της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την άποψη ότι το ναρκοθετηµένο πεδίο για την ευόδωση της στρατηγικής της «αριστερής
παρένθεσης» δεν απέδωσε τα αναµενόµενα για τους εµπνευστές
της ούτε πρόκειται να αποδώσει στο µέλλον. Ουδείς θα καταφέρει να ανεµίσει τα γδαρµένα τοµάρια µας στους Podemos ή
στους Πορτογάλους.
Η φετινή χρονιά πιθανόν να κλείσει, διαψεύδοντας και τις Κασσάνδρες, µε σχεδόν µηδενική ύφεση. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και οι καταθέσεις είναι ασφαλείς, σε συνδυασµό και
προς όφελος των ευάλωτων οµάδων στην επίλυση του ζητήµατος των κόκκινων δανείων. Ο τουρισµός ενισχύθηκε και αναµένεται περαιτέρω αύξηση.
Στον παράλληλο µε τη συµφωνία πολιτικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης περιλαµβάνεται η µείωση περιττών λειτουργικών δαπανών για να απελευθερωθεί δηµοσιονοµικός χώρος για χρηµατοδότηση κοινωνικών δράσεων, παραδείγµατος χάρη στις µισθώσεις κτηριακών αναγκών του δηµοσίου. Περιλαµβάνεται η
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ο
έλεγχος όλων των λιστών, παλαιών και νέων, η αύξηση στην εισπραξιµότητα του ΦΠΑ, η ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών
µε εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνογνωσία. Αυτά συνιστούν
τη διαφορά αυτής της Κυβέρνησης µε τις προηγούµενες. Πρόσφατο δείγµα είναι η λίστα Μπόργκεν µε τα στικάκια στο φως και
όχι στα συρτάρια.
Περιλαµβάνεται η εντατικοποίηση του δηµοσιονοµικού ελέγχου των δαπανών στα νοσοκοµεία. Περιλαµβάνεται η επιτάχυνση
των διαδικασιών απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Περιλαµβάνεται η πάταξη της πελατειακής δικτύωσης µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για
την ανέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων, το εθνικό µητρώο για τα
στελέχη δηµόσιας διοίκησης µε αυξηµένα προσόντα και νέο σύστηµα αξιολόγησης.
Περιλαµβάνεται η ενίσχυση των σχολείων µε ουσιαστικό περιορισµό των αποσπάσεων µε συγκεκριµένα αντικειµενικά και
κοινωνικά κριτήρια. Περιλαµβάνεται η προσπάθεια για να καταστεί βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα µε κοινωνικά ευαίσθητη
µεταρρύθµιση. Τα κόµµατα που κυβέρνησαν στο παρελθόν και
το χρεοκόπησαν ας παριστάνουν τους Πόντιους Πιλάτους, κυρίως απέναντι στις επόµενες γενεές.
Περιλαµβάνεται, τέλος, η ενίσχυση µε προσωπικό στον τοµέα
της δικαιοσύνης, για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της βραδείας απονοµής της και έτσι θα βοηθηθεί και το κοµµάτι της προσέλκυσης επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015 είναι το χρονικό ορόσηµο της ανατροπής. Το 2016 θα είναι το χρονικό ορόσηµο της
ανάκαµψης. Για τον λόγο αυτό υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπούρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω ο κ. Τσίπρας, οι Υπουργοί και οι συνάδελφοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ να θυµούνται τι έλεγαν πέρσι τέτοιον καιρό από τη θέση
της Αντιπολίτευσης. Βεβαίωναν πως θα σκίσουν το µνηµόνιο και
θα είναι µέρα µεσηµέρι. Δεσµεύονταν να καταργήσουν όλους
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τους εφαρµοστικούς νόµους. Υπόσχονταν να εφαρµόσουν στο
ακέραιο το δήθεν πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Έταζαν τα
πάντα στους πάντες. Εξαπατούσαν τον ελληνικό λαό.
Με ρωτούν οι συνταξιούχοι στην εκλογική µου περιφέρεια, κύριοι Υπουργοί, ποια ηµεροµηνία του Δεκεµβρίου, µιας και έρχονται Χριστούγεννα, θα πάρουν το δώρο των Χριστουγέννων.
Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ µε δεκανίκια τους ΑΝΕΛ και τη
Χρυσή Αυγή αρνήθηκαν τη συνεννόηση για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και προκάλεσαν πρόωρες εκλογές τον Ιανουάριο του
2015, τις οποίες βέβαια κέρδισαν µε ψέµατα και κάλπικες υποσχέσεις. Για έξι µήνες έπαιζαν ανεύθυνα και επικίνδυνα. Έκαναν
πρόγραµµα-γέφυρα, έκαναν στάση πληρωµών, έκαναν εσωτερικό εξαναγκαστικό δανεισµό, έφεραν νέα ύφεση και έκρηξη της
ανεργίας, έβγαλαν τη χώρα εκτός προγράµµατος, έκλεισαν τις
τράπεζες, επέβαλαν capital controls, έσυραν ανεύθυνα τη χώρα
στα πρόθυρα του Grexit και έπειτα απ’ όλα αυτά υπέγραψαν το
τρίτο, τριετές και πιο επώδυνο µνηµόνιο και προκάλεσαν ξανά
εκλογές για να κλέψουν την ψήφο του πολίτη πριν έλθουν οι λογαριασµοί της εφορίας και πριν τεθεί σε ισχύ το µνηµόνιο που
υπέγραψαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την εποµένη των εκλογών
του Σεπτεµβρίου η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου άρχισε να
εφαρµόζει την πιο κυνική πολιτική µε αυξήσεις φόρων παντού,
µε περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων. Φαίνεται
ήδη ότι το πιο µεγάλο πλήγµα που ετοιµάζει η Κυβέρνηση της
Αριστεράς αφορά τις συντάξεις. Από το καλοκαίρι περιέκοψαν
2% τις κύριες και 6% τις επικουρικές.
Δεν µένουν, όµως, σ’ αυτές τις περικοπές. Με τον πρώτο προϋπολογισµό τους ετοιµάζονται να πάρουν από τους συνταξιούχους µέσα στη νέα χρονιά πάνω από 1,7 δισ ευρώ. Με τον νέο
προϋπολογισµό κόβουν ταυτόχρονα πάνω από 220 εκατοµµύρια
ευρώ από το ΕΚΑΣ. Χτυπούν αλύπητα τους αγρότες, τους παραγωγούς, τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους. Αποδεικνύουν πως ήταν µύθος όσα
έλεγαν προεκλογικά για δήθεν κοινωνική ευαισθησία της Αριστεράς.
Ακούσαµε προχθές στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα τον κ.
Πρωθυπουργό να πανηγυρίζει ότι δεν θα χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τα 25 δισεκατοµµύρια που υπολογίζονταν αρχικά, αλλά µόνο 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν τον
ακούσαµε, όµως, να λέει τι έγινε.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ξεπούλησαν τις µετοχές των συστηµικών τραπεζών; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο ίδιος και η
Κυβέρνησή του, µε τις µεθοδεύσεις που επέλεξαν, προκάλεσαν
τεράστια οικονοµική καταστροφή σε βάρος του δηµοσίου και
των µικροµετόχων; Είναι ή δεν είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι γι’
αυτήν την τεράστια καταστροφή;
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρέλαβε οικονοµία σε δυναµική
ανάπτυξης µε πρόβλεψη τότε από τους θεσµούς για ρυθµό µεγέθυνσης άνω του 2,5% το 2015. Αντ’ αυτού η ελληνική οικονοµία
ήδη από το τρίτο τρίµηνο του 2015 έχει επιστρέψει στην ύφεση.
Μάλιστα, η προοπτική για το 2016 είναι χειρότερη από το 2015.
Το οικονοµικό κλίµα και η ψυχολογία της αγοράς έχουν καταρρεύσει. Το βλέπετε. Δεν νοµίζω να είναι ψέµα.
Το 2015 η δηµόσια οικονοµία επέστρεψε σε πρωτογενές έλλειµµα, παρά τη λήψη νέων επώδυνων µέτρων λιτότητας για
φέτος, παρ’ όλο που το 2013 και το 2014 είχαν επιτευχθεί πρωτογενή πλεονάσµατα. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την εσωτερική
στάση πληρωµών. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου
προς τον ιδιωτικό τοµέα διογκώθηκαν.
Το ύψος των πρόσθετων µέτρων της Κυβέρνησης της «πρώτης
φοράς αριστερά» εκτιµάται αρχικά στα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
για την περίοδο 2015-2016, µέτρα που στραγγαλίζουν την πραγµατική οικονοµία και διαλύουν τον ιδιωτικό τοµέα µε αύξηση των
συντελεστών ΦΠΑ σε προϊόντα, σε υπηρεσίες και σε νησιά, των
συντελεστών του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων, της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του φόρου ασφαλίστρων, της
φορολόγησης του εισοδήµατος από ενοίκια, µε κατάργηση της
έκπτωσης εφάπαξ πληρωµής φόρου εισοδήµατος, µε κατάργηση απαλλαγών πληρωµής του ΕΝΦΙΑ, µε αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στα νοµικά πρόσωπα, τους
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ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες.
Επίσης, µε σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, µε αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος στους αγρότες,
µε αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας -αυτές τις µέρες πληρώνει ο
ελληνικός λαός- αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων. Και, δυστυχώς, ο λογαριασµός των µέτρων θα είναι τελικά πολύ υψηλότερος, µια και κάποια µέτρα ακόµα δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί και
αποτυπωθεί.
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός βουλιάζει στα ελλείµατα. Μειώνεται το ΕΚΑΣ. Μειώνεται το επίδοµα θέρµανσης κατά 50% και
ένα σωρό άλλα. Τι να πρωτοπώ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος αριστερός προϋπολογισµός εδράζεται πάνω σε ανυπόστατες παραδοχές. Πρόκειται για έναν αντιαναπτυξιακό, οικονοµικά αναποτελεσµατικό και
κοινωνικά άδικο προϋπολογισµό, που οδηγεί την ελληνική οικονοµία σε καθοδική πορεία. Αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
µισό λεπτό.
Αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά την αγωνιώδη προσπάθεια της
συγκυβέρνησης να ωραιοποιεί τα µεγέθη του προϋπολογισµού.
Ο πρώτος αριστερός προϋπολογισµός αποκαλύπτει ότι η πολιτική ρητορική και η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία είναι
απολύτως κενές περιεχοµένου.
Ο προϋπολογισµός αυτός είναι καταδικασµένος να αποτύχει.
Είναι κοινωνικά άδικος. Δείχνει ότι το 2016 θα είναι πολύ χειρότερο από το 2015, το οποίο µε τη σειρά του είναι πολύ χειρότερο
από το 2014. Είναι προϋπολογισµός που δεν βγαίνει. Δεν τον αντέχει ούτε η πραγµατική οικονοµία ούτε η κοινωνία, δεν τον αντέχουν, κυρίως, οι πιο αδύναµοι κοινωνικά συµπολίτες µας.
Για όλα αυτά η Νέα Δηµοκρατία λέει «όχι» στον πρώτο προϋπολογισµό της Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Μπούρα.
Παρακαλώ, κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός στο Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε τη
συναίνεση της Αντιπολίτευσης. Και προχθές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ τα γκρέµισε όλα, χρησιµοποιώντας µια
ενδιαφέρουσα αραβική παροιµία: «Όταν τα σκυλιά αλυχτάνε, το
καραβάνι δεν παίρνει χαµπάρι και συνεχίζει τον δρόµο του».
Θα αφιερώσω στον κύριο Πρωθυπουργό µια άλλη αραβική παροιµία, ως απάντηση στη δική του παροιµία. «Υπάρχουν τρία
πράγµατα στη ζωή που δεν γυρνάνε ποτέ πίσω», λέει η δική µου
αραβική παροιµία. «Το πρώτο είναι τα λόγια που ειπώθηκαν. Το
δεύτερο είναι το βέλος που εκτοξεύτηκε. Και το τρίτο είναι η ευκαιρία που πέρασε και χάθηκε.»
Αναρωτηθείτε, φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι τα λόγια
που ελέχθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγια γεµάτα απίστευτα πολιτικά ψέµατα. Αναρωτηθείτε ποια είναι τα δηλητηριώδη βέλη που έφεραν σε πάρα πολλές τοπικές κοινωνίες
διχασµό και ποια ήταν η µεγάλη ιστορική ευκαιρία που έχασε ο
κύριος Πρωθυπουργός, όταν τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς
είχε διακόσιους είκοσι Βουλευτές να στηρίζουν την εθνική προσπάθεια και τα γκρέµισε όλα.
Μας ζητάει η Κυβέρνηση συναίνεση. Συναίνεση σε τι; Στα 25
δισ. που χάσαµε από την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών; Στα 41 δισ. των αποταµιεύσεων που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες και πήγαν στο εξωτερικό; Στο 1,5 δισ. που
αφαιρεί από τους συνταξιούχους; Στον ΕΝΦΙΑ που δεν καταργείται ή την 13η σύνταξη που την ξεχάσαµε; Στα 5 δισ. που θα
έφερναν από τη Ρωσία; Στο 1 δισ. που θα έφερνε ο κ. Νικολούδης –άραγε γιατί τον αντικαταστήσατε;- από το λαθρεµπόριο
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καυσίµων; Στα 400 εκατοµµύρια που µέσα στην ίδια χρονιά θα
έρχονταν από τα λαθραία τσιγάρα; Στα 200 εκατοµµύρια που θα
έρχονταν από τον παράνοµο τζόγο;
Γιατί και πώς η Κυβέρνηση ζητά συναίνεση από εµάς; Για τα 2
δισ. που θα αφαιρέσει από τους Έλληνες αγρότες; Το πορτοκάλι
στην Αργολίδα δίνει καθαρά 12 λεπτά το κιλό. Με 12 λεπτά το
κιλό ο παραγωγός πορτοκαλιού δεν µπορεί πια να αποπληρώσει
ούτε το 23% του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων ούτε τον τριπλασιασµό των ασφαλιστικών του εισφορών ούτε τον µεγαλύτερο
φόρο που του επιβάλλετε. Ουσιαστικά, οδηγείται ο Έλληνας
αγρότης στην εξαφάνιση.
Και στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση δεν ζητά συναίνεση.
Ζητά συνενόχους για το παράλληλο ψέµα µιας ακόµη πολιτικής
εξαπάτησης.
Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που νοµίζουν ότι µπορεί µια χώρα
να κυβερνηθεί µε τιτιβίσµατα στο twitter. Δεν είναι, δυστυχώς,
έτσι. Οι κοινωνίες µατώνουν και πονάνε και θέλουν πραγµατικές
κυβερνήσεις.
Αυτό που βλέπουµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα είναι
θλίψη, απογοήτευση και πιο πολύ από όλα σε αυτούς που πίστεψαν ότι µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα µεγάλο ηθικό πλεονέκτηµα,
µη συνειδητοποιώντας -αλλά όλα πια γίνονται συνείδηση σιγά
σιγά- ότι στο αξιακό και ιδεολογικό εποικοδόµηµα της Αριστεράς
τη µεγαλύτερη ζηµιά την έχει κάνει η πολιτική εµπειρία των τελευταίων µηνών και όχι οι όποιες δεξιές πολιτικές ασκήθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια.
Ουσιαστικά, το µεγάλο στοίχηµα της κοινωνίας µας είναι αν
µπορούµε να µετασχηµατίσουµε όλα αυτά που ζούµε σε ένα νέο
πατριωτισµό, σε ένα προοδευτικό πατριωτισµό, σε έναν πατριωτισµό που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων
της χώρας, τη γεωπολιτική, τη γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο δυναµικό της, την ανάδειξή της σε διαµετακοµιστικό κέντρο,
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που φέρνουν νέες θέσεις
εργασίας.
Στην εθνική προσπάθεια υδρογονανθράκων έχουµε την απόλυτη καταστροφή, την απόλυτη στασιµότητα. Όσον αφορά το οικόπεδο του Πατραϊκού, ο ανάδοχος που το έχει πάρει δηλώνει
σε διεθνές συνέδριο ότι µόνο από ένα οικόπεδο µπορεί το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας να έχει δηµόσια έσοδα 400 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Την προσπάθεια αυτή την έχετε απολύτως παγώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τον αγωγό TAP, το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο της νότιας
Ευρώπης, µε 2 δισ. προϋπολογισµό, µε δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας, τον έχετε παγώσει. Στην ανατολική Μεσόγειο γίνεται
ενεργειακή επανάσταση. Βρίσκεστε σε χειµερία νάρκη.
Μέσα σε όλα αυτά παρέλαβε η σηµερινή Κυβέρνηση φακέλους εκατόν τεσσάρων µεγάλων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισµού 6 δισεκατοµµυρίων µε δηµιουργία δέκα χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ρωτώ πολύ καλοπροαίρετα: Πείτε µου µία από
τις εκατόν τέσσερις µεγάλες επενδύσεις που αδειοδοτήθηκαν
περιβαλλοντικά µέσα στο 2014, µία, που να την κάλεσε ένας
Υπουργός και να πει στον επενδυτή «Έλα εδώ, θέλω να βάλεις
τα λεφτά σου για να φτιάξεις κάποια θέση εργασίας». Δυστυχώς,
όλα λιµνάζουν στα συρτάρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ.
Έχουµε, όµως, τώρα και καινούργια πράγµατα. Είχαµε, δυστυχώς, σήµερα τον πρώτο νεκρό στην Ειδοµένη. Είµαι βέβαιος ότι
όλοι µας ευχόµαστε η χώρα µας να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο, αυτή την απίστευτη ολιγωρία στην άσκηση της οποιασδήποτε µεταναστευτικής πολιτικής. Ελπίζουµε ότι αυτή η καταστροφή που έχει αρχίσει να γίνεται στις εξαγωγές τις χώρας
µέσα από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», όπου η «COSCO», η «HEWLETTPACKARD», η «SONY», µεγάλοι πελάτες της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», λένε
ότι πια θα σηκωθούν και θα φύγουν από τη χώρα, γιατί δεν µπορούν να κάνουν εξαγωγή τα προϊόντα τους.
Είχαµε και την απειλή να φύγει η χώρα από την Σένγκεν. Αντιλαµβάνεστε ότι και µόνο που φτάσαµε να συζητιέται αυτό το ζή-
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τηµα συνιστά βαθύτατο, βαρύτατο εθνικό ολίσθηµα.
Τελειώνω µε το κερασάκι στην τούρτα. Μέσα σ’ όλα αυτά, στο
Υπουργείο Συγκοινωνιών είχαµε και την προσπάθεια του αρµόδιου Υπουργού να διπλασιάσει τους επικεφαλής των αστικών
συγκοινωνιών, την ίδια στιγµή που κινδυνεύουν να καταργηθούν
οι δωρεάν µετακινήσεις µε τις αστικές συγκοινωνίες των αστυνοµικών, των πυροσβεστών, των λιµενικών, των ατόµων µε αναπηρία, των αναπήρων πολέµου. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση;
Αγαπητοί συνάδελφοι, ασκείτε µια πολιτική που µερικές φορές
δείχνει ότι είναι θιασώτης ενός περίεργου πολιτικού δαρβινισµού. Ενός δαρβινισµού που πιστεύει ότι επιβιώνει πολιτικά
όποιος λέει τα πιο µεγάλα ψέµατα, όποιος είναι ο πιο µεγάλος
λαϊκιστής. Αυτό όµως µπορεί να εξελιχθεί και δείχνει ότι εξελίσσεται σε ένα πολιτικό Βατερλό, σε µια κυβέρνηση η οποία πολύ
γρήγορα χάνει την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτόν τον προϋπολογισµό, που στην
πραγµατικότητα από το «πρώτη φορά αριστερά» έχουµε εξελιχθεί στο «πρώτη φορά τόσο άσχηµα και τόσο χάλια», δεν θα στέρξουµε και θα τον καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Παίρνω το λόγο ως Υφυπουργός Μεταφορών για να εξηγήσω δύο πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι η σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης Ειδοµένης δεν είναι ηλεκτροδοτούµενη. Ουσιαστικά, το άτυχο
θύµα έχει πάθει ηλεκτροπληξία και σαφώς έγινε στην περιοχή
των Σκοπίων, στην ουδέτερη ζώνη.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλες οι εµπορευµατικές
µεταφορές και όλες οι εµπορευµατικές ροές της «COSCO», της
«HEWLETT-PACKARD» γίνονται µε κάποιο κόστος µέσω του
Στρυµόνα και µέσω Βουλγαρίας. Η διαφορά η οποία θα προκύψει
θα καλυφθεί κατά κάποιον τρόπο. Δεν κινδυνεύουµε όµως να χάσουµε ούτε την «COSCO ούτε την «HEWLETT-PACKARD» για τις
εµπορευµατικές ροές.
Αυτά ήθελα να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµοσχάκης Αναστάσιος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, έχουµε ύφεση και πάλι
αποκλειστικά εξαιτίας των πολιτικών σας. Χειροτερεύσατε το οικονοµικό κλίµα. Επιχειρήσεις έκλεισαν και κλείνουν. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την εσωτερική στάση πληρωµών. Αύξηση του
ΦΠΑ και των συντελεστών φορολόγησης, µείωση των συντάξεων
και φυσικά ισοπέδωση µέσω της φορολογίας του αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα και των νοικοκυριών, την ίδια ώρα που οι τράπεζες «ξεπουλιούνται» –αγαπηµένη σας έκφραση- ζηµιώνοντας
ανεπανόρθωτα και πρωτόγνωρα το ελληνικό δηµόσιο. Ύφεση,
ανεργία και ανέχεια. Η ελληνική οικονοµία στραγγαλίζεται µέχρι
σήµερα. Δεν είναι στο πολιτικό σας αφήγηµα η στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.
Ο Έλληνας, πλην ελαχίστων, γενικά είναι φιλήσυχος και επιδιώκει την ειρήνη. Η ίδρυση αµιγώς Υπουργείου Μετανάστευσης
δηµιούργησε στη χώρα σοβαρά προβλήµατα, διαταράσσοντας
την επιδιωκόµενη αυτή ειρήνη, γιατί λειτουργεί δυστυχώς ανταγωνιστικά, ως και απαξιωτικά, εν πολλοίς στα συναρµόδια Υπουργεία. Η ελεύθερη διακίνηση προσώπων, προϊόντων, κεφαλαίων και ιδεών, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη Σένγκεν, κινδυνεύει από και προς την Ευρώπη.
Επωµισθήκατε τεράστια έξοδα για την περίθαλψη και φιλοξενία γεωµετρικά αυξανόµενων ροών οικονοµικών µεταναστών και
προσφύγων και σταθερά αλλοιώνεται ένα συµπαγές µονοεθνικό
και οµόθρησκο κράτος, που µε τόσο αίµα και πόνο µας κληροδότησαν οι προπαππούδες µας. Ήδη έχουµε αποκόψει τον οµφάλιο λώρο, που µας συνδέει µε το φυσικό µας περιβάλλον, την
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Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ύψος της Ειδοµένης στο Κιλκίς.
Παίζετε µε τη φωτιά, µεταφέροντας τις συγκρούσεις της Συρίας στα βόρεια σύνορά µας. Σήµερα είχαµε έναν νεκρό. Να
δούµε από αύριο τι άλλο µας επιφυλάσσετε.
Πρόσφατα είχαν αποκαλυφθεί οι προθέσεις της Κυβέρνησης
να ανοίξει οδικό δίαυλο στα χερσαία σύνορά µας στον Έβρο για
να εισέλθουν οι τριάντα χιλιάδες περίπου ταυτισµένοι πρόσφυγες πολέµου και οι οικονοµικοί µετανάστες της Ανδριανούπολης,
ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια εκατοµµύρια µέσω της
Κωνσταντινούπολης και να ακυρωθούν ουσιαστικά τα σύνορα
της χώρας, που µε τόσο αίµα και αγώνα στέριωσαν οι προπαππούδες µας. Είναι εφιαλτικό σενάριο, το οποίο δυστυχώς περιµένουµε, αν και αποτρέψαµε µέχρι σήµερα µε έξυπνες και σιωπηρές κινήσεις. Σας είχα προειδοποιήσει και τότε, µε επιστολή
που είχα αποστείλει στον Πρωθυπουργό της χώρας, όπως και µε
διάφορα άρθρα µου. Τα καταθέτω όλα στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Αναστάσιος Δηµοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναγάγατε το µεταναστευτικό σε χειρότερο, δυστυχώς, πρόβληµα και από το οικονοµικό ακόµα. Φοβάστε το ασφαλιστικό,
αλλά οι ταυτισµένοι πρόσφυγες και µετανάστες είναι που θα τινάξουν τον προϋπολογισµό στον αέρα. Και όλα αυτά, ενώ χαρίζουµε πόρους της Ευρώπης στη γείτονα χώρα. Αυτοί τα πήραν
όλα, εµείς είπαµε «ναι» σε όλα. Αντί να διώχνουµε τη FRONTEX
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να ενισχύσουµε την παρουσία της, µετατρέποντας τον Έβρο και τη Θράκη
και σε µετεκπαιδευτικό κέντρο επιχειρησιακών υπηρεσιών της
Ευρώπης που σχετίζονται µε τη φύλαξη των συνόρων και την
αποτροπή του διασυνοριακού εγκλήµατος.
Σε περιόδους κρίσιµες οφείλουµε να στηρίζουµε βασικές
δοµές, όπως οι Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας και η
Δικαιοσύνη, για να διατηρούµε αναντικατάστατα οφέλη, όπως
ύψιστες αξίες της κοινωνικής ειρήνης και της εθνικής ασφάλειας
και άµυνας.
Πρωτοφανής είναι η εγκατάλειψη του Έβρου και της Θράκης.
Καµένη γη, όπως λένε, σε ένα χρόνο. Ο Βόρειος Έβρος και οι
κάτοικοί του έχουν αφεθεί στην τύχη τους σε ό,τι αφορά την περίθαλψή τους. Το Νοσοκοµείο Διδυµοτείχου λειτουργεί αποκλειστικά χάριν στην φιλοτιµία του προσωπικού και την αλληλεγγύη
των παραγόντων και των πολιτών του νοµού.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν προχωρήσει στη δίκαιη
φορολόγηση των αγροτών και κτηνοτρόφων και είχε επέλθει µια
κοινωνική ισορροπία. Πριν καν εφαρµοστούν τα µέτρα του 2013,
εξαπολύσατε επίθεση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους
της υπαίθρου σε δηµοσιονοµικό επίπεδο. Είχαν φροντίσει, ο επιµελής τότε Υπουργός Γιώργος Καρασµάνης και ο Πρωθυπουργός, φυσικά, Αντώνης Σαµαράς για τη νέα ΚΑΠ. Δυστυχώς
είδαµε να ακυρώνεται σχεδόν όλη η προεργασία για την ενεργοποίησή της.
Οι πληµµύρες και οι ζωονόσοι κυριολεκτικά γονάτισαν τους
ανθρώπους της παραγωγής. Οι συνέπειες δε, είναι πολλαπλάσιες. Η καθυστερηµένη αντίδραση στην αποκατάσταση των αναχωµάτων και αντιπληµµυρικών έργων προµηνύει ακόµα περισσότερες. Σήµερα κτηνοτρόφοι και αγρότες κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ΚΑΠ, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν.
Η επιχειρηµατικότητα στον Έβρο, τη Θράκη και τη Βόρειο Ελλάδα έχει αφεθεί στην τύχη της. Αγωνιζόµαστε αυτές τις µέρες
µε φορείς του Έβρου και της Θράκης να περισώσουµε την επιδότηση κατά 12% του µισθολογικού κόστους επιχειρήσεων σε
ευαίσθητες περιοχές.
Τρέπετε σε φυγή αξιόλογους επιχειρηµατίες, που πασχίζουν
να κρατήσουν ζωντανή την οικονοµία της Θράκης και της Βορείου Ελλάδος. Αναχαιτίστε παρακαλώ αυτή την φυγή των επιχειρήσεων, αλλά και των καταναλωτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα ήθελα.
Τολµήστε να εκµεταλλευθείτε τις νόµιµες ροές στα σύνορά
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µας µέσω ΣΔΙΤ. Μην σας τροµάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μόνο
καλά φέρει σε µια κοινωνία.
Δηµιουργήστε οικονοµικά χωριά στα σηµεία εισόδου-εξόδου
σε Κήπους Καστανιές, Ορµένιο, Κυπρίνο. Χρησιµοποιήστε το
ΕΣΠΑ, το οποίο έχετε αφήσει να φυτοζωεί, εξαγγέλλοντας απλά
προγράµµατα.
Σας υπενθυµίζω την πρότασή µου για επέκταση πιλοτικά στον
Έβρο της ρήτρας νησιωτικότητας ως ρήτρας ακριτικότητας.
Προστατέψτε τους ακρίτες. Το έχουµε ανάγκη όλοι και κυρίως
εσείς, που έχετε την υπογραφή και τη σφραγίδα του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο Έβρος και η Θράκη βγάζουν κραυγή αγωνίας. Σας καταθέτω για τα Πρακτικά δήλωση των δεκατριών Δηµάρχων της
Θράκης, στο σύνολό τους δηλαδή, ενόψει του δεκάτου Παγκοσµίου Συνεδρίου Θρακών που θα πραγµατοποιηθεί σε λίγες
µέρες στις Φέρες Αλεξανδρούπολης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Δηµοσχάκη,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Σας άκουσαν µέχρι τη Θράκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Πολλές φορές ζητήσατε συναίνεση για λόγους δηµοσίων σχέσεων, κάτι που ποτέ
δεν επιφυλάσσατε για τις προηγούµενες κυβερνήσεις ως αντιπολίτευση. Ας µην ξεχνιόµαστε. Ο απαράδεκτος και φοροµπηχτικός αυτός προϋπολογισµός, όσο κι αν χρησιµοποιούνται
επιχειρήµατα περί του αντιθέτου, οφείλεται σε ένα και µόνο γεγονός, στο ότι πέρυσι τέτοιο καιρό αρνηθήκατε να αποδώσετε
στον ελληνικό λαό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Δηµοσχάκη,
σας παρακαλώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: …της δηµοκρατίας,
όπως οφείλατε να συµπέσετε σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Εµείς
πιστεύουµε στη συνεννόηση, σε πιλοτικό, οικονοµικό, κοινωνικό
επίπεδο.
Σεβαστείτε την ιστορία και τους προγόνους µας, που έκαναν
την Ελλάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εσείς τον χρόνο,
κύριε Δηµοσχάκη. Τουλάχιστον εσείς πρέπει να έχετε ασκηθεί
στην αυτοπειθαρχία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Καλό βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Καβαδέλλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στο εισαγωγικό σηµείωµα για τον προϋπολογισµό του 2016 ο κ. Τσακαλώτος δηλώνει ότι η επιτυχής
εκτέλεσή του θα σηµατοδοτήσει το άνοιγµα µιας νέας σελίδας
για την ελληνική οικονοµία. Αυτό βέβαια, εµένα µου ακούγεται
σαν την παράλληλη οικονοµία που είχαν προγραµµατίσει.
Η αλήθεια είναι άλλη. Πρόκειται για µια φοροµπηχτική πολιτική, που εκτός των άλλων θα ρίξει ασήκωτα βάρη στους ελεύθερους επαγγελµατίες, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας
µας. Από αυτούς, λοιπόν, τους ελεύθερους επαγγελµατίες πληρώνονται οι µισθοί, οι συντάξεις, ακόµα και τα έξοδα αυτής εδώ
της Βουλής. Τους ίδιους πολίτες που η Αριστερά έχει χαρακτηρίσει ταξικούς εχθρούς, γιατί έπιναν το αίµα του φτωχού εργάτη,
έφθασε η ώρα να τους αποτελειώσουµε και στη θέση τους, βέβαια, θα έρθουν οι πολυεθνικές. Είναι µάλλον το ζητούµενο της
υπόθεσης.
Δεν θέλω να επαναλάβω αριθµούς, γιατί µε µια απλή ανάγνωση των µεγεθών του προϋπολογισµού αποδεικνύεται ότι η
ύφεση θα αυξηθεί. Θα αυξηθούν, επίσης, τα ληξιπρόθεσµα χρέη
του δηµοσίου προς τους ιδιώτες και αντιστρόφως. Δανειστήκαµε
τώρα περίπου άλλους δέκα ΕΝΦΙΑ, 25 δισεκατοµµύρια ευρώ, για
να ανακεφαλαιοποιήσουµε τις τράπεζες. Θα ήταν καλύτερα
µέρος αυτού του ποσού να έπεφτε πάνω στην ανάπτυξη. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Ποιος, όµως, τρελάθηκε να επενδύσει υπό τέτοιο εχθρικό καθεστώς;
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Διότι δεν υπάρχει σταθερή φορολογική πολιτική. Υπάρχουν υψηλοί συντελεστές, 100% προκαταβολή φόρου, ένα παράλογο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και ένα ΦΠΑ 23%. Τώρα, ποιος θα
επιβιώσει µέσα από αυτά τα καλά;
Μας υποσχεθήκατε, λοιπόν, νοικοκύρεµα. Με τα χρήµατα που
δανείστηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία δεν µάθαµε τι θα
γίνει. Υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ, αλλά µάλλον έχει µεγάλα ονόµατα µέσα και φοβάµαι ότι δεν µπορούµε να την αγγίξουµε,
υπάρχει το λαθρεµπόριο του καπνού, το λαθρεµπόριο του πετρελαίου, που έχει άλλα ισχυρά ονόµατα από πίσω, και υπάρχουν
και οι έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι είναι στο απυρόβλητο.
Δεν έµαθα τίποτα που να δηµιουργεί πρόβληµα στους έχοντες
και κατέχοντες. Το εύκολο, βέβαια, είναι να συνθλίψουµε τον µικροµεσαίο τον οποίο έχουµε στο χέρι µας. Είναι ο δηµόσιος
υπάλληλος και ο µικροµεσαίος ελεύθερος επαγγελµατίας.
Κόψατε µισθούς και συντάξεις και µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά κοινωνική δικαιοσύνη µε δηµεύσεις πρώτης κατοικίας
που θα κάνουµε τους Έλληνες πρόσφυγες στην ίδια τους τη
χώρα, δεν µπορώ να καταλάβω τι κοινωνική δικαιοσύνη είναι
αυτή. Υπάρχει η δηµοσιονοµική εξυγίανση που µας υποσχεθήκατε, αλλά οι έµµεσοι φόροι είναι περισσότεροι από τους άµεσους. Επίσης πρόσφατα είχαµε µια απόπειρα φορολόγησης της
µπύρας, φόρο στα κρασιά και όχι στο εισαγόµενο ουίσκι και
βότκα, γιατί αυτά έχουν προστάτες τους δανειστές µας. Προσπαθείτε, όποια ελληνική -τουλάχιστον αυτήν την εντύπωση δίνετε- προσπάθεια να την καταστρέψετε. Το ΦΠΑ στα νησιά
καταστρέφει τη βιοµηχανία της Ελλάδας, που είναι ο τουρισµός
µας. Πώς θα είναι ανταγωνιστικοί αυτοί οι άνθρωποι;
Εν πάση περιπτώσει, οι οριζόντιες επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στα καταναλωτικά προϊόντα είναι ένα εντελώς
άδικο φορολογικό µοντέλο, γιατί πλήττει τους φτωχότερους Έλληνες.
Άλλο ένα µέτρο που πλήττει τους φτωχούς είναι αυτό των τεκµηρίων και αυτό πρέπει να το προσέξουµε ιδιαίτερα, διότι εκτός
του ότι το µέτρο αυτό είναι αντισυνταγµατικό, είναι και παράνοµο. Αντισυνταγµατικό, γιατί κατά το Σύνταγµα ο φορολογούµενος συµµετέχει ανάλογα µε τις δυνάµεις του. Και ποιες είναι
οι δυνάµεις κάποιου ο οποίος τώρα είναι άνεργος, απλώς είχε
αγοράσει ένα αυτοκίνητο προ δεκαπενταετίας και αυτό το αυτοκίνητο ήταν µεγάλου κυβισµού, γιατί κάποια εποχή δεν υπήρχε
και τεκµήριο; Τι θα κάνει; Θα πουλήσει τη µία ρόδα; Θα βγάλει
το τιµόνι να το πουλάει στο πεζοδρόµιο, όπως κάνουν στις ανατολικές χώρες; Αυτό είναι αντισυνταγµατικό.
Το παράνοµο είναι ότι του µαυρίζετε το νόµιµο κεφάλαιο ως
αναλωθέν. Δηλαδή λέτε ότι για παράδειγµα 6.000 το χρόνο είναι
το αυτοκίνητο και επειδή µένει σε ιδιόκτητο διαµέρισµα είναι
άλλο τόσο και φθάνει κανένα οχτάρι. Οκτώ χιλιάδες επί πέντε
χρόνια, συνολικά 40.000. Πάει να αγοράσει κάποτε ο άνθρωπος
ένα σπίτι, του έχετε µαυρίσει 40.000 χιλιάδες ευρώ τουλάχιστον
και δεν µπορεί να το δικαιολογήσει αυτό. Το µαυρίσατε, το κάνατε παράνοµο. Έχει κάποιος µια βαρκούλα, τεκµήριο κι αυτή.
Η πισίνα είναι τεκµήριο. Δεν λέω ότι οι φτωχοί έχουν πισίνα. Πλην
όµως, στον τοµέα της πισίνας εργάζονται και µεροκαµατιάρηδες
άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους.
Η αλυσίδα, λοιπόν, της οικονοµίας σπάει. Εγώ σας προτείνω
να αφήσετε την οικονοµία ελεύθερη, να φέρει µέσω του κύκλου
των εργασιών κέρδη και όχι µέσω της σύσφιξης. Πρέπει να χαµηλώσουν οι φόροι, τέλος τα τεκµήρια, όχι «πόθεν έσχες» στην
πρώτη κατοικία. Η οικοδοµή πέθανε και χιλιάδες µηχανικοί, οικοδόµοι, εργάτες είναι πλέον άνεργοι. Ο αγρότης κι αυτός πλέον
πρέπει να προκαταβάλει το 100% του φόρου, ο ΦΠΑ ανεβαίνει
από 13% σε 23%, πληρώνει ΕΝΦΙΑ εκεί που θα τον καταργούσατε, για όλα τα αγροτεµάχια, πληρώνει εξ ολοκλήρου το αγροτικό πετρέλαιο, τα λιπάσµατα, τα φάρµακα κ.λπ.. Οπότε πώς θα
ζήσει την οικογένειά του, τη στιγµή που είναι και ανασφαλής η
επένδυσή του, διότι βασίζεται στα καιρικά φαινόµενα, στις ασθένειες των φυτών κ.λπ.; Δεν έχει καµµία βεβαιότητα ότι θα του
αποδώσουν οι κόποι του ικανοποιητική συγκοµιδή.
Για να µην σας τρώω τον χρόνο, ολοκληρώνω. Το Grexit κατ’
εµάς είναι προ των πυλών. Δεν έχει παρέλθει ο κίνδυνος. Έχουµε
ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί µας κρούουν τον κώδωνα κινδύνου οι
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εταίροι µας όσον αφορά την Συνθήκη Σένγκεν και θα ήταν µια
πολιτική ήττα, η οποία είναι προοίµιο µάλλον κακών εξελίξεων.
Κλείνοντας, σας λέµε ότι δεν πάει άλλο. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης Βασίλειος σας έχει καλέσει επανειληµµένα να ζητήσετε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σύσταση οικουµενικής κυβέρνησης προσωπικοτήτων.
Εµείς φυσικά καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βαγιωνάς έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός είναι κουρασµένος, αγανακτισµένος,
πεινασµένος, έχει άδειες τσέπες. Του βάζουµε, λοιπόν, φόρους
5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θέλετε να πάρετε το νούµερο που
σας έδωσε ο κ. Αλεξιάδης; Νέοι φόροι είναι 2,2 δισεκατοµµύρια.
Θέλετε να πάρετε τα 3,2 δισεκατοµµύρια, που είπε ο γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σταϊκούρας; Θα το δείξει η
πορεία.
Όµως, είπαµε εµείς από την πρώτη στιγµή, όταν ψηφίσαµε
στους διακόσιους είκοσι δύο και όλες νεοδηµοκρατικοί ψήφοι
«ναι» στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Διότι το δηµοψήφισµα
που βάλατε: ήταν διχαστικό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όµως, µη µου τρώτε το χρόνο. Αφήστε µε, ευγενής στη διακοπή.
Εκείνο ήταν το διχαστικό δίληµµα για εµένα που νόµιζε ο Πρωθυπουργός –και την άποψή του τη σέβοµαι, δεν την αποδέχοµαι,
άλλο το ένα άλλο το άλλο- ότι µε το «όχι» θα αύξανε τις πιθανότητές του για την παραµονή στην Ευρώπη. Με γεια του, µε χαρά
του. Το έκανε, ακολουθεί τη µνηµονιακή πορεία. Όµως, αυτή η
παράταξη που λέγεται Νέα Δηµοκρατία δέχθηκε πυρά απ’ όλους
και σε όλους τους τόνους, όπως «γερµανοτσολιάδες, προσκυνηµένοι, προδότες». Όχι από εσάς προσωπικά, όµως κάποιοι τα
λένε και σήµερα ακόµα. Αυτά τα πράγµατα δεν θα τα ακούσετε
ποτέ από τη δική µας παράταξη.
Είπαµε, λοιπόν, ότι δεν θα ψηφίσουµε αύξηση φόρων, µείωση
περαιτέρω µισθών και συντάξεων. Γι’ αυτό είναι αυτονόητο ότι
δεν θα ψηφίσουµε τον Προϋπολογισµό.
Όµως, δεν θέλω να πω για τους συνταξιούχους των 500, 600
ευρώ είναι αυτονόητο, αλλά θα σας πω για τα πιο αξιόλογα επαγγέλµατα, κοινωνικά τα πιο υψηλά, δικηγόρους, γιατρούς, πολιτικούς µηχανικούς. Ήρθαν εκπρόσωποι των γιατρών και ένας
δικηγόρος, συνταξιούχοι και µου είπαν ότι παίρνουν τριπλές συντάξεις. Είναι στην κατηγορία που λέει ο κ. Κατρούγκαλος ότι θα
καταργήσει και θα παίρνουν µία µόνο σύνταξη. Έπαιρναν από
3.300 ευρώ µέχρι 3.500 ευρώ µηνιαίως, αλλά για δεκατέσσερις
µήνες. Δηλαδή πάνω από 45.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα, µε τις
µειώσεις που έγιναν επί Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ και είναι
µόνον για δώδεκα µήνες. Για τις τρεις συντάξεις από 3.300 ευρώ
µε 3.500 ευρώ έφτασαν να παίρνουν 1.300 µε 1.400 ευρώ. Δηλαδή 16.000 ευρώ µε 17.000 ευρώ το χρόνο θα τους πάτε παρακάτω; Εκτός αν υπολογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ -που δεν το πιστεύω- ότι
αυτή τη στιγµή πλούσιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν εισόδηµα
25.000 µε 30.000 ευρώ. Ούτε εκεί εµπίπτουν οι προνοµιακοί
επαγγελµατίες, που ήταν πριν από είκοσι, τριάντα, σαράντα χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατική κατάσταση.
Όσον αφορά την κοινωνική ευαισθησία, δεν σας την εκχωρώ
ούτε οποιαδήποτε άλλα προσόντα. Θέλετε να λέτε ότι έχετε κοινωνική ευαισθησία και έχω το παράδειγµα της κ. Φωτίου. Ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υποσχέθηκε 2 δισεκατοµµύρια,
όµως εγγράψατε 200.000 και δεν δώσατε ούτε 100.000 ευρώ
ούτε τα µισά. Κι αν τα δώσετε κι αυτά, δεν ξέρω τι θα δώσετε
του χρόνου.
Από την άλλη πλευρά, όµως, δεν µπορεί η Αντιπολίτευση να
µην σας τα καταλογίζει αυτά, γιατί τα υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Και ως Αρχηγός της Αξιωµατικός Αντιπολίτευσης δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν ήξερε την κατάσταση.
Μπορεί να µην την υπολόγισε πολύ σωστά, αλλά τα 2 δισεκατοµµύρια, όταν φτάνουν στις 100.000, εκεί µπορεί να σε πει ο άλλος
ψεύτη. Εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν µας είπατε την αλήθεια, θα
έλεγα. Όµως άλλο αυτό. Η συµπεριφορά ενός εκάστου είναι δια-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορετική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Συνέχεια σ’ εµένα απευθύνεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Σας κοιτάζω επειδή σας συµπαθώ. Δεν
τα λέω σ’ εσάς. Εσείς εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκείνο για το οποίο έγινε µεγάλος λόγος είναι η κοινωνική
ευαισθησία. Λείπει ο κ. Θεωνάς να του πω ότι συντηρητική κυβέρνηση έκανε το θεσµό του ΙΚΑ, συντηρητική κυβέρνηση έκανε
τα αγροτικά ιατρεία, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής το 1955, και
ήταν υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, για τρία χρόνια, σ’ όλους
τους νέους γιατρούς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μην πιάνεις τον Καραµανλή
στο στόµα σου. Άστον...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Εντάξει, εντάξει. Σας παρακαλώ, µην
µε αποσπάτε.
Τα αγροτικά ιατρεία είναι ένας µεγάλος θεσµός που υπάρχει
µέχρι σήµερα και εξελίχθηκε. Ο ΟΓΑ, το επίδοµα στους αγρότες
που άρχισε από 100 δραχµές από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή,
ο νέος Κώστας Καραµανλής το 2006 ή το 2007 από 360 ευρώ το
έκανε 450 ευρώ για ανθρώπους που δεν πλήρωσαν ούτε ένα
ευρώ για την ασφάλισή τους. Ποντάρετε πολύ στο δηµόσιο
χρέος που θα το αποµειώσετε και στο ασφαλιστικό, πολύ δύσκολο πρόβληµα που, συνδέεται απόλυτα µε τον προϋπολογισµό.
Για το δηµόσιο χρέος το 2005 στον προϋπολογισµό που µιλούσαµε είπα ότι τα τοκοχρεολύσια τα οποία χρειάζονταν για το
χρόνο ήταν 11 δισεκατοµµύρια. Όταν αυτά φτάσουν να γίνουν
15 δισεκατοµµύρια µε 16 δισεκατοµµύρια, δεν θα περισσεύει
ούτε για παιδεία ούτε για υγεία. Ήρθε πραγµατικά η πενταετία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα διακόψω, εκτός αν µου δώσετε δύο λεπτά
να τελειώσω για την εξέλιξη του ασφαλιστικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για απόψε µιλάτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Δύο λεπτά. Για απόψε, ναι. Είναι νωρίς
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Δηλαδή το δηµόσιο χρέος πώς εξελίχθηκε; Το 1980 ήταν 25%. Το 1990 πήγε στο 95%. Το 2010 ήταν
112%. Μόλις ήρθε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, από εκεί και
πέρα χάλασαν τα πράγµατα. Και δεν είναι άµοιρη ευθυνών η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τα πέντε χρόνια που ήρθε το µνηµόνιο,
έχει τον ένα χρόνο Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον -µία φράση µόνο- το ασφαλιστικό είναι παλιά ιστορία
και παλιά αµαρτία. Θέλω να πω στον κ. Θεωνά ότι όταν ήταν
δραχµές ακόµα, δεν έδιναν το 1% του ΑΕΠ στα ασφαλιστικά ταµεία, οι τότε κυβερνήσεις και υπήρχε διαµάχη κυβερνήσεων και
συνδικάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαγιωνά, αφήστε κάτι για όταν έρθει το ασφαλιστικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Έχω καταµετρήσει από το 2002 που
ήρθε το ευρώ στην Ελλάδα, έως το 2014 τα ασφαλιστικά ταµεία
–για να ξέρουµε τι λέµε- πήραν περίπου 200 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αυτή είναι η πραγµατική αλήθεια. Ποιος θα τα πληρώσει
αυτά; Έτσι δηµιουργήθηκε το χρέος και όχι όπως θέλουν να
ισχυριστούν κάποιοι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε Βαγιωνά, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κάτι δηµοσιεύµατα που βλέπω δεν
θέλω να τα πιστέψω, για κάτι αυτοκίνητα που γράφουν χιλιόµετρα χωρίς να τα κάνουν και χρεώνουν το ελληνικό δηµόσιο. Τα
λένε, λέει, κρατικοί ελεγκτές. Πρέπει να το ψάξετε
Και το µεγάλο θέµα των τραπεζών είναι ανεπανάληπτο. Υποβαθµίστηκαν και αφελλινήσθηκαν οι τράπεζες φοβάµαι, τροµάζω, µακάρι να διαψευστώ. Τα αποτελέσµατα θα φανούν σε
πέντε χρόνια και αυτό θέλω να γραφτεί καλά στα Πρακτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σιµορέλης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Καταθέτουµε σήµερα τον Προϋπολογισµό για το 2016. Πρώτη φορά συµµετέχω σε µια τέτοια συζήτηση. Να πω και την αλήθεια, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
Ξενερώνω λίγο, θα ήθελα να πω, µε τον τρόπο που συζητάµε,
αλλά πέρα από εκεί είµαστε αναγκασµένοι κι εµείς να µπούµε
στην ίδια λογική.
Δεν πανηγυρίζουµε βέβαια γι’ αυτόν τον προϋπολογισµό ούτε
τον ωραιοποιούµε. Είναι γεγονός όµως ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της Αριστεράς. Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι θα έχουµε
και δεύτερο και τρίτο προϋπολογισµό της Αριστεράς, οπότε θα
έχουν χρόνια να κάνουν την κριτική τους.
Επίσης, άκουσα µε προσοχή όλες αυτές τις µέρες από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να µας κάνουν
κριτική από τα αριστερά. Θα ήταν λογικό, το ΚΚΕ να µας κάνει
την κριτική από τα αριστερά, αλλά να µας κάνουν την κριτική οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν σαράντα χρόνια και είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την κατάντια
και την καταστροφή της Ελλάδας, πάει πολύ.
Θα ήθελα ακόµα να σχολιάσω και κάτι το οποίο άκουσα το
πρωί. Δεν το είπε εδώ στη Βουλή, αλλά σε κάποιο µεγάλο κανάλι,
κάποιο µεγαλοστέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, που παλεύει να
γίνει και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας: Προέτρεψε τους Έλληνες πολίτες να επενδύσουν, λέει, µε 3 ευρώ στη Νέα Δηµοκρατία. Εγώ, ως άνθρωπος της αγοράς -ελεύθερος επαγγελµατίας
είµαι- δεν θα τους συµβούλευα να πάρουν µετοχές από ένα
πράγµα το οποίο είναι και πολιτικά και οικονοµικά κατεστραµµένο. Πάει πάρα πολύ.
Και κάτι ακόµη που µου προξένησε εντύπωση. Άκουσα από
Βουλευτές των Κεντρώων µια σφοδρή κριτική. Θα τους απαντούσα µε µια παροιµία που λένε στα Τρίκαλα: «Μεγάλη µπουκιά
φάε, µεγάλη κουβέντα µην λες». Και µου έκανε µεγαλύτερη
ακόµα εντύπωση ότι ένα µεγάλο κανάλι τούς είχε αποκλειστικότητα απόψε, όπου µέσα από εκεί µας προσκαλούσαν και αυτοί,
όπως και οι άλλοι, να συµµετέχουµε σε µια οικουµενική κυβέρνηση. Ας το σκεφτούν αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον Προϋπολογισµό
του 2016 σε µια περίοδο που δεν είναι εύκολη για την ελληνική
οικονοµία. Στόχος της Κυβέρνησης είναι, ο πρώτος της προϋπολογισµός να έχει κοινωνικό πρόσηµο και δηµοσιονοµική ισορροπία. Δεν είµαστε εδώ για να παρουσιάσουµε µια δύσκολη κατάσταση µε ευχολόγια και ζητωκραυγές. Με πολύ µετριοπαθείς
προβλέψεις, λιγότερο αισιόδοξες από αυτές τις Κοµισιόν, για τα
µακροοικονοµικά µεγέθη δοµήσαµε έναν προϋπολογισµό, που
µε βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και τους περιορισµούς,
δεν είναι ταξικά ουδέτερος, αλλά χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, καθολικότητα και αναδιανεµητικό πνεύµα.
Ο προϋπολογισµός είναι αποτέλεσµα ενός χρόνου σκληρών
διαπραγµατεύσεων και ασταµάτητης εργασίας από όλα τα αρµόδια Υπουργεία, µε σκοπό να γίνει καλύτερη και σωστότερη
διαχείριση όσων µέσων έχουµε, για µία κατανοµή που θα διασφαλίζει τα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Έννοιες όπως το κοινωνικό κράτος και η αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που την περασµένη πενταετία είχαν θαφτεί
κάτω από τα µέτρα της λιτότητας, τώρα συµβαδίζουν µε την προσπάθεια για ανάπτυξη. Σε καµµία περίπτωση η κατάσταση δεν
είναι εύκολη. Δεν θα πάψουµε, όµως, να παλεύουµε για κάτι καλύτερο. Αυτή την εντολή έδωσε ο λαός το Σεπτέµβρη. Διατηρώντας τη χώρα στην ευρωπαϊκή της πορεία, τιµώρησε το παλιό
πολιτικό σύστηµα και έδωσε την ευκαιρία στην Αριστερά και στον
ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Αυτό κάνουµε και από
αυτό θα µας κρίνει πάλι ο ελληνικός λαός και η ιστορία.
Αν δούµε, λοιπόν, το δηµοσιονοµικό στόχο για το δύσκολο µεταβατικό για την οικονοµία έτος, το 2016, το πρωτογενές πλεόνασµα είναι 0,5% του ΑΕΠ, 850.000.000 ευρώ. Η προηγούµενη
κυβέρνηση είχε δεσµευτεί για περίπου 4,5%, περίπου δηλαδή 7,5
δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, που θα αναγκαζόµασταν να τα πάρουµε και να τα υποστούµε. Νοµίζω ότι η διαφορά είναι εµφανής.
Έχει νόηµα τη χρονιά που ουσιαστικά γίνονται αναπτυξιακές µεταρρυθµίσεις, οι στόχοι να είναι εφικτοί.
Όσες περικοπές αναγκαζόµαστε να κάνουµε δεν είναι οριζόν-
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τιες, αλλά στοχευµένες. Δεν στρεφόµαστε άµεσα ενάντια σε µισθούς, συντάξεις και προνοιακά δικαιώµατα, πολύ απλά γιατί
αυτή η λογική απέχει πολύ από τη δική µας ιδεολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε ένα λεπτό προθεσµία.
Κάποιοι εδώ µέσα είναι µε τη συνταγή της λιτότητας, όπως και
πολλοί από τους εταίρους µας. Η ιστορία, και µάλιστα η πολύ
πρόσφατη ιστορία, έχει δείξει ότι η λιτότητα δεν είναι η λύση.
Ψήγµατα αµφισβήτησης της λιτότητας, που αναλαµβάνουµε περήφανα την ευθύνη ότι τα προκαλέσαµε εµείς µαζί µε τη συσσωρευµένη αντίδραση των λαών της Ευρώπης σε αυτή την καταπίεση, δείχνουν ότι υπάρχει κι άλλος δρόµος.
Θα κάνουµε, λοιπόν, ό,τι µπορούµε. Αυξάνονται στα
823.000.000 ευρώ οι επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες, δίνονται
62.000.000 ευρώ για την κάλυψη ανασφάλιστων, τη δωρεάν µετακίνηση ανέργων, την επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Στην υγεία, έπειτα από πέντε χρόνια έχουµε για πρώτη φορά
προσλήψεις. Επίσης, έχουµε αύξηση επιχορήγησης στα νοσοκοµεία 300.000.000 ευρώ και στις προµήθειες 36.000.000. ευρώ
Έχουµε αύξηση κατά 350.000.000 ευρώ στις δηµόσιες επενδύσεις. Έχουµε σωστή διαχείριση των ΕΣΠΑ µε επίσπευση, απένταξη και µεταφορά έργων, ώστε να σταµατήσει το µαύρο
καθεστώς της µίζας, που ίσχυε και η εσκεµµένη καθυστέρηση µε
κίνδυνο να χαθούν τα έργα.
Να σηµειώσουµε ότι η καταπολέµηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής έχει µπει σε χρόνο ενεστώτα. Έχουµε τη νέα λίστα της Ρηνανίας. Έχουν ελεγχθεί
τριακόσιες ογδόντα τέσσερις offshore εταιρείες και βεβαιώθηκαν
φόροι ύψους 129.000.000 ευρώ και τα φορολογικά έσοδα του
2015 αυξήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 25%, από 21% τα
προηγούµενα χρόνια. Και προφανώς όσο αποδίδουν αυτά τα ισοδύναµα, η Κυβέρνηση θα κάνει κινήσεις για τη µείωση των άδικων φόρων.
Δυσάρεστο µέτρο είναι η ενσωµάτωση στον προϋπολογισµό
εξοικονόµησης κατά µια µονάδα του ΑΕΠ από την ασφαλιστική
µεταρρύθµιση. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός µας, ένα µεγάλο µέρος, 0,6%, έχει καλυφθεί. Ό,τι µένει δεν θα γίνει µε οριζόντια περικοπή κύριων συντάξεων, όπως ήταν µέχρι πρόσφατα
η πρακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σιµορέλη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πόσο κρατάει το
λεπτό στα Τρίκαλα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: …µε επιστηµονικό τρόπο για τη διάσωση κι εξυγίανση ενός ασφαλιστικού συστήµατος που κουβαλάει αµαρτίες σαράντα χρόνων.
Η Αντιπολίτευση, αλήθεια, γιατί αρνείται το διάλογο; Γιατί βάζουν τον κοντόφθαλµο και µικροπολιτικό τους συµφέρον πάνω
από τα συµφέροντα των σηµερινών και µελλοντικών συνταξιούχων; Αυτοί που έθρεψαν κοµµατικά εκείνους που έκαναν τα µεγάλα σκάνδαλα του Χρηµατιστηρίου και των δοµηµένων
οµολόγων, που τσάκισαν τα ταµεία του PSI, αρνούνται τώρα
κάθε ευθύνη. Δεν πειράζει, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Θα
τα βγάλουµε εµείς τα κάστανα από τη φωτιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε εδώ για να ωραιοποιήσουµε τα πράγµατα, αλλά για να σώσουµε ό,τι µπορούµε
και να διασφαλίσουµε ότι η χώρα θα µπει πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός, ισορροπηµένος, επιστηµονικά καταρτισµένος για πρώτη φορά και έχει κοινωνικό πρόσηµο. Γι’ αυτό θα τον υπερψηφίσω. Έχουµε µπροστά µας αγώνα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κασαπίδης έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πώς να µην ακούτε αντιπολιτευτική κριτική
από τα αριστερά, αφού έχετε ξεπεράσει τη Δεξιά και πήγατε
πολύ πιο φιλελεύθερα από τη δικιά µας πολιτική, αλλά και πώς
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να επενδύσει κάποιος σε κάποιες µετοχές τραπεζικές, τη στιγµή
που αυτές καταβυθίστηκαν στο πρωτόγνωρο νούµερο του ενός
λεπτού ή των τεσσάρων λεπτών επί δικής σας διακυβέρνησης;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούσε να πάρει και ο
φτωχός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Μπορεί να δοθεί εύκολα η απάντηση
σε αυτούς που έχουν τέτοιου είδους απορίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάµε να πάρουµε κι εµείς
µετοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
θα ανεβείτε µετά στο Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός προϋπολογισµός συζητιέται υπό το κλίµα και την ατµόσφαιρα που επιχείρησε να δηµιουργήσει ο Πρωθυπουργός της
συναίνεσης, µε την πρόταση για συµµετοχή στον εθνικό διάλογο
σε θέµατα παιδείας, ασφαλιστικού, προσφυγικού, που όντως
είναι κρίσιµα ζητήµατα, αλλά αποδείχτηκε ότι είναι κατ’ αρχήν
προσχηµατικός. Φαίνεται αυτό και από τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό, όπου το κοινωνικό του πρόσηµο
δεν υφίσταται, δεδοµένου ότι ήδη εµπεριέχεται µέσα η δραµατική µείωση συντάξεων, µισθών και άλλων κοινωνικών παροχών,
στους πολυτέκνους για παράδειγµα, που δεν υπήρχαν στον προϋπολογισµό της προηγούµενης κυβέρνησης και παρ’ όλες τις
δικές σας υποσχέσεις, που για ακόµη µια φορά δεν τις τηρείτε.
όµως, η µεγαλύτερη απορία στους Έλληνες πολίτες και η ανησυχία είναι γιατί εξαιρεί από αυτόν το διάλογο, που όντως τον
έχει ανάγκη η κοινωνία -και ως Νέα Δηµοκρατία είµαστε έτοιµοι
να συµµετέχουµε θετικά- το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θεωρητικά το είχατε έτοιµο σαν εναλλακτικό
σχέδιο εφαρµογής αντί των µνηµονιακών µέτρων, τα οποία θα
τα καταργούσατε µε έναν νόµο, να το φέρει στο διάλογο µε όλα
τα πολιτικά κόµµατα κι εκεί να γίνει ένας δηµιουργικός ανταγωνισµός, µια συνθετική διαδικασία, για να µπορέσει να βρει η χώρα
τα ισοδύναµα που όλοι τα θέλουµε.
Δεν είστε εσείς µόνο που δυσκολεύεστε τώρα να βρείτε τα ισοδύναµα. Πρωτίστως είναι ο ελληνικός λαός και όλοι θέλουµε να
συνδράµουµε σε αυτό, να βρεθούν τα υποκατάστατα των φόρων, να βρεθούν τα υποκατάστατα των µέτρων για την επιβάρυνση του ασφαλιστικού και όλα αυτά που δεν κάνουν πλέον δυσβάσταχτη, αλλά αβάσταχτη τη ζωή των συµπολιτών µας, γιατί
είναι ήδη δύσκολη η θέση τους και δεν µπορούν πλέον να αντέξουν και τέτοιου είδους µέτρα.
Αυτή την απορία µόνο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µπορεί να τη
λύσει, γιατί δεν έφερε αυτή την πρόταση για το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Όµως, δεν θα περιµένουµε άλλο ούτε
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ούτε τον κύριο Πρωθυπουργό
ούτε εσάς, κύριοι συνάδελφοι, που κι εσείς δεν πιέζετε προς την
κατεύθυνση αυτή.
Την λαµβάνουµε, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και γενικότερα
ως δηµιουργικές δυνάµεις στην ελληνική κοινωνία, µε το να καταθέτουµε προτάσεις και από αυτό το Βήµα και σε όλες τις δηµόσιες δραστηριότητες και κυριολεκτικά να βοµβαρδίζουµε µε
τέτοιου είδους προτάσεις, όπως εσείς υποσχόσασταν να βοµβαρδίζετε το ελληνικό Κοινοβούλιο µε προτάσεις νοµιµότητας,
ως προς την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και ζήσαµε µόλις χθες
παρεκτροπές από τις υποσχέσεις αυτές µε είκοσι τέσσερις
υπουργικές τροπολογίες άσχετες, σε νοµοσχέδιο του Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για ακόµα µια φορά διαψεύδετε τον εαυτό σας και τις υποσχέσεις σας.
Εµείς, λοιπόν, καταθέτουµε προτάσεις στην κατεύθυνση της
αναγκαιότητας διαλόγου γύρω από το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Θα µπορούσε κάποιος να µιλήσει για
τον τοµέα της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι κυρίαρχη. Θα µπορούσε, επίσης, κάποιος να µιλήσει για τα θέµατα του τουρισµού,
όπου ακούσαµε προηγουµένως την αγαπητή κυρία Υπουργό να
παρουσιάζει την προοπτική και τις ενέργειες, τις αξιέπαινες
πράγµατι, στο κοµµάτι αυτό.
Μπορούµε, όµως, να µιλήσουµε και για άλλους τοµείς, που
δεν είναι τόσο γνωστοί και δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ποια
είναι η προοπτική και η δυναµική τους στη χώρα, όπως για παράδειγµα ο ενεργειακός, αλλά και ο αγροτοδιατροφικός τοµέας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πώς µπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο; Θέτοντας κάποιους βασικούς στόχους και κάποιες κατευθύνσεις. Παραδείγµατος χάρη, επί του πρακτέου, να µεγιστοποιήσει η χώρα τα επόµενα χρόνια, βάσει σχεδίου όµως, την απεξάρτησή της από τα
ορυκτά καύσιµα και κυρίως από τους εισαγόµενους υδρογονάνθρακες. Ας δούµε το παράδειγµα της Δανίας, πολύ µικρότερη
χώρα από τη δική µας και µε λιγότερα πλεονεκτήµατα ως προς
τις ανανεώσιµες πηγές, η οποία το 2050 θα έχει απεξαρτηθεί
πλήρως από το πετρέλαιο και το αέριο.
Επίσης, µπορούµε να µιλήσουµε για τη διατροφική αυτάρκεια,
γιατί κάθε χρόνο εισάγουµε τεράστια µεγέθη, επτά δισεκατοµµύρια τρόφιµα. Ποιος; Η Ελλάδα, που κάποτε µπορούσε να σιτίσει, όχι µόνο τη Βαλκανική, αλλά και τη Μέση Ανατολή και την
Αίγυπτο.
Κι εδώ οι απορίες που δηµιουργούνται είναι πώς άραγε µια Κυβέρνηση της Αριστεράς δεν θέτει αυτό σαν πρόταγµα, που θα
την φέρει σε αντιπαλότητα και σε µάχη απέναντι στα µονοπωλιακά συµφέροντα των πετρελαίων, που είναι το κύριο καύσιµο
στην παραγωγική δραστηριότητα και στην οικονοµία της χώρας
µας. Πώς µια Κυβέρνηση της Αριστεράς µε οικολογικές ευαισθησίες δεν προτάσσει τις ανανεώσιµες πηγές, όταν η Ελλάδα βρίθει
από αυτόν τον πλούτο κι όχι µόνο από τον αέρα, όχι µόνο από
τον ήλιο, όχι µόνο από τα νερά, αλλά και από τη γεωθερµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε ενάµισι λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
Μπορούµε εδώ –κι εκµεταλλεύοµαι την παρουσία της κυρίας
Υπουργού Τουρισµού- να εκµεταλλευτούµε κάποια δεδοµένα και
να µιλήσουµε, κυρία Υπουργέ, για πράσινες µεταφορές στον ελληνικό τουρισµό. Πώς; Με τα ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα, τα οποία
θα έχουν µετατραπεί σε ηλεκτροκίνητα καταρχήν και να αναπτυχθεί αυτό το σύστηµα και το δίκτυο στα ελληνικά νησιά και
εκεί να έχουµε πολλά άλλα διαβατήρια, πέραν όλων αυτών που
αναφερθήκατε και να προσελκύουµε τους τουρίστες στα πανέµορφα µέρη µας, γιατί πολύ απλά θα έχουµε και το «πράσινο»
διαβατήριο ως προς το περιβάλλον, αφού δεν θα µολύνουµε καν
µε διοξείδιο του άνθρακα την ευρωπαϊκή ατµόσφαιρα. Και αυτά
δηµιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Επίσης, η διατροφική αυτάρκεια µπορεί να εγγυηθεί την περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση, αλλά και την ανάταση
του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Για πρώτη φορά –
δεν φταίτε εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς- η χώρα µας
έχει αρνητικό δείκτη στις γεννήσεις, οι γεννήσεις ήταν λιγότερες
κατά είκοσι τρεις χιλιάδες από τους θανάτους το 2014.
Με την αγροτική παραγωγή, όµως, µε την αύξησή της και την
αγροτική ανάπτυξη, µπορούµε να δηµιουργήσουµε όλες αυτές
τις προϋποθέσεις που θα στρέψουν τους νέους ανθρώπους στην
ύπαιθρο, να αυξήσουµε την παραγωγή και η παραγωγή να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη, αφού θα ενεργοποιεί όλες τις
υγιείς παραγωγικές δυνάµεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και πώς θα γίνει αυτό; Απλά, µε ένα χωροταξικό για τη γεωργία, αφού υπάρχει για τις ανανεώσιµες πηγές και για τον τουρισµό, όπου θα προβλέπει πού θα κάνουµε τι, µε έναν καταµερισµό
εργασίας, παραγωγής και παραγόµενου πλούτου σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
Τέλος, εκµεταλλευόµενοι και την τεράστια βιοποικιλότητα της
πατρίδας µας, που είναι ένας αµύθητος θησαυρός. Λαµπρό παράδειγµα είναι ο Νοµός Κοζάνης µε τον κρόκο, µε τα τριαντάφυλλα, µε τη λεβάντα, µε το τσάι, µε τη ρίγανη, όπου πολλά νέα
παιδιά εναποθέτουν τις βάσιµες ελπίδες τους σε αυτούς τους
τοµείς. Επειδή, όµως, µίλησα στην αρχή για πνεύµα συναίνεσης
και σύνθεσης, που επιζητά ο κύριος Πρωθυπουργός, ας ασχοληθούµε µε αυτά τα προτάγµατα και στο τέλος ας καθίσουµε
όλοι µαζί να αξιολογήσουµε.
Ας ασχοληθούµε µε την αξιολόγηση των δεικτών που θα βελτιώνονται µε αυτήν την προσπάθεια, όπως του δηµογραφικού,
της πληθυσµιακής πυκνότητας, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας, της ανάπτυξης και της ανεργίας.
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Αυτά είναι που µας ενώνουν και µας συνθέτουν και ωφελούν
τη χώρα µας κι όχι ψευδεπίγραφες υποσχέσεις, που επαναλαµβάνονται διαρκώς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι αναφέρονται στα αγροτικά. Όλοι στις 14 Αυγούστου ψηφίσατε και να µειωθεί το πετρέλαιο και να αυξηθεί ο συντελεστής
των φόρων για τους αγρότες από το 2016 και από το 2017 για
τις επόµενες χρονιές. Άρα, µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι
ψηφίσατε κι έρχεστε εδώ και λέτε ότι µειώθηκε το πετρέλαιο. Κι
εσείς το ψηφίσατε το πετρέλαιο. Ήταν ένα προαπαιτούµενο. Μην
το κρύβετε.
Για τη φορολογία των αγροτών, ξαναήρθατε στο ίδιο θέµα. Σήµερα θα σας δώσω ένα στοιχείο. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, είχατε ψηφίσει το νόµο ότι θα φορολογείτε τον αγρότη από το
πρώτο ευρώ µε 13%. Έχω εδώ τα στοιχεία που λένε ότι από τις
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες που κάνουν ΟΣΔΕ, που έχουν
αγροτικό εισόδηµα, οι εξακόσιες έντεκα χιλιάδες έχουν εισόδηµα
µέχρι 5 χιλιάδες ευρώ. Άρα, καταλαβαίνουµε ότι από αυτό το
νούµερο δεν µπορεί κανένας αγρότης να πληρώνει φόρο, διότι
είναι πάρα πολύ λίγα τα εισοδήµατά του.
Εάν, τώρα, ήσασταν κυβέρνηση και είχατε αυτόν το νόµο του
2013 που είχατε ψηφίσει, σηµαίνει το εξής: µε τις ενισχύσεις οι
οποίες είναι 2.560.000.000 ευρώ, µε το 13% καταλαβαίνετε ότι ο
αγρότης θα πλήρωνε τώρα φόρους πάνω από 300 εκατοµµύρια.
Έχω ένα στοιχείο το οποίο µάς λέει το εξής: Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Υπουργείου, µετά από δηλώσεις φόρου εισοδήµατος που έκαναν οι αγρότες, οι φόροι που πληρώθηκαν το 2014
είναι 186 εκατοµµύρια. Είναι όλα αυτά τα οποία είπα. Άρα, η διαφορά µας είναι τεράστια. Εσείς είστε φοροµπήχτες.
Να συζητήσουµε κι ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο κατά τη γνώµη
µου έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Όλοι αναφέρεστε στον συντελεστή. Γιατί δεν λέτε ότι πρέπει να έχουµε ένα αφορολόγητο και
για τους αγρότες, έστω τώρα; Δεν µπορούµε αυτό να το συµφωνήσουµε και να το διεκδικήσουµε; Διότι αν πάµε σε ένα αφορολόγητο, έστω 7, 8, 9 χιλιάδες ευρώ, καταλαβαίνετε ότι µε τα
στοιχεία τα οποία έχω εδώ, µέχρι 10 χιλιάδες ευρώ θα είναι πάνω
από επτακόσιες χιλιάδες αγρότες, που δεν θα πληρώνουν φόρο.
Γιατί να µην πάµε σε ένα αφορολόγητο; Να προσπαθήσουµε
στους θεσµούς, διότι οι θεσµοί θέλουν να πάνε από το πρώτο
ευρώ µε 26%. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, η αγροτική οικονοµία και
οι µικροαγρότες δεν µπορούν να σταθούν. Άρα, επιβάλλεται να
έχουµε ένα µέτωπο όλοι, ώστε να θεσπίσουµε ένα αφορολόγητο
για τον µικρό αγρότη για να σταθεί στα πόδια του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Μην το ψηφίσετε όταν έρθει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το ψήφισες. Εγώ αγωνίζοµαι.
Και οι συνάδελφοί µου οι αγρότες γι’ αυτό αγωνίζονται έξω, για
να βάλουµε το αφορολόγητο. Έλα εδώ να δω πόσα κότσια έχεις,
εάν θέλεις το αφορολόγητο.
Πάµε παρακάτω. Έχουµε τώρα τις πληρωµές. Ήδη, ξεκίνησαν
να γίνονται πληρωµές. Ήσασταν κυβέρνηση. Ήδη ξεκινάνε και
πληρώνονται από το 2010, το 2011, το 2012, το 2013 και το 2014.
Τι κάνατε τόσα χρόνια; Σας έφταιγε κανένας ΣΥΡΙΖΑ για να πληρώσετε όλα αυτά τα προβλήµατα που είχαν σε σχέση µε τους
αγρότες; Τώρα θα πέσουν στην εθνική οικονοµία. Βεβαίως, είναι
λεφτά των αγροτών, πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια.
Να πάω λίγο στον ΟΓΑ και στον ΕΛΓΑ. Πολλοί εδώ µέσα µπερδεύετε τον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ. Ο ΟΓΑ είναι ο ασφαλιστικός οργανισµός που ασχολείται µε τις συντάξεις. Ο ΕΛΓΑ είναι για την
παραγωγή. Στην παραγωγή του ΕΛΓΑ όλα τα λεφτά τα πληρώνουν οι αγρότες. Άρα, δεν έγινε καµµία αύξηση µέχρι τώρα στον
ΕΛΓΑ. Στον ΟΓΑ έχει γίνει αύξηση, είναι ο ν. 3986/2011, ο οποίος
λέει για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΓΑ ότι ανά τρία χρόνια
θα γίνεται αύξηση των εισφορών υπέρ ΟΓΑ.
Άρα, αυτό σηµαίνει ότι το 2012 έγινε 12% αύξηση υπέρ ΟΓΑ,
περίπου σαράντα δραχµές και κάτι και φέτος έχουµε άλλο ένα
12%, άλλο ένα ακόµα πενηντάρι. Αυτή είναι η αλήθεια για τον
ΟΓΑ. Κάθε τρία χρόνια µε αυτόν τον νόµο θα αυξάνεται κατά
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12%. Οι µικρότερες θα πηγαίνουν στην ανώτερη κλίµακα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα σηµείωµα -θα ήθελα να το
διαβάσω λίγο χάριν συντοµίας- που έχει να κάνει µε τον ανασχεδιασµό της αγροτικής πολιτικής. Πρέπει να προετοιµαστούµε για
την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης του τοµέα µας.
Πρέπει να έχουµε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας
µας. Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό εδώ
στη χώρα µας. Έχουµε τους καλύτερους αγρότες. Ξέρουν τη
δουλειά τους. Τα χωράφια µας είναι εδώ, τα µηχανήµατά µας
είναι εδώ. Πρέπει να βρούµε τους πόρους, για να ξεκινήσει αυτή
η παραγωγική ανασυγκρότηση. Πρέπει να έχουµε έναν σχεδιασµό εµπορικής και στρατηγικής ανάπτυξης µε τρόφιµα, µε βασικά προϊόντα διατροφικής επάρκειας.
Πολλοί µπερδεύουν την επάρκεια µε την αυτάρκεια. Άλλο
πράγµα είναι η αυτάρκεια, άλλο πράγµα είναι η επάρκεια. Φανταστείτε να βάλουµε έναν στόχο να έχουµε αυτάρκεια στο µοσχαρίσιο κρέας. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξωπραγµατικά αυτά τα
οποία λέτε και τα οποία δεν καταλαβαίνετε.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, Πρόεδρέ µου. Μην πατάτε το κουδούνι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Νόµιζα πως ήσασταν
αυτάρκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, πρέπει να έχουµε βασικά
προϊόντα διατροφικής επάρκειας, προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και ανταγωνιστικότητας, ειδικά προϊόντα βάσει ειδικών
και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.
Να πω µια αλήθεια: Οι Έλληνες αγρότες δεν είµαστε κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχουµε ένα ευλογηµένο τόπο. Ό,τι και να σπείρεις
βγάζει ένα καλό ποιοτικό προϊόν. Είναι αυτός ο τόπος, είναι αυτό
το γεωγραφικό µήκος και πλάτος που βγάζει καλό κρέας, καλό
µοσχάρι, καλό αρνί, καλό γάλα, καλά φασόλια. Το πρόβληµά µας
ποιο είναι; Ότι πωλούνται όλα τα φασόλια Καστοριάς, πωλούνται
όλα τα µοσχαράκια, είτε τα αρνάκια Ελασσόνας. Άρα, πρέπει και
η Κυβέρνηση από την πλευρά της να θωρακίσει όλο αυτό το σύστηµα, για να µπορέσουµε επιτέλους να ανασάνουµε.
Κλείνω –δεν είναι εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης- µε µία έκκληση: Θα πρέπει να βγάλουµε και έναν νόµο για τα αγροτοδικεία. Δεν σηκώνουµε άλλα βάρη, άλλους µήνες φυλακή για
όλους τους αγρότες που βγαίνουν στον δρόµο. Κάνουµε έκκληση και στην Κυβέρνηση εδώ να δούµε τα αγροτοδικεία. Πρέπει να σταµατήσουν. Και αν σας φέρω κάποια στιγµή τα κατηγορητήρια που υπάρχουν, θα δείτε ότι είναι για τροµοκρατική
οργάνωση.
Γι’ αυτό θα παρακαλέσω και την Κυβέρνηση να δει το ζήτηµα
των αγροτοδικείων που θα πρέπει να σταµατήσουν κάποια
στιγµή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το κλίµα µοιάζει καµµιά φορά µε προεκλογική υπόσχεση.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε προλαλήσαντα συνάδελφε, να το ξαναπώ, γιατί επιµένετε στο ίδιο λάθος. Αν όλα αυτά τα έχουµε ψηφίσει από τις 15
Αυγούστου, τώρα γιατί χρειάζεται να τα φέρουµε ξανά στη
Βουλή να τα ψηφίσουµε; Δυο φορές δηλαδή; Άλλο το «ψηφίζω,
ξεψηφίζω», τώρα τα φέρνουµε και δυο φορές να τα ψηφίσουµε;
Επαναλαµβάνω –για να το εµπεδώσουµε- τον Αύγουστο ψηφίσαµε τη συµφωνία, το πλαίσιο, το χρονοδιάγραµµα, τους στόχους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίστε το και αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τους ειδικούς όρους τους
διαπραγµατευθήκατε εσείς, τους ψηφίζετε εσείς. Δεν χρειαζόταν
διαφορετικά να τα φέρουµε δεύτερη φορά για να τα ψηφίσουµε.
Αυτό συµβαίνει.
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Και στον προ-προλαλήσαντα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε
ότι ο προϋπολογισµός που συζητούµε τώρα είναι µε κοινωνικό
πρόσωπο, έχω να πω ότι αν αυτός o προϋπολογισµός είναι µε
κοινωνικό πρόσωπο, τότε η Ειδοµένη είναι κάτι σαν προορισµός
υψηλού τουρισµού, υψηλών προδιαγραφών και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν αναψυχή υψηλών προδιαγραφών. Δεν
είναι εγκλωβισµένοι στην κόλαση που ζουν. Το λέω αυτό, µια που
είναι και εδώ η αξιότιµη κυρία Υπουργός Τουρισµού.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Μην κάνετε «µαύρο» χιούµορ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και ακούω όλο αυτόν τον
καιρό από συναδέλφους της κυβερνητικής Πλειοψηφίας πράγµατα µε τα οποία απορώ, βαρύγδουπες δηλώσεις, προθέσεις
αγαθές, θεωρίες, νέα πορεία. Μιλάτε για οδικό χάρτη που για
πρώτη φορά µπαίνει, λέτε ότι ανοίγετε δρόµους, κερδίζετε νίκες,
κρατήσατε όρθια την οικονοµία. Αναρωτιέµαι, η οικονοµία και οι
επιχειρηµατίες το ξέρουν αυτό, ότι την κρατήσατε όρθια; Άθλος!
Λέτε ότι λύνετε προβλήµατα, όπως αυτό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, οι οποίες µετά την απόλυτη απαξίωσή τους,
µετά το σοκ και ιδίως µετά το σοκ των capital controls του Ιουλίου, πουλήθηκαν σε ξένα κεφάλαια έναντι πινακίου φακής. Τριακόσιες µετοχές, παρακαλώ, συστηµικής τράπεζας αντιστοιχούν
στο δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές της Νέας Δηµοκρατίας,
τα 3 ευρώ, για να συγκρίνω λίγο νούµερα µε αυτά που είπε ο
προλαλήσας συνάδελφος. Και εσείς επιχαίρετε για αυτό όλο!
Δεν µιλάτε, βέβαια, τώρα για ξεπούληµα κρατικής µάλιστα
συµµετοχής σε τράπεζες. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Το επίτευγµα υπάρχει µόνο της ανακεφαλαιοποίησης. Προσπαθείτε να
πείσετε ο ένας τον άλλο –µάλλον- ότι όλα πάνε κατ’ ευχή.
Και µεθαύριο θα έρθετε να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό που
βάζει νέους φόρους και κόβει συντάξεις –γιατί αυτό κάνει- ενώ
σήµερα διαδηλώνετε υπέρ των αδυνάτων, οι οποίοι πλήττονται
από τις περικοπές των συντάξεων και τους νέους φόρους, που
ο προϋπολογισµός αυτός βάζει. Δηλαδή µήπως το σχέδιο εδώ
είναι να µας τρελάνετε όλους; Αναρωτιέµαι. Μήπως αυτό προσπαθείτε να κάνετε; Δεν µπορώ να το εξηγήσω.
Δεν µπορώ να εξηγήσω –ας πούµε- τη στάση Υπουργού της
Κυβέρνησης, που µόλις προχθές, αφού προηγουµένως είχε καταρρίψει το ρεκόρ νοµοθετικής προχειρότητας -διότι είκοσι τέσσερις τροπολογίες άσχετες απέναντι σε είκοσι ψηφιζόµενα
άρθρα, ρεκόρ νοµοθετικής προχειρότητας είναι- ήρθε και µας
είπε από αυτό εδώ το Βήµα, δηλαδή µε κάθε –αν θέλετε- «πανηγυρικότητα», µε τον πιο επίσηµο τρόπο που πολιτικός άνδρας
µπορεί να µιλήσει στη χώρα µας ότι δεν έχει πρόθεση να εφαρµόσει τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση. Και µετά το «ξεψηφίζω τώρα ό,τι ψήφιζα τους πρώτους έξι µήνες» το είδαµε και
αυτό.
Η κυβερνητική ανεπάρκεια –ξέρετε- δεν µπορεί να καλυφθεί
από αυτά, αλλά ούτε και από ασκήσεις επικοινωνιακής διαχείρισης, «θα βρούµε κάτι να πούµε», «θα βαφτίσουµε το κρέας
ψάρι», «θα πούµε τις περικοπές, νέο µεγάλο εναλλακτικό ισοδύναµο» -κ. Κατρούγκαλος- «θα πούµε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος ρήτρα βιωσιµότητας», «θα κατηγορούµε διαρκώς τους
προηγούµενους», «θα περάσουµε όλα αυτά, ο κόσµος δεν έχει
καταλάβει ακόµα, ή δεν έχει πληρώσει αρκετά και µας στηρίζει
ακόµα, την εξουσία να µη χάσουµε». Ο κυνισµός της εξουσίας!
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκεί που αυτά δεν περνάνε, η διαχειριστική ανεπάρκειά σας έχει κόστος και η χώρα
αποµονώνεται και οι σφαλιάρες πέφτουν, γιατί έχει φουντώσει η
συζήτηση αυτήν την ώρα για αποποµπή της Ελλάδας από τις
χώρες της Συνθήκης του Σένγκεν στην ελευθερία διακίνησης
προσώπων, σε όλα τα µήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από αλλού το περιµέναµε και από αλλού µας έρχεται το διαφαινόµενο Grexit.
Γιατί µόνο η διεθνής συγκυρία φταίει; Δεν φταίνε –ας πούµεκαι λανθασµένοι κυβερνητικοί χειρισµοί; Δεν φταίει η αδυναµία
της χώρας να εφαρµόσει στην ουσία ό,τι συµφώνησε πριν από
λίγο, να κάνει τη δουλειά µε τα εργαλεία που η Ευρώπη τής πρόσφερε; Εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα, ούτε οργανώσατε το hotspot της Λέσβου, το βασικό ούτε συνεργαστήκατε µε τη
FRONTEX ούτε απορροφάτε τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό που
σας προσφέρεται. Αναρωτιέστε µόνο γιατί βαραίνει το κλίµα για
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την Ελλάδα. Έξι µήνες είσαστε αλλού. Θυµίζω τις θεωρίες για
την ηλιοθεραπεία. Και τώρα τρέχετε πίσω από το πρόβληµα,
κλαίγεστε γιατί αυτό θέριεψε επί των ηµερών σας και βέβαια κατηγορείτε την Αντιπολίτευση, που το αναδεικνύει. Μόνο αυτό είχε
να κάνει η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, όταν τοποθετήθηκε επ’
αυτού. Λες και δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε η Αντιπολίτευση
να το αναδεικνύει!
Εγκλωβισµένη η Κυβέρνηση, χιλιάδες εγκλωβισµένοι στην Ειδοµένη!
Και έχουµε αναδείξει και άλλα κατά καιρούς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Πριν από επτά µήνες σε επίκαιρη επερώτησή µας
«χτυπήσαµε το καµπανάκι» για την πορεία των µεγάλων έργων
σε συνάρτηση µε την αδυναµία απορρόφησης κονδυλίων του
ΕΣΠΑ. Και εκεί ακούσαµε θεωρίες. Ο αρµόδιος Υπουργός, για
τον οποίο το µόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι θα έπρεπε να
δείχνει µεγαλύτερη επιµέλεια στις προσωπικές του υποθέσεις –
και είναι άλλο θέµα οι υποθέσεις του κράτους- µας είπε ότι κινδυνολογούµε.
Και πριν από λίγες µέρες είχαµε απολύσεις στο µετρό της
Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς οι εργολήπτες δεν µπορούν να
το προχωρήσουν. Έχουν καταγγελθεί συµβάσεις. Όλα τα µεγάλα έργα έχουν παγώσει. Τι κάνετε επ’ αυτού; Ανεπάρκεια, ελαφρότητα, επικοινωνιακή διαχείριση.
Και µια που µιλάω για επικοινωνιακή διαχείριση, θα πω δυο
λόγια -µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- για το κοινωνικό κράτος, δηλαδή την επικείµενη ασφαλιστική µεταρρύθµιση, που δεν
ξέρουµε ποια είναι ακριβώς. Γιατί ο κ. Κατρούγκαλος επιµένει
στο θεσµικό ατόπηµα να µην µας ενηµερώνει. Έχει πάει στην Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, την ενηµέρωσε πρώτα απ’
όλους. Πήγε στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εµείς δεν
ξέρουµε τίποτα. Τα ξέρουµε µόνο από αυτά που διαρρέουν στον
Τύπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και το µόνο που ξέρουµε βεβαίως είναι ότι σε αυτόν τον προϋπολογισµό οι συνολικές περικοπές στο ασφαλιστικό θα είναι
κοντά στα 2 δισεκατοµµύρια -1,85 δισεκατοµµύρια- µόνο για το
2016.
Να µην µπω στα νούµερα. Τα έχουν αναλύσει επαρκέστατα οι
ειδικοί εισηγητές. Όµως, εδώ έχουµε περικοπές, µειώσεις εισοδήµατος, στο πλαίσιο βέβαια της νέας αρχιτεκτονικής –πρώτη
φορά βλέπω αρχιτεκτονική στην υπηρεσία της κατεδάφισης!επιβάρυνση των αγροτών –στην οποία αναφερθήκαµε πριν από
λίγο- µε τριπλασιασµό των εισφορών του ΟΓΑ. Θα βγουν άραγε
όλα αυτά;
Επίσης, έχουµε περικοπές του ΕΚΑΣ, 200 εκατοµµύρια φέτος
και από του χρόνου άλλα –το σύνολο- και του παραχρόνου, µείωση δαπανών για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης το νοµοσχέδιο που µε τόσο ποµπώδες ύφος µας φέρατε να
ψηφίσουµε, το πρώτο νοµοσχέδιο του Μαρτίου- αποµείωση των
δικαιούχων του επιδόµατος θέρµανσης, άλλα 100 εκατοµµύρια
µείον, καµµία αναφορά για την καθολική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καµµία πρόβλεψη για εθνικό σχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν το επιτρέπει η ώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Θα ήθελα την
ανοχή σας. Μισό λεπτό, περίπου, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια ώρα έχουµε εξαγγελίες για αύξηση εργοδοτικών εισφορών, όταν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, ακόµη και οι θεσµοί,
σας προειδοποιούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε απολύσεις, αύξηση
της ανασφάλιστης εργασίας, αύξηση της ανεργίας.
Τελειώνω µε αυτό: Για να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, κοινωνικό
κράτος και να αυξηθεί η απασχόληση σε αυτήν τη χώρα πρέπει
η οικονοµία να επανέλθει χθες σε τροχιά ανάπτυξης. Εσείς µόλις
την επαναφέρατε σε τροχιά ύφεσης, γιατί σε οριακή, ισχνή τροχιά ανάπτυξης είχε µπει στο τέλος του 2014. Γι’ αυτό έπεφτε
τότε, έστω και οριακά, η ανεργία, γι’ αυτό έστω και οριακά –βέβαια επιταχυνόµενα- ανεβαίνει τώρα η ανεργία. Για να επιτευχθεί
αυτό πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε κλίµα πολιτικής σταθερό-
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τητας, δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, φιλικό για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ας συµφωνήσουµε σε αυτά. Να σας δω εδώ να υπερθεµατίζετε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, ξένα κεφάλαια να έρθουν
στη χώρα, να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτά να
συµφωνήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα συµπτύξουµε τις δύο συνεδριάσεις, την αποψινή και
την αυριανή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως –και κλείνω- πώς να
συµφωνήσουµε, όταν αυτός που υποτίθεται ότι επισπεύδει την
προσπάθεια εξεύρεσης συναίνεσης καθυβρίζει και απαξιώνει συστηµατικά αυτούς από τους οποίους την επιζητεί; Η συµπεριφορά αυτή δείχνει ότι είναι προσχηµατική αυτή η προσπάθεια.
Δεν θέλετε συναίνεση. Αποθαρρύνετε µε αυτόν τον τρόπο ακόµη
και αυτές από τις παρούσες στη Βουλή πολιτικές δυνάµεις θα το
συζητούσαν. Εσείς αποθαρρύνετε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα καταψηφίσω τον υφεσιακό
προϋπολογισµό. Δεν µπορώ να συναινέσω στην αφόρητη φορολαγνεία και ανεπάρκειά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κατατεθέν προς ψήφιση σχέδιο κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2016 είναι µια έκφανση της απροκάλυπτης,
επαίσχυντης και ανερυθρίαστης µνηµονιακής πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρατήγησε τη λαϊκή κυριαρχία, το θαρραλέο
«όχι» του ελληνικού λαού στο πρόσφατο δηµοψήφισµα και αυτό
συνιστά ύβρι µε την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, που επισύρει νέµεσιν και τίσιν.
Τα µνηµονιακά κόµµατα αλληλοσυγκρούονται για το ποιο είναι
λιγότερο µνηµονιακό. Σε φράση αποδιδόµενη στον Βενετό εξερευνητή Μάρκο Πόλο αναφέρεται πως οι φονταµενταλιστές ισλαµιστές καρατοµούν τους απίστους, ενόσω οι µετριοπαθείς
ισλαµιστές ακινητοποιούν τα άκρα τους κατά την εκτέλεση. Κατ’
αναλογία, αυτά ισχύουν για τα φανατικά και µετριοπαθή µνηµονιακά κόµµατα, για τον υπό εκτέλεση ελληνικό λαό µε τη µέθοδο
των µνηµονίων.
Το µνηµόνιο της αριστεροδεξιάς συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ είναι πέραν κάθε αµφισβητήσεως πιο εθνοφθόρο των προηγουµένων. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο δείκτης οικονοµικού
κλίµατος –που είναι ο δείκτης που απηχεί τη γνώµη των πολιτών
για την προσωπική τους οικονοµική κατάσταση και την οικονοµική κατάσταση της χώρας- διαµορφώθηκε σε µόλις 86,5 µονάδες το Νοέµβριο, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2014 ανερχόταν
στις 102,8 µονάδες.
Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει περαιτέρω πτωτική πορεία. Ο δείκτης αυτός απηχεί την εµπιστοσύνη του πολίτη στην άσκηση οιΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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κονοµικής πολιτικής από την Κυβέρνηση και η περαιτέρω πτώση
του θα είναι µια ακούσια λαϊκή καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού της συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο πολίτης δεν
εµπιστεύεται τη συγκυβέρνηση.
Ο Σόιµπλε και οι συν αυτώ βλέπουν τον ερχοµό των προσφύγων ως µάννα εξ ουρανού για φθηνό εργατικό δυναµικό. Όµως,
οι µετανάστες συνιστούν κίνδυνο για τους φτωχούς Ευρωπαίους,
αφού στο µέλλον θα είναι ανταγωνιστές τους για τις θέσεις φθηνής εργασίας. Η µεταναστευτική κρίση θα πλήξει τους φτωχούς,
η δε αποδοχή µεγάλης µάζας προσφύγων από χώρες όπως η Ελλάδα θα αυξήσει ακόµα περισσότερο την ανεργία. Τάδε έφη
Ζόζεφ Στίγκλιτς, νοµπελίστας της οικονοµίας.
Πότε θα αρθούν οι έλεγχοι στις κινήσεις κεφαλαίων; Στην
Κύπρο µε ευνοϊκότερους όρους για τον καταθέτη εξ αρχής, τα
capital controls διήρκησαν δύο έτη. Στην Ελλάδα πόσο θα διαρκέσουν;
Όσον αφορά στην απειλή έξωσης από τη Συνθήκη Σένγκεν,
τονίζω πως υπό την απειλή αυτή θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει και να προβεί στην κατάργησης της βίζας για τους Ρώσους
πολίτες, για τους Ρώσους τουρίστες, κυρία Κουντουρά.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, µε ιδιαίτερα ποµπώδες ύφος, υποστηρίζουν πως
τίµησαν την υπογραφή τους στη συµφωνία, µε τους λεγόµενους
θεσµούς. Το θέµα είναι ότι η υπογραφή αυτή δεν τους τιµά, λόγω
της φθοροποιού επιδράσεώς της στον ελληνικό λαό, το ελληνικό
έθνος, τη χώρα.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή συνιστά ένα πολιτικό κίνηµα
αµετακίνητο ιδεολογικό ογκόλιθο, εθνοφρουρό, εντός και εκτός
Κοινοβουλίου και καταλαµβάνει περίοπτη θέση στην πολιτική ζωή
του τόπου. Η εθνικιστική ιδεολογία είναι το παρόν και το µέλλον
της πολιτικής της Ελλάδος. Εθνικισµός σηµαίνει αγών υπέρ των
ιδεωδών του Έθνους.
Κατά συνέπεια, ως Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή, πιστός στα ιδεώδη του λαϊκού εθνικισµού, µε τη σκέψη µου
στην πάντα επίκαιρη ρήση του Ίωνος Δραγούµη πως ο Έλλην αν
παύσει να είναι εθνικιστής, θα παύσει να είναι Έλλην, καταψηφίζω ανεπιφύλακτα το κατατεθέν σχέδιο προϋπολογισµού για το
έτος 2016 που, χωρίς καµµία ουσιώδη πρόβλεψη για τον πρωτογενή τοµέα, οδηγεί τη χώρα σε βαθύτερη ύφεση και οριστική
φτωχοποίηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 4 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

