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Παρασκευή 4 Δεκεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 4 Δεκεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταθέτει το δικό της προϋπολογισµό,
έναν εθνικό προϋπολογισµό που συνιστά µια προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας, στήριξης των κοινωνικών δοµών και πραγµατικής επανεκκίνησης των παραγωγικών ιστών της. Αντίθετα, οι
προϋπολογισµοί των προηγούµενων ετών ήταν λογιστικές εικόνες παρακµής, υπανάπτυξης και εγκατάλειψης ενός κράτους.
Όσο ήµασταν Αντιπολίτευση, µας κατηγορούσαν ως αιθεροβάµονες. Τώρα µας κατηγορούν επειδή είµαστε πραγµατιστές.
Σαφώς και κατανοούµε τις δυσκολίες και τους περιορισµούς που
υπάρχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται στην Κυβέρνηση κατά τύχη
ούτε και κατά τύχη τον εµπιστεύτηκε ο λαός στις δύο τελευταίες
εκλογικές αναµετρήσεις, τις κρισιµότερες ίσως των τελευταίων
δεκαετιών.
Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η Κυβέρνηση κάνει αυτά που
µπορεί και δυστυχώς όχι όλα όσα θα ήθελε. Κάνει αυτά που της
επιτρέπεται από την κακοδιαχείριση, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά των προηγούµενων κυβερνήσεων, διότι η σηµερινή εικόνα
της χώρας είναι αποτέλεσµα των προηγούµενων εκλογών, των
πρακτικών µας ως λαού. Καλό είναι να µην το ξεχνάµε, ώστε να
µην ξαναπέσουµε στα ίδια λάθη.
Έπαιρναν επιδοτήσεις οι µεγαλοκτήµονες, µε πολλά στρέµµατα, ενώ ουδέποτε είχε στηριχθεί ο µόχθος του µικρού αγρότη,
του εργάτη, αλλά και του τίµιου ελεύθερου επαγγελµατία.
Η Κυβέρνησή µας έδειξε από την αρχή ποιες είναι οι προτεραιότητές της, κυρίως µε την προσπάθεια ενίσχυσης των αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων και την άµεση αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης. Μέσω του προϋπολογισµού συνεχίζεται
και ενισχύεται το επιτυχηµένο πρόγραµµα που κάλυψε τις ανάγκες σε τροφή, ηλεκτρικό ρεύµα και στέγη τετρακοσίων χιλιάδων

συνανθρώπων µας.
Το αναπτυξιακό πλάνο των προηγούµενων κυβερνήσεων είναι
αυτό που έφτασε τους συνανθρώπους µας σε αυτήν την κατάσταση. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις οδήγησε στα χιλιάδες λουκέτα, την ανεργία, τη
µετανάστευση των νέων κ.λπ..
Επιτρέψτε µου να συνεχίσω µε µια αναφορά στον αγροτικό
κόσµο, λόγω και της καταγωγής µου από αγροτική οικογένεια
και από αγροτική περιοχή, αλλά και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει µεγάλες µάχες για την ανάδειξη του αγροτικού τοµέα ως βασικού
πυλώνα της ανάπτυξης.
Δυστυχώς η ανασυγκρότηση της αγροτικής πολιτικής της παραγωγής έχει καθυστερήσει πολύ, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης. Η οικοδόµηση του πελατειακού
κράτους, η εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και η δηµιουργία µιας
µικρής οµάδας προνοµιούχων έχει θίξει τη µεγάλη πλειοψηφία
των µικροµεσαίων παραγωγών, που σήµερα βρίσκονται στα όρια
της επιβίωσης.
Η στρατηγική της Κυβέρνησης είναι να δώσει ώθηση στην παραγωγή, να προωθήσει συνεταιριστικά σχήµατα για την εκµετάλλευση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, να κινητοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνάµεις, να αποτρέψει την αποεπένδυση από τους Έλληνες αγρότες και να κατανείµει δίκαια τα
φορολογικά βάρη. Θα προστατεύσουµε το αγροτικό εισόδηµα, ειδικότερα αυτό που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, και θα
δώσουµε κίνητρα και ενισχύσεις στους νέους αγρότες.
Επίσης, ο διοικητικός µηχανισµός διαχείρισης και καταβολής
των πληρωµών θα γίνει πιο άµεσος και ευέλικτος, ώστε ο αγρότης
να πληρώνεται γρήγορα και να εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα χωρίς απώλειες. Παρά τις δυσκολίες, ήδη τις πρώτες
εβδοµάδες του Δεκεµβρίου θα καταβληθούν στους δικαιούχους
αγρότες πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µε εκκρεµότητες
από το 2009.
Ως Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη επεξεργάστηκε και νοµοθέτησε
µέτρα που περιόρισαν τη φορολογική επιβάρυνση των αγροτικών εισοδηµάτων. Για παράδειγµα, οι αποζηµιώσεις για φυσικές
καταστροφές στην αγροτική οικονοµία έµειναν αφορολόγητες.
Προβλεπόταν φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 13%.
Οι αγροτικές επιδοτήσεις έµειναν αφορολόγητες έως το ύψος
των 12.000 ευρώ. Με τη ρύθµιση αυτή καλύφθηκε περισσότερο
από το 90% των αγροτών, κυρίως µικρής και µεσαίας αγροτιάς.
Προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή
13%.
Ένα ακόµα σηµείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η
ανάπτυξη και ιδιαίτερα η περιφερειακή ανάπτυξη. Μετά από
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µήνες απουσίας αναπτυξιακού νόµου από τη χώρα, η Κυβέρνησή
µας προχώρησε στη δηµιουργία ενός νέου πλαισίου κινήτρων
για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Παρ’ όλη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, στηρίχθηκε η αξιοποίηση των κλειστών βιοµηχανοστασίων. Για παράδειγµα στη
δική µας βιοµηχανική περιοχή της Κοµοτηνής είχαµε τη δέσµευση για την επανεκκίνηση της ΕΝΚΛΩ, των Ενωµένων Κλωστηρίων, όπως στον Έβρο λειτουργεί πλέον η Βιοµηχανία
Ζάχαρης.
Η Ελλάδα µας, µέσω της ακριτικής Θράκης, αξιοποιώντας τις
παραδοσιακές της σχέσεις µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία,
καθώς και τις γειτονικές χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τη
Ρωσία, πρέπει να δραστηριοποιείται σε συνεργασία µε Ευρωπαίους εταίρους για την ενίσχυση του ρόλου της ως Ελλάδα, χώραγέφυρα σε µια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, ειρήνης,
σταθερότητας και ανάπτυξης.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο µείζονος σηµασίας θέµα
της εκπαίδευσης. Φέτος προχωρήσαµε σε προσλήψεις άνω των
είκοσι χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια
και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες περισσότερους σε σύγκριση µε πέρυσι. Στα σχολεία ειδικής αγωγής πραγµατοποιήθηκαν προσλήψεις ρεκόρ, µε αύξηση σχεδόν
50%.
Επίσης, από φέτος επανέρχεται ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας και ξαναλειτουργούν οι τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας, που κατά τεκµήριο απευθύνονται σε παιδιά φτωχότερων
κοινωνικών οµάδων, που δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα να
κάνουν φροντιστήρια. Παράλληλα, λειτουργεί πιλοτικά το πρόγραµµα για διανοµή δεκατιανού στο σχολείο.
Στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση επέστρεψαν οι διαθέσιµοι και φέτος τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις καθηγητές
των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ των οποίων οι θέσεις είχαν καταργηθεί.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2016 έχει καταρτιστεί µε
βάση τους δηµοσιονοµικούς καταναγκασµούς. Παρ’ όλα αυτά,
η κυβέρνηση επεδίωξε να µην υπάρξει ουσιαστική νέα µείωση
των ανεπαρκών, ούτως ή άλλως, κονδυλίων για την παιδεία. Παραµένουν σταθερά στο 2,8% του ΑΕΠ.
Στο πλαίσιο αυτά, υπήρξε πρόνοια να µην φύγουν τα κονδύλια
για τη φοιτητική µέριµνα, που είναι τόσο αναγκαία για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης που βιώνουν φοιτητές και
φοιτήτριες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η στείρα πολιτική κριτική
είναι η εύκολη λύση, ειδικά από συναδέλφους που είτε ανήκουν
ακόµα είτε προέρχονται από πρώην κυβερνητικά κόµµατα. Είναι
πολύ δύσκολο να αναλάβει κανείς τις ευθύνες που του αναλογούν και δυστυχώς λίγοι έχουν το θάρρος να το κάνουν.
Υπερψηφίζω τον κρατικό προϋπολογισµό του 2016 και περιµένω από τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Προτού δώσω τον λόγο στον κ. Σταµάτη, θα ήθελα να κάνω
γνωστό 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 τρεις µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµάτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κάποια ηµέρα
ο Χότζας είδε έναν φίλο του στεναχωρηµένο. Τον ρώτησε γιατί
είναι στεναχωρηµένος και εκείνος του απάντησε: «Γιατί είδα στο
όνειρό µου ότι είχα κερδίσει 200.000 και µε βάση αυτό, είπα σε
έναν µηχανικό να µου σχεδιάσει ένα σπίτι. Το σχεδίασε και το κοστολόγησε ακριβώς 200.000, αλλά ξέχασα να βάλω έναν στάβλο
για να βάλω τα άλογά µου και το κάρο µου και είµαι στεναχωρηµένος». Του λέει ο Χότζας: «Είναι απλό το ζήτηµα. Πες ότι κέρδι-
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σες 230.000 και φτιάξε και τον στάβλο που χρειάζεσαι».
Γιατί το λέω αυτό; Για να µπορέσουµε να κρίνουµε την αξιοπιστία του προϋπολογισµού. Όταν κατατίθεται ένας προϋπολογισµός, µπορεί να επικριθεί, διότι είναι κατά άλλους αντιλαϊκός ή
αντιαναπτυξιακός ή ότι άλλο. Οτιδήποτε µπορείς να πεις. Ένα
στοιχείο, όµως, πρέπει να είναι αδιαµφισβήτητο, το θέµα της
αξιοπιστίας την ώρα ακριβώς που κατατίθεται. Δηλαδή να είναι
αληθείς, εκείνη τη στιγµή τουλάχιστον κι ας µην έχει συνέχεια
αυτό, κάποιες βασικές παραδοχές του.
Την περασµένη Πέµπτη στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, ερωτώ τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο το εξής: «Έχω την εκτίµηση ότι ο προϋπολογισµός αυτός είναι υπερεκτιµηµένος σε
βασικά του στοιχεία». Η απάντησή του ήταν: «Όχι, είναι υποτιµηµένος». Δεν πέρασαν είκοσι τέσσερις ώρες και ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ ότι για το τρίτο τρίµηνο του 2015 η ύφεση δεν είναι -0,5%
αλλά -0,9%, σχεδόν διπλάσια. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό θα έχει περαιτέρω συνέπειες και για το 2015 και για τον 2016. Μία από τις
παραδοχές, λοιπόν, του προϋπολογισµού, πριν ακόµη ανακοινωθεί, έχει ακυρωθεί.
Τον ρώτησα και κάτι ακόµη: «Κύριε Υπουργέ, είστε βέβαιος ότι
θα αρθούν τα capital controls;». Γιατί ακούµε διάφορες απόψεις
από κυβερνητικά στελέχη. Κάθε Υπουργός έχει τη δική του
άποψη για το πότε θα αρθούν τα capital controls. Μου λέει: «Όχι,
δεν είµαι για τίποτα βέβαιος».
Όταν, λοιπόν, δύο βασικές παραδοχές, την ώρα που κατατίθεται ο προϋπολογισµός, δεν ισχύουν, η µία γιατί έχει ήδη ακυρωθεί και η άλλη διότι τίθεται σε αµφιβολία από τον ίδιο τον
Υπουργό Οικονοµικών, για ποια αξιοπιστία αυτού του προϋπολογισµού µπορούµε να µιλάµε;
Γι’ αυτό και αναγκάστηκε προχθές –δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε- ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αλεξιάδης και
υπαινίχθη, µε σαφήνεια όµως, το γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισµός, διαρκούντος του έτους 2016, πιθανότατα να αλλάξει.
Αυτό είναι βέβαιο, γιατί υπάρχει και µια υπερεκτίµηση εσόδων.
Και διερωτώµαι το εξής: Σε µια οικονοµία σε καθεστώς ύφεσης, πώς µπορούµε να προσδοκούµε αύξηση εσόδων από τη φορολογία; Από πού θα βγουν αυτά τα χρήµατα;
Κατά τη συνεδρίαση της Πέµπτης –και το λέω αυτό για να το
πληροφορηθείτε κι εσείς και ο ελληνικός λαός– έθεσα κι ένα
άλλο ζήτηµα που είναι χρήσιµο να το µάθετε, στον κ. Τσακαλώτο,
τον οποίο εκτιµώ. Μπορεί να έχει αντίθετη πολιτική θεώρηση των
πραγµάτων και να ανήκει σε µια διαφορετική σχολή πολιτικής,
όµως είναι σοβαρός άνθρωπος και µας απάλλαξε από το άγος
ενός περιφερόµενου ανθρώπου-θιάσου, που µας εξέθεσε διεθνώς, του κ. Βαρουφάκη, του αστέρα της πρώτης αριστερής Κυβέρνησης.
Τον ρώτησα, λοιπόν: «Κύριε Υπουργέ, από την ώρα που η Κυβέρνηση πήρε την ευθύνη να διακόψει άδοξα το δεύτερο µνηµόνιο, είχε δυνατότητα ο Ντράγκι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να συνεχίσουν να παρέχουν ρευστότητα στις ελληνικές
τράπεζες;». Και µου απαντάει «όχι». Μια τίµια απάντηση, όπως
είπε, σε µια τίµια ερώτηση.
Το λέω αυτό, γιατί κουραστήκαµε σε αυτήν την Αίθουσα να
ακούµε τον κ. Τσίπρα να παραπληροφορεί τον λαό. Λέει ότι οι
τράπεζες και τα capital controls τα επέβαλαν οι ξένοι δανειστές.
Δεν τα επέβαλαν. Είναι συνειδητή απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης. Εάν το ήξερε ο κ. Τσίπρας, όταν διέκοπτε άδοξα το
δεύτερο µνηµόνιο, είναι βαρύτατες οι ευθύνες τους για ό,τι στη
συνέχεια ακολούθησε. Αν δεν το ήξερε, είναι ακατάλληλος για
πρωθυπουργός.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι έχουµε έναν προϋπολογισµό που
στηρίζεται σε λάθος παραδοχές, λάθος στοιχεία, µε κλειστές τις
τράπεζες ουσιαστικά, µε ύφεση, χωρίς χρηµατοδότηση, και διερωτώµαι: Από πού θα προκύψει ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεστε;
Κι επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να σταθώ στο
θέµα της συναίνεσης. Ζητάει συναίνεση ο κ. Τσίπρας, ο οποίος
όσο βρισκόταν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν έπαυε να λέει
«αν επισκεφθώ το Μαξίµου, θα το επισκεφθώ για έναν λόγο, να
ζητήσω την παραίτηση του κ. Σαµαρά και της κυβέρνησής του».
Έβαλε µυαλό στη συνέχεια; Όχι.
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Ξαναζήτησε συναίνεση ο κ. Τσίπρας το περασµένο καλοκαίρι.
Ζήτησε τη συναίνεση των κοµµάτων, επειδή είχε χάσει την πλειοψηφία. Άλλη µέρα στη Βουλή θα σας πω πώς ο ίδιος προκάλεσε
την απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή, για να µπορεί να δικαιολογηθεί η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Τρεις συνάδελφοί
σας καταψήφισαν ουσιαστικά, απείχαν, έριξαν λευκό, στη ψηφοφορία για το τρίτο µνηµόνιο. Ουσιαστικά καταψήφισαν τον Πρωθυπουργό. Ήταν πρόταση του Πρωθυπουργού.
Αυτοί βρέθηκαν την ηµέρα των εκλογών σε εκλόγιµες θέσεις,
ενώ οι υπόλοιποι πετάχτηκαν έξω από τις λίστες. Ο αριθµός των
Βουλευτών που διέθετε ο κ. Τσίπρας πλέον ήταν κάτω των εκατόν είκοσι. Άρα µπορούσε να δικαιολογηθεί ότι έχασε και το τελευταίο του οχυρό. Πώς το έχασε; Ο ίδιος το προκάλεσε.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζήτησε τη συναίνεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κοµµάτων. Εµείς δεν
συµφωνούσαµε ούτε µε τις διαπραγµατεύσεις που έκανε, που
τις αγνοούσαµε και τις αγνοούµε και τώρα, ούτε µε το αποτέλεσµα. Στηρίξαµε τότε την κυβερνητική απόφαση, για να µην πέσει
η χώρα στα βράχια, για να µην µας βγάλουν από το ευρώ. Ζήτησε τη στήριξη, υποσχόµενος ότι δεν πρόκειται να πάει σε αιφνιδιαστικές εκλογές. Την επόµενη ηµέρα πήγε σε αιφνιδιαστικές
εκλογές. Με ποιο πρόσηµο αξιοπιστίας αυτός ο Πρωθυπουργός
ζητά τώρα συναίνεση;
Κι επειδή, κύριε Θεωνά, σας άκουσα προχθές να διαµαρτύρεστε για το ήθος, για το ύφος και το περιεχόµενο των οµιλιών των
αγορητών της Αντιπολίτευσης, εγώ δεν άκουσα τίποτε περίεργο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Για τις βρισιές είπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ, όµως, άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό, δύο ηµέρες µετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, να αρχίζει µια δηµόσια οµιλία του µε τη φράση: «Τα σκυλιά
γαβγίζουν, το καραβάνι προχωράει».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µιλάει για
εσάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν το κατάλαβα; Όπως θέλετε το
βλέπετε; Για ποιους µιλάει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα σκυλιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Για τα συµφέροντα τα µεγάλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αυτό σας βολεύει, αυτό λέτε.
Ένας Πρωθυπουργός, λοιπόν, που ζητάει συναίνεση, οφείλει
να είναι περισσότερο σεµνός. Και δεν είναι. Κι εν πάση περιπτώσει, για ποιο πράγµα ζητάει συναίνεση, κύριοι συνάδελφοι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα σαράντα
οκτώ προαπαιτούµενα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Συναίνεση, λέει, για το ασφαλιστικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Σταµάτη, ολοκληρώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μα, σας έχει βγάλει από αυτό το δίληµµα. Ψηφίζοντας τον
προϋπολογισµό, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, στην
πραγµατικότητα ψηφίζετε και το ασφαλιστικό. Διότι το 77% των
προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό περικοπών έχει σχέση µε
τις συντάξεις, µε τις επικουρικές και όλες τις λοιπές παροχές.
Καθιστά εκ των προτέρων άκυρη οποιαδήποτε άρνησή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βεβαίως, δεν νοµιµοποιείται να ζητάει από εµάς συναίνεση,
όταν αυτή είναι η συµπεριφορά του. Θα µπορούσε να ζητήσει
συναίνεση, εάν η συµπεριφορά του ήταν διαφορετική. Και κυρίως, αν κατέθετε αυτόν τον προϋπολογισµό ζητώντας «συγγνώµη» ταυτόχρονα, όχι από εµάς, αλλά από τον ελληνικό λαό.
Συγγνώµη, γιατί στον προϋπολογισµό αυτό υπάρχει ό,τι ο ίδιος
είχε αποκηρύξει µετά βδελυγµίας. Συγγνώµη, γιατί στον προϋπολογισµό αυτό δεν υπάρχει ό, τι υποσχεθήκατε. Και συγγνώµη,
γιατί εξαιτίας αυτής της πολιτικής απάτης κέρδισε δύο φορές τις
εκλογές.
Από εµάς, λοιπόν, δεν µπορείτε να έχετε τέτοια συναίνεση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σταµάτη.
Θα ήθελα, όµως, να διευκρινίσετε εάν αυτό που αναφέρατε
σχετικά µε τον Υπουργό των Οικονοµικών…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι γραµµένο στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός):... ότι σας είπε για
τα capital controls;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Το έχω γραµµένο. Να σας το
δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είναι, δηλαδή, η
θέση του επίσηµη στη Βουλή. Δεν είναι ιδιωτική συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι στην Επιτροπή Οικονοµικών
της Βουλής την Πέµπτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο συµπατριώτης µου, κ. Ηλίας Καµατερός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι και κυρία συναδέλφισσα, είναι η τέταρτη
ηµέρα σήµερα που συζητάµε τον προϋπολογισµό. Φυσικά, πολλά
πράγµατα επαναλαµβάνονται. Εκείνο, όµως, που πρέπει να καταλάβουµε είναι ότι όλα αυτά τα επαναλαµβανόµενα επιχειρήµατα από την Αντιπολίτευση, ότι δείξαµε ασυνέπεια, ότι
κοροϊδέψαµε τον λαό, ότι ήταν αχρείαστο το µνηµόνιο, ότι εµείς
κλείσαµε τις τράπεζες, ότι θα µειωθούν οι συντάξεις και όλα
αυτά, τα οποία είναι όλα ψέµατα, συνιστούν έναν διάλογο, ο
οποίος νοµίζω ότι και το Σώµα έχει κουράσει, αλλά πολύ περισσότερο τον λαό µας. Και νοµίζω έχει δώσει και απαντήσεις πάνω
σε αυτά τα ζητήµατα έµπρακτα ο λαός µας.
Το µόνο ωφέλιµο που µπορεί να βγει από όλη αυτή την ιστορία
είναι η επιµονή τους στο να µας κρίνουν από αριστερά και να
λένε ότι δεν είναι αριστερά αυτά τα µέτρα. Αλλά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουν την ηγεµονία των ιδεών της
Αριστεράς στην κοινωνία. Επιβεβαιώνετε ότι πραγµατικά η Αριστερά είναι αυτή που παλεύει για τα κατώτατα στρώµατα, παλεύει για τους αδύναµους, κ.λπ.. Και αυτό δεν πρέπει να το
χάσουµε.
Τι εννοώ: Πρέπει να απαντήσουµε –και καθηµερινά να απαντάµε στον λαό, σε όλους αυτούς που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη
σηµερινή Κυβέρνηση- ότι δεν θα χαθούµε, δεν θα χάσουµε αυτό
εδώ το στοιχείο µας. Και µπορεί µέσα από παράκαµψη αυτήν τη
στιγµή αναγκαστική να περνάµε, αλλά δεν χάνουµε το δρόµο µας
και πως, όταν ξεφύγουµε από αυτές εδώ τις δυσκολίες, θα εφαρµόσουµε το φιλολαϊκό πρόγραµµά µας. Εξάλλου και στον προϋπολογισµό, έστω και αδύναµα, έστω και µέσα από αυτές τις
δυσκολίες, αποτυπώνεται αυτή εδώ η διάσταση.
Γι’ αυτό εγώ είπα επανειληµµένα και το ξαναλέω να σταµατήσουµε αυτόν εδώ τον διάλογο µε την Αντιπολίτευση –δεν έχει σηµασία, δεν ωφελούµαστε σε τίποτα ούτε η χώρα ωφελείται– και
ας δούµε πραγµατικά, ας συνοµιλήσουµε µε τον λαό, για να
απαντήσουµε στα πραγµατικά προβλήµατα που µας απασχολούν
αυτήν την περίοδο.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος και δεν µπορώ να αναφερθώ σε όλα –και δεν χρειάζεται, γιατί έχουν αναφερθεί πολλοί- επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο θέµα του προϋπολογισµού
σε σχέση µε τη νησιωτικότητα, µιας και είµαι από νησί.
Είµαστε ευχαριστηµένοι µε το αποτύπωµα που υπάρχει στον
προϋπολογισµό της νησιωτικότητας; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι,
δεν είµαστε. Θα µπορούσε να είναι καλύτερο; Και θα µπορούσε
και δεν θα µπορούσε. Σε ποια ζητήµατα θα µπορούσε;
Έχω πει επανειληµµένα κι έχω προτείνει και στους Υπουργούς
και από αυτό εδώ το Βήµα και εγγράφως διάφορες προτάσεις,
οι οποίες µπορεί να είναι µέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο,
στο οποίο κινούµαστε και να µην µας αφήνουν οι δανειστές –οι
δυνάστες, όπως τους έχω πει εγώ- να πάρουµε ανάσα, είναι
όµως κάποια πραγµατάκια που νοµίζω ότι δεν θα επηρέαζαν στο
ελάχιστο τα δηµοσιονοµικά, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε
ανάσα έστω στα µικρά νησιά, σε αυτά που έχουν κάτω από τριακόσιους κατοίκους.
Κι έχω πει επανειληµµένα, κύριε Υπουργέ, ούτε δύο χιλιάδες
κάτοικοι δεν είναι συνολικά σε όλα τα νησιά µε λιγότερους από
τριακόσιους κατοίκους. Και πληρώνουν ΕΝΦΙΑ. Και είναι κρίµα
να πηγαίνω στους Αρκιούς, στο νησί που έχει δεκαεπτά-είκοσι
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κατοίκους, και να µου λένε ότι ένα από τα βασικά τους προβλήµατα είναι ο ΕΝΦΙΑ. Και µάλιστα σε ακίνητα, τα οποία δηλώνουν
και είναι και διεκδικούµενα από το δηµόσιο. Το ποσό είναι ελάχιστο και δεν επηρεάζει τα δηµοσιονοµικά.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι την περιοχή µας στα περισσότερα
νησιά την έχει πλήξει το µεταναστευτικό και το προσφυγικό.
Έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις. Θα ήταν τόσο δύσκολο να
πούµε ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή, έστω µε κάποια αυστηρά
κριτήρια, επανεντάσσονται στις εκατό δόσεις όσοι τις έχουν
χάσει;
Είναι πολύ δύσκολο να πάρουµε κάποια τέτοια µικρά µέτρα
για να ανακουφίσουµε φορολογικά τα µικρά νησιά; Καταλαβαίνω
ότι σε αυτό τον προϋπολογισµό υπήρχαν δυσκολίες. Όµως τα
λέω γιατί, ειδικά για τα νησιά που τους καταργήσαµε τους µειωµένους συντελεστές –και θα καταργηθούν και στα υπόλοιπα σε
λίγο-, πρέπει εµείς να χτίσουµε, να φτιάξουµε το παράλληλο
πρόγραµµα.
Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε να δούµε –και µπορούµε- ζητήµατα υγείας και ακτοπλοΐας και πολλά άλλα. Σε µερικά από αυτά
θα αναφερθώ σύντοµα. Και το Υπουργείο σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, µέσα από όλα τα προβλήµατα που έχει, ήδη έχει συστήσει το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που έως τώρα δεν
υπήρχε και προγραµµατίζει να συστήσει ινστιτούτο. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να γίνουν αυτά. Επειδή,
όµως, χρειάζονται µεγάλες αλλαγές, µέχρι και αλλαγή του κανονισµού, της διάρθρωσης των Υπουργείων, για να γίνουν όλα
αυτά, εµείς πρέπει παράλληλα µέσα από την καθηµερινότητα να
φτιάχνουµε µερικά πράγµατα, όπως αυτά που είπα.
Συγκεκριµένα, στο θέµα της υγείας, δεν µπορούν τα νοσοκοµεία των νησιών, κύριοι Υπουργοί, να αντιµετωπίζονται όπως τα
νοσοκοµεία της στεριάς. Πρέπει να το καταλάβετε. Δεν µπορούµε,
δηλαδή, να λέµε ότι έχουµε δύο γιατρούς. Ξέρουµε τις δυσκολίες
στις προσλήψεις, ξέρουµε ότι δεν είναι εύκολες οι µετακινήσεις.
Όµως, γίνονται κάποιες προσλήψεις, γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Και σε αυτές πρέπει να δίνουµε προτεραιότητα στα νησιά.
Δεν είναι το ίδιο να µην έχει παιδίατρο το νοσοκοµείο –που κακώς
δεν έχει- που απέχει πενήντα και εξήντα και εκατό χιλιόµετρα από
την Αθήνα µε το νοσοκοµείο στην Κω, που δεν έχει παιδίατρο εδώ
και επτά χρόνια, µε σαράντα χιλιάδες κατοίκους και µε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδεςαφίξεις τουριστών τη χρονιά.
Αυτά πρέπει να τα καταλάβουµε και εµείς. Δεν απευθύνοµαι
στην Αντιπολίτευση. Δεν περιµένω τίποτα από αυτήν. Σε εµάς
απευθύνοµαι. Πρέπει να καταλάβουµε τη νησιωτικότητα και να
την εφαρµόσουµε από αύριο στην πράξη, µε µικρά πραγµατάκια
που µπορούµε.
Δεν είναι δυνατόν -προσέξτε- να έχει έναν υπάλληλο το Πολεοδοµικό Καλύµνου, που έχει στην αρµοδιότητά του Πάτµο, Λέρο,
Αστυπάλαια, Λειψούς, Αγαθονήσι, όλα τα νησιά. Ένας υπάλληλος! Είχαµε που είχαµε πρόβληµα, αλλά και εκεί που θα µπορούσε να γίνει καµµιά δουλίτσα, όπως στην Πάτµο, όπου έχουµε
και παραδοσιακούς οικισµούς! Η Αστυπάλαια, η Πάτµος, η Κάλυµνος είναι παραδοσιακοί οικισµοί µε φοβερά προβλήµατα. Δεν
µπορεί να τα βγάλει πέρα ένας υπάλληλος. Δεν µπορεί, δηλαδή,
να µη µπορούµε να βάλουµε έναν δεύτερο, έναν τρίτο υπάλληλο
εκεί πέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει να πούµε πάρα πολλά προβλήµατα. Όµως, µπορούµε να χτίσουµε ένα παράλληλο πρόγραµµα για τα νησιά, µε
µικρά πράγµατα που δεν µας κοστίζουν.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι το ίδιο να
λες ότι θα έχω τόσους καθηγητές ανά τόσους µαθητές στις υπόλοιπες περιοχές και το ίδιο στα νησιά. Δεν είναι δυνατόν στους
Αρκιούς -επιµένω πάλι, κύριε Υφυπουργέ- να υπάρχουν παιδιά
τα οποία δεν συνεχίζουν µετά το δηµοτικό, γιατί δεν µπορούν να
πάνε στο σχολείο.
Τι γίνεται µε την τηλεκπαίδευση; Πρέπει να την προχωρήσουµε. Τι γίνεται µε τις υπηρεσίες; Δεν γίνεται, όπως έκανε η
προηγούµενη κυβέρνηση, να καταργούνται υπηρεσίες της εφορίας, για παράδειγµα, και να µην λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι αυτό
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δεν µπορεί να γίνει στα νησιά. Δεν µπορείς να καταργήσεις υπηρεσίες στην Κάλυµνο, στη Λέρο, για να πηγαίνουν στη Ρόδο ή
στην Κω ή ακόµα και υπηρεσίες της Κω να τις µεταφέρεις στη
Ρόδο. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει µια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να
φροντίσουµε το φίλτρο της νησιωτικότητας µέσα από το οποίο
θα πρέπει να περνούν όλα τα νοµοθετήµατα την επόµενη περίοδο.
Λυπάµαι που δεν έχω χρόνο. Όµως, θα το φροντίσουµε την
επόµενη περίοδο αυτό το φίλτρο να λειτουργήσει. Είναι η διαφορά της Αριστεράς, που όλοι µάς κατηγορούνε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Δαβάκης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ηλεκτρονικό σύστηµα το έφερε ίσως -όχι η τύχη- να διαδεχθώ
στο Βήµα τον εκλεκτό συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δωδεκάνησο. Στα αυτιά όλων µας αντηχεί η στεντορεία φωνή της κυβερνητικής πλευράς προεκλογικά, ότι κανένα νοµοσχέδιο για
κατάργηση του ΦΠΑ στα νησιά δεν θα περάσει, οι ηρωισµοί, οι
αντιπαραθέσεις, οι διακρίσεις και όλα αυτά που συνέθεταν την
αντιπολιτευτική σας ρητορεία.
Τα έφερε η µοίρα, όµως, και η ιστορία έτσι τα πράγµατα που
δύο µήνες µετά τις εκλογές έρχεστε εδώ και συνεχίζοντας στο
ίδιο ύφος της αντιπολιτευτικής τακτικής, οµιλείτε σαν να είστε
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και της Αντιπολιτεύσεως.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Αυτό καταλάβατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Η νέµεση, η οποία ακολουθεί την
ύβρη, µας ακολουθεί πάντα, κύριε συνάδελφε. Και οµιλώ σε έναν
άνθρωπο που, από ό,τι τον έχω δει µέσα στη Βουλή, διακρίνεται
για την ευπρέπειά του και για τη δυναµική που έχει, εκπροσωπώντας τον λαό της Δωδεκανήσου. Όµως, αυτό είναι: Η αρχαία
θεά της Νεµέσεως πάντα θα οδηγεί και θα ακολουθεί την Ύβρη.
Η ιστορική ύβρις ήταν ότι εσείς επί τόσο καιρό εκµεταλλευθήκατε τη δύσκολη στιγµή που πέρασε η πατρίδα, εκµεταλλευθήκατε τη δυσχέρεια, εκµεταλλευθήκατε τα οικονοµικά µέτρα, τα
δυσβάσταχτα και αµαρτωλά, θα έλεγα, για εµάς οικονοµικά
µέτρα προκειµένου να διασφαλίσετε την κυβερνητική σας προοπτική. Και το πετύχατε.
Παρ’ όλα αυτά, πέρασαν δύο µήνες από τότε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που ο κύριος Πρωθυπουργός σε αυτήν την Αίθουσα
κατά τη συζήτηση των προγραµµατικών δηλώσεων έδινε µε
φόντο τετραετίας τον τόνο και τη νότα της κυβερνητικής του θητείας.
Έρχεται ο προϋπολογισµός σήµερα και µας λέει ορισµένα
πράγµατα που µόνο τον τόνο της τετραετίας δεν δίνει όσον
αφορά τις προγραµµατικές του δηλώσεις. Κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραµµα, κανένα επιχείρηµα, κανένας λόγος που να δικαιολογεί ότι υπάρχει στρατηγική και σχέδιο προς εσάς όσον
αφορά στον σηµερινό προϋπολογισµό που συζητούµε και αύριο
θα ψηφίσουµε και εµείς δεν θα ψηφίσουµε, φυσικά.
Υπάρχει µόνο µια διαφορά. Από ό,τι συνέβαινε στους προηγούµενους προϋπολογισµούς που φέρναµε εµείς -και χαίροµαι
που παρίσταται και ο συνάδελφος κ. Σταϊκούρας, ο οποίος είχε
το µέγα βάρος της συντάξεώς των- δεν αλλάζετε σχεδόν τίποτε.
Ακόµα και µερικές σελίδες όµως, όπως ανεφέρθη χθες, παραδείγµατος χάριν, η σελίδα 92 είναι πανοµοιότυπη µε τη σελίδα
193. Σε ένα πράγµα διαφέραµε. Διαφέραµε στο ότι είχαµε επιτέλους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, κάτι που πλέον δεν καθίσταται βέβαιον όσον αφορά την εκτέλεση αυτού.
Μετά από µια λεόντεια σύµβαση, που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας
µε τον κ. Καµµένο, περιµέναµε όλοι ότι, εν πάση περιπτώσει, θα
είχατε µια αριστερή θέαση των πραγµάτων, στην οποία θα µπορούσαµε και εµείς να στηριχτούµε, να βάλουµε πλάτη, πέραν
εκείνης της πλάτης που βάλαµε τα χαράµατα του Δεκαπενταύγουστου και για την οποία εγκαλούµεθα σήµερα, υποκριτικώ τω
τρόπω. Παρ’ όλα αυτά, δεν έγινε τίποτα. Κανένα σχέδιο, κανένα
πρόγραµµα. Αντιγραφές και ψευδολογίες, φυσικά.
Αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µια Κυβέρνηση, όπως η δική σας, δεν πρόκειται να µακροηµερεύσει, στηριζόµενη σε περαιτέρω ψέµατα. Η νέµεσις όπου να είναι θα
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έρθει. Πιστεύω ότι το πρώτο βήµα της πολιτικής σας, που ήταν
αυτός ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ
µε τους ΑΝΕΛ, θα µπορούσε να δώσει µια προοπτική, ούτως
ώστε να υποστέλλει τη δική µας κριτική όσον αφορά αυτά τα
οποία λέω αυτά τα λεπτά.
Αυτό το οποίο πρέπει να συµβεί είναι να πάψετε τους αεροβατισµούς και να προσγειωθείτε, να προσγειωθεί η κυβερνητική
πλευρά στην πραγµατικότητα, να πάψετε τη ρητορεία του διχασµού, ότι αυτή η παράταξη εξυπηρετεί µια οικονοµική ελίτ. Ποια
οικονοµική ελίτ εξυπηρετεί αυτή η παράταξη; Και η ιστορία της
και οι ρίζες της και οι προσωπικές διαδροµές αυτών των ανθρώπων που αποτελούν σήµερα τα στελέχη αυτής της παράταξης,
δεν δικαιολογούν αυτό το ανήθικο ψεύδος.
Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, εκπροσωπώ επί είκοσι και πλέον χρόνια τον Λάκωνα αγρότη, τον Λάκωνα κτηνοτρόφο, τον Λάκωνα
ψαρά, τον Λάκωνα άνεργο, τον µικροµεσαίο, όπως τον εκπροσωπείτε όλοι εσείς. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιφανή ονόµατα
της οικονοµικής ελίτ σήµερα που συστοιχίζονται και συστρατεύονται στις τάξεις σας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πάψετε να λέτε τέτοια πράγµατα και θα
ήθελα, επιτέλους, το σχέδιο το οποίο επικαλείται η Κυβέρνηση
να το δούµε την πράξη. Να µην περιµένουµε ακόµα και σήµερα,
έναν χρόνο µετά, να έρθει η τροπολογία για το Λεύκτρο-Σπάρτη,
που ενεκρίθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακόµη δεν έχει
έρθει, προκειµένου να προχωρήσει ένας δρόµος και να ολοκληρωθεί, που έχει ολοκληρωθεί κατά 90%. Να µην περιµένουµε να
ιδιωτικοποιηθεί µερικώς το λιµάνι του Πειραιά, όπως ακούγεται
τελευταίως, και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν µια έωλη τακτική
και πολιτική πρακτική, την οποία ακολουθείτε. Να µην ακούµε για
ιδεοληψίες της αριστείας, όπως ακούσαµε χθες να λέει ο Νικόλαος Θηβαίος, Βουλευτής Βοιωτίας: «Μην ασχολείστε µε την ιδεοληψία της αριστείας, που αφορά το 0,7% των µαθητών».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κλείσω αυτά τα σύντοµα λεπτά τα οποία µας δίνει ο
Κανονισµός µε τα ζητήµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Δυστυχώς βλέπουµε στον προϋπολογισµό ότι µειούται κατά 5%
το λειτουργικό τους, που σηµαίνει µείωση στα καύσιµα, µείωση
στις στολές, στον ρουχισµό, µείωση σε εφόδια, µείωση σε πράγµατα τα οποία έχουν να κάνουν και µε την ψυχική τόνωση των
Ενόπλων µας Δυνάµεων, καθώς επίσης -και χαίροµαι που βρίσκεται εδώ και ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ο κ. Τέρενς Κουίκ- ανακοίνωσε ο κ. Καµµένος ότι θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό το
άλλο 50% της αποδόσεως και της δικαίωσης των στρατιωτικών,
των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, του Συµβουλίου Επικρατείας, των περικοπών τους. Πουθενά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Η κυβέρνηση Σαµαρά είχε δώσει το 50% των περικοπών. Εσείς
µόνο εξαγγελίες.
Ανεφέρθη προ επταµήνου, κύριε Κουίκ, σε στρατιωτικές σχολές, ανεφέρθη σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ανεφέρθη και από
του Βήµατος της Βουλής. Θυµίζουν αυτές οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού ένα σάλπισµα που υπήρχε
στους παλιούς στρατώνες, όταν ακόµα είχαµε τα ηρωικά εκείνα
υποζύγια, τα µουλάρια, που εδόξασαν την Ελλάδα στα ελληνοαλβανικά βουνά,…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρχε ένα σάλπισµα, το «βαράτε σανό» ή «βαράτε νοµή».
Σάλπιζαν και τα υποζύγια, όταν άκουγαν αυτό το σάλπισµα, ενώ
πεινούσαν, σταµατούσαν και ηρεµούσαν. Μήπως είναι το «βαράτε σανό» στις εξαγγελίες αυτές στους έντιµους και υπερήφανους Έλληνες αξιωµατικούς και τα εν ενεργεία στελέχη και εν
αποστρατεία στελέχη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δηλαδή, τα εξοµοιώνετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν εξοµοιώνω τίποτα, κύριε Θεωνά.
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Μην είστε τόσο εύκολος στην κριτική. Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη
των Ελλήνων αξιωµατικών και στρατιωτικών, οι οποίοι δυστυχώς
µε τέτοιες εξαγγελίες περιµένουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας δεχθεί την Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού ο κ.
Καµµένος που επανειληµµένως του ζητούν ραντεβού και δεν
τους δέχεται και ας µας πει επιτέλους τι συνέβη µε τη σύµβαση
που υπέγραψε µε την Τράπεζα Πειραιώς περί τραπεζικών διευκολύνσεων στις 23 Ιουνίου και δεν έχει γίνει ακόµα τίποτα.
Η υπερηφάνεια των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων δεν κάµπτεται µε τα ψεύδη και µε τα
σαλπίσµατα του «βαράτε σανό». Κάµπτεται…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ενοχλεί, κυρία µου, έτσι δεν
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε Δαβάκη, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κάµπτεται µε αυτό το οποίο συµβαίνει συνέχεια και ιδιαίτερα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Διορθωθείτε, γιατί τα πράγµατα έχουν αρχίσει να σοβαρεύουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα ήθελα να σχολιάσω ένα σηµείο του κ. Δαβάκη που δεν
αφορά προσωπικά τον κ. Δαβάκη. Οι Βουλευτές είναι ελεύθεροι
να εκφράζονται επικριτικά, είτε ανήκουν στη Συµπολίτευση είτε
ανήκουν στην Αντιπολίτευση. Μάλιστα, καλύτερα είναι και της
Συµπολίτευσης να κάνουν κριτική. Δεν είναι, δηλαδή, κακό ο Βουλευτής της Συµπολίτευσης να πει κάτι που νοµίζει ότι δεν είναι
σωστό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ίσα-ίσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακριβώς. Αυτό
λέω κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Δεκεµβρίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 235/1-12-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου
Σεβαστάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα ζητήµατα
λειτουργίας των κέντρων υγείας και των αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Σάµου.
2. Η µε αριθµό 228/27-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό για τον Νοµό Δράµας.
3. Η µε αριθµό 230/27-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ. –
ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών σταθµών στους δικαιούχους
οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας.
4. Η µε αριθµό 237/1-12-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
5. Η µε αριθµό 226/27-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Ποταµιού κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την βιωσιµότητα του θεραπευτικού–παιδαγωγικού
κέντρου ΑΜΕΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα.
6. Η µε αριθµό 232/30-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος πετρελαίου.
7. Η µε αριθµό 225/26-11-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-
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τού Β’ Πειραιά της Ένωσης Κεντρώων κ. Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση κάλυψη των κενών
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Δήµο
Σαρωνικού.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 236/1-12-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης Κασιµάτη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σχετικά µε την εξαίρεση του Πορθµείου Περάµατος
– Σαλαµίνας από τη σύµβαση παραχώρησης του ελληνικού δηµοσίου προς τον ΟΛΠ.
2. Η µε αριθµό 229/27-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου.
3. Η µε αριθµό 234/30-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–
ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον σχεδιασµό
ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται
στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της προθεσµίας
υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν.
4.- Η µε αριθµό 238/1-12-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τους Υπουργούς Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επαναπρόσληψη όλων των εργαζοµένων του εργοστασίου
ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία «WASTE
SOLUTIONS»
5.- Η µε αριθµό 227/27-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των
δοτών και των πραγµατοποιούµενων µεταµοσχεύσεων για το
έτος 2015 στη χώρα µας.
6. Η µε αριθµό 233/30-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή
φόρου πολυτελείας για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων.
7. Η µε αριθµό 231/30-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου-Δηµητρίου
Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο δυσµενών οικονοµικών –περιουσιακών συνεπειών σε βάρος οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας
κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό
δηµόσιο του ποσού της µηνιαίας καταβολής του.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ -ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 456/30/22-10-2015 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση
ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την Γενική Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων.
2. Η µε αριθµό 506/23-10-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανασίου
Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζόµενων στην υπό εκκαθάριση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) ΑΕ» της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Στέφος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην αρχαία Ελλάδα, εκτός από τη Νέµεση και την Ύβρη
υπήρχαν και οι Ερινύες. Οι Ερινύες φαίνεται ότι απουσιάζουν
από τη σκέψη πολλών εκ των συναδέλφων, οι οποίοι συγκυβέρνησαν τους προηγούµενους µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως
στην Αντιπολίτευση. Σκεπτόµενος αυτά τα οποία τρεις µέρες οι
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συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας µάς είπαν και ακούγοντας τα επιχειρήµατά
τους εδώ, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό,
πράγµατι µε µεγάλο ενδιαφέρον µού γεννάται η απορία ειλικρινά
πώς βρίσκετε το θράσος να ασκείτε τέτοιου είδους κριτική για
τον πρώτο προϋπολογισµό που κατατίθεται απ’ αυτήν την Κυβέρνηση της Αριστεράς και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι ο
πρώτος προϋπολογισµός αριθµητικά που έχει κοινωνικό πρόσηµο.
Εσείς οδηγήσατε µε τις πολιτικές σας και φέρατε τη χώρα σε
αυτήν την άθλια κατάσταση. Εσείς είστε που ρηµάξατε τα ταµεία,
πετάξατε στον δρόµο χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, βουλιάξατε τη νέα γενιά στην ανεργία. Αφήσατε τα σχολεία χωρίς δασκάλους αφού έχετε τουλάχιστον πέντε χρόνια να διορίσετε
εκπαιδευτικούς, αφήσατε τα νοσοκοµεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές και καταστρέψατε κάθε έννοια κοινωνικού κράτους.
Εσείς δεν ακουµπήσατε πουθενά και καθόλου τη διαφθορά και
τη διαπλοκή.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα και µας κουνάτε το δάχτυλό σας,
αγανακτισµένοι και πονόψυχοι για όσα βάρη σηκώνει αυτός ο
λαός, εσείς που δεν σας διακατέχει καµµία Ερινύα πια για τα
βάρη που σε αυτό τον λαό φορτώσατε, τουλάχιστον τα πέντε-έξι
τελευταία χρόνια, αλλά και τις προηγούµενες δεκαετίες.
Ας βάλουµε, όµως, τα πράγµατα σε µία σειρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, εδώ και έναν χρόνο περίπου έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση
και την τήρηση ενός προϋπολογισµού σχεδιασµένου από την
προηγούµενη Κυβέρνηση. Δεν ήταν δικός µας ο προϋπολογισµός τον οποίο εµείς σήµερα εφαρµόζουµε. Κατά τη διάρκεια,
λοιπόν, αυτής της περιόδου και εν τω µέσω σκληρής διαπραγµάτευσης, κληθήκαµε να υλοποιήσουµε έναν προϋπολογισµό ο
οποίος δεν είχε σχεδιαστεί από την παρούσα Κυβέρνηση, χωρίς
να λάβουµε καµµία εξωτερική βοήθεια, προς ευχαρίστησή σας.
Έχει κατατεθεί, λοιπόν, ο νέος προϋπολογισµός µε δύο στόχους: Από τη µία πλευρά έχουµε ως στόχο τη δηµοσιονοµική
ισορροπία, ώστε να πάψουν οι ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί και
από την άλλη, έχουµε την κοινωνική δικαιοσύνη υπέρ των αδυνάτων.
Θέλω να αναφερθώ στον τοµέα της παιδείας, δεδοµένου ότι
προέρχοµαι από αυτόν τον χώρο. Η Κυβέρνηση φέτος διόρισε
τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά περισσότερους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση επέστρεψαν οι «διαθέσιµοι» και επαναλειτούργησαν οι τεχνικές σχολές και τα ΕΠΑΛ.
Προφανώς, υπάρχει απόλυτη ανάγκη πρόσληψης µόνιµου
προσωπικού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έχει, λοιπόν, σχεδιαστεί κατά προτεραιότητα και έχει εισηγηθεί το Υπουργείο Παιδείας στο αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών την πρόσληψη έντεκα
χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Είναι γνωστή η αλλεργία που έχει το µεγάλο κοµµάτι της Αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του
Ποταµιού, στη δηµόσια εκπαίδευση.
Εδώ και ένα διάστηµα λειτουργεί το πρόγραµµα µε το δεκατιανό στα σχολεία, για το οποίο αισθάνοµαι µία µικρή ντροπή να
το αναφέρω. Ωστόσο, η κατάσταση οδήγησε τη χώρα όπου την
οδήγησε, δηλαδή στο δεκατιανό στα σχολεία. Έντεκα χιλιάδες
µαθητές παίρνουν πρωινό. Φανταστείτε πού έχουµε φθάσει. Δεν
υπερηφανευόµαστε γι’ αυτό. Ωστόσο, προσπαθούµε να µη ζήσουµε ξανά τα φαινόµενα που ζήσαµε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας και να λιποθυµούν µικρά παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι κανείς υπερήφανος.
Βέβαια, την ίδια στιγµή λαµβάνονται σηµαντικές πρωτοβουλίες
για πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στα ΤΕΙ και στις σχολές ΑΣΠΑΙΤΕ, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται ερευνητικά προγράµµατα και να φεύγουν στο
εξωτερικό όσο λιγότεροι γίνεται νέοι επιστήµονες.
Στον τοµέα της υγείας για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια
γίνονται προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία και
θα παρέχεται επιτέλους δωρεάν περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους που τόσα χρόνια τους αντιµετώπιζε η ελληνική πο-
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λιτεία και οι κυβερνήσεις σας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, ως
πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Οι άνεργοι και οι άνεργες δεν πληρώνουν εισιτήρια στα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Τουλάχιστον, δεν θα έχουµε πάλι το φαινόµενο η ζωή ενός ανέργου να κοστίζει όσο ένα εισιτήριο.
Συνεχίζουµε το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο καλύπτει περίπου τετρακόσιες πενήντα
χιλιάδες ανθρώπους, µε σίτιση, ηλεκτρικό ρεύµα, στέγαση µέσω
επιδότησης ενοικίου. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι σηµαντικά.
Προβλέπονται 350 εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένες δαπάνες,
έτσι ώστε να υπάρξει προσπάθεια αναπτυξιακής πολιτικής µέσα
στο 2016. Παράλληλα, κρατάµε σταθερές τις δαπάνες στους
ΟΤΑ και τα προνοιακά επιδόµατα και εξασφαλίζουµε πάνω από
823 εκατοµµύρια ευρώ για κοινωνικές δαπάνες. Για παράδειγµα,
62 εκατοµµύρια ευρώ πηγαίνουν για την κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Θα µου πείτε, όλα αυτά είναι αυτονόητα. Ναι,
είναι αυτονόητα, αλλά δεν τα πράξατε.
Όµως, θα σας απαντήσω γιατί δεν τα πράξατε. Είµαστε άλλοι
κόσµοι. Εσείς επιµένετε στις απολύσεις, στην ιδιωτικοποίηση της
παιδείας και της υγείας, στη φτωχοποίηση του λαού. Ανέχεστε
τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Έχουν διπλασιαστεί οι έλεγχοι το
πρώτο δεκάµηνο του 2015 και το ίδιο προβλέπεται το αντίστοιχο
πρώτο δεκάµηνο του 2016.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ολοκληρώσω, ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός. Μας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουµε
κοινωνική πολιτική. Είναι ένας προϋπολογισµός µε αναδιανεµητικό πρόσηµο. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια σε µία Ευρώπη που αλλάζει, σε µία
Ευρώπη που µάχεται καθηµερινά τις πολιτικές της λιτότητας και
σε επίπεδο κινηµάτων και σε επίπεδο κυβερνήσεων που εκλέγονται από τον λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην Ελλάδα, ο λαός εµπιστεύθηκε δύο φορές µέσα σε έναν
χρόνο την Κυβέρνηση. Παρακολουθούµε την Πορτογαλία, την
Ισπανία, τη Βρετανία. Αυτόν τον κόσµο θα τον αλλάξουµε. Πρέπει να αποτελούν παραδείγµατα οι χθεσινές κινητοποιήσεις και
να παίρνουµε δύναµη απ’ αυτές. Δεν είναι, µάλιστα, µόνο αυτές,
αλλά είναι και οι περιφρουρήσεις αυτών των απεργιακών κινητοποιήσεων σε επιχειρήσεις τις οποίες πάντα προστατεύετε και
καλά κάνετε. Όµως, µιλάµε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια εργασιακού και εργατικού δικαιώµατος.
Τέλος, γι’ αυτόν τον κόσµο και µαζί µε αυτόν τον κόσµο δίνουµε και θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Στέφο.
Ο κύριος Καρασµάνης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν µε τρεις λέξεις επιχειρούσε
κάποιος να χαρακτηρίσει τον προϋπολογισµό του 2016, θα έλεγε
απλώς πως πρόκειται για τον πλέον υφεσιακό, τον πλέον φοροµπηχτικό και, κατά συνέπεια, τον πλέον αντιαναπτυξιακό των τελευταίων ετών. Είναι ένας προϋπολογισµός που αναπαράγει και
εντείνει τον καταστροφικό συνδυασµό υπερφορολόγηση-ύφεση,
µια αποδεδειγµένα ολέθρια συνταγή χωρίς προοπτική, χωρίς διεξόδους, χωρίς ελπίδα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να επιτείνει την
απογοήτευση και τον µαρασµό της κοινωνίας µας. Το χειρότερο
είναι όµως ότι επιδεινώνει την κρίση που έξι χρόνια τώρα όχι
µόνο αποδοµεί και αποσαρθρώνει την ελληνική οικονοµία, αλλά
σαν επιθετικός µεταστατικός καρκίνος καταστρέφει τα σπλάχνα
των συµπολιτών µας.
Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης
να µην επικαλούνται τη συµπόρευση στην ψήφο του τρίτου µνηµονίου το περασµένο καλοκαίρι. Το µνηµόνιο, κύριοι συνάδελφοι,
είναι το πλαίσιο το οποίο ορίζει το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι
δείκτες και οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας. Σε καµµιά περίπτωση, όµως, δεν είναι ο εξειδικευµένος οδι-
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κός άξονας για το πώς οι επιδιωκόµενοι στόχοι µπορεί να επιτευχθούν. Παρέχει τις δυνατότητες και την ευελιξία προς την
κοινή κατεύθυνση, δίνοντάς µας την ευκαιρία πολλαπλών επιλογών. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν κάτω από ποιες συνθήκες, κάτω
από ποιες προοπτικές δώσαµε την ψήφο µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να επιβάλλει κανείς µόνο φόρους και άλλους φόρους και επιπλέον φόρους είναι µια οµολογουµένως εύκολη λύση. Μόνο που και ο τελευταίος πολίτης
γνωρίζει ότι αυτή η πρακτική, η επιβολή όλο και περισσότερων
φόρων, είναι ο πιο ενδεδειγµένος µονόδροµος για να οδηγήσει
µία χώρα σε παραπέρα καχεξία, την αγορά της, σε ακόµη µεγαλύτερη ύφεση και σε ακόµη µεγαλύτερη ανεργία.
Επίσης, δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς µεταπτυχιακά ή διδακτορικά οικονοµίας για να αντιληφθεί ότι οι περικοπές πόρων,
όπως στις συντάξεις, τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τα επιδόµατα, οδηγούν σε διόγκωση της κοινωνικής κρίσης και σε µεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονοµίας µας.
Είναι πολύ εύκολη η αφαίµαξη εισοδηµάτων και το να τινάζεις
στον αέρα οικογενειακούς προϋπολογισµούς, όπως επίσης εύκολο είναι να επιβάλλεις στους αγρότες µεγαλύτερες εισφορές
για τον ΟΓΑ, να τους αυξάνεις τον φόρο εισοδήµατος και την
προκαταβολή του φόρου, να τους καταργείς την επιστροφή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής ανάπτυξης.
Χρειάζεται πολύ µυαλό για να προβλέψουµε πού οδηγεί αυτό;
Οδηγεί σε παραπέρα µείωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών µας προϊόντων, στην επιδείνωση του ήδη επιβαρυµένου
εµπορικού ισοζυγίου. Και αυτά για έναν κλάδο που θα µπορούσε
και έπρεπε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και ανάκαµψης της
οικονοµίας µας.
Δεν απαιτείται να είναι κανείς οικονοµολόγος για να καταλάβει
ότι τα αναπτυξιακά εργαλεία είναι πολύ συγκεκριµένα: το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τα κοινοτικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στον αγροτικό τοµέα, που µένουν
αναξιοποίητα στα συρτάρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ισχνή αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, που αποτελεί το καύσιµο για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας µας, οδηγούµαστε µετά πάσα
βεβαιότητα στην αποτελµάτωση της απορροφητικότητας των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, κονδύλια που µπορούν να δώσουν ανάπτυξη σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια, δουλειές σε νέους
ανθρώπους, να εξασφαλίσουν την καταβολή σηµαντικών ποσών
ΦΠΑ, περισσότερου φόρου εισοδήµατος, περισσότερων εισφορών στα ταµεία, να εξασφαλίσουν περισσότερη δουλειά στα µαγαζιά. Να, λοιπόν, τα περιβόητα ισοδύναµα που λέτε ότι ψάχνετε,
κύριοι της Κυβέρνησης.
Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και ανήκουστο να µένουν αναξιοποίητα από το προηγούµενο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 902 εκατοµµύρια ευρώ, λόγω της απραξίας επί έναν χρόνο
του Υπουργείου, µε κίνδυνο να χαθούν ή, στην καλύτερη περίπτωση, να µεταφερθούν στο νέο πρόγραµµα ανάπτυξης. Αυτό,
όµως, θα σηµάνει µείωση κατά 21% των κονδυλίων της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, δηλαδή περικοπή κατά 40%
των κονδυλίων για προγράµµατα ανάπτυξης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, και αυτό µε τη σειρά του θα έχει
άµεσο αντίκτυπο, µε µείωση των πόρων για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µικροµεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, όπως τα startups, νεοφυείς επιχειρήσεις, και άλλα, και την ενίσχυση των νέων
αγροτών για την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο άλλος κίνδυνος αυτά τα 902 εκατοµµύρια να µην µας τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για µεταφορά στο νέο πρόγραµµα. Τότε θα
είµαστε υποχρεωµένοι να πληρώσουµε τους δικαιούχους µέσα
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του προϋπολογισµού, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σας πω ότι η δική µας η Κυβέρνηση
πέρυσι τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο κατέβαλε στους παραγωγούς πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια, µια σηµαντική οικονοµική ανάσα για την αγορά που σήµερα γονατίζει και στενάζει
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κάτω από την έλλειψη ρευστότητας, ενώ σήµερα ψάχνουν οι παραγωγοί να βρουν τα δικαιώµατά τους και δεν γνωρίζουν πότε
θα υπάρξει η εξόφληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, ταυτόχρονα, καταργείτε και το µέτρο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που αναφέρεται στον ΕΛΓΑ. Πετάτε
δηλαδή στον κάλαθο των αχρήστων ένα κονδύλι που θα µπορούσε να φτάσει στα 200 εκατοµµύρια, χρήµατα αναγκαία για
την κάλυψη συγκεκριµένων ασφαλιστικών κινδύνων στη φυτική
και ζωική παραγωγή, και µάλιστα σε µια περίοδο που οι ζηµιές
αυξάνονται συνεχώς λόγω των δυσµενών κλιµατικών αλλαγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας το είπα και τις προάλλες,
είναι πολύ εύκολο να επιβάλλεις φόρο στο κρασάκι του λαού αντί
να προχωράς σε αναδιάρθρωση αµπελώνων, να τους κάνεις πιο
ανταγωνιστικούς, πιο παραγωγικούς, να προωθείς τα ελληνικά
κρασιά στην ντόπια αλλά και στις διεθνείς αγορές για να έχεις
υπερπολλαπλάσια έσοδα από τον φόρο που επιβάλλεις. Μόνο
που για αυτό χρειάζεται όραµα και κυρίως δουλειά για να το υλοποιήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι χωρίς βάση αυτό που
κατά κόρον λέγεται στην πολιτική, ότι οι προοπτικές µιας κυβέρνησης διαγράφονται από τις πρώτες εκατό µέρες στην εξουσία.
Στην πρώτη σας θητεία κατασπαταλήθηκαν µήνες σε µια αδιέξοδη δήθεν διαπραγµάτευση, µε τη γνωστή κατάληξη.
Τείνουν να περάσουν και οι εκατό µέρες της δεύτερης θητείας
σας και θα έχουµε, εξ όσων βλέπω, µία από τα ίδια, µε τα δήθεν
ισοδύναµα µέτρα να καταντάνε εφιάλτης µεγαλύτερος από τα
ίδια τα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Καρασµάνη, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αφού αυτός είναι ο προϋπολογισµός σας, αφού αυτό είναι το
όραµά σας, αφού αυτό θεωρείτε ότι είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεών σας προς τον ελληνικό λαό, συµπαθάτε µας, αλλά η
ψήφος µας είναι αυτονόητη.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρασµάνη.
Κύριε Γάκη, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να
σταθώ λιγάκι στη χθεσινή τοποθέτηση του πολιτικού µου καθοδηγητή, του Γιάννη Θεωνά, ο οποίος έβαλε ένα ζήτηµα όσον
αφορά την ποιότητα της συζήτησης, της κατεύθυνσης και της
πορείας που µπορεί και πρέπει να δώσει το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δυστυχώς διαπιστώνουµε όλοι ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο
έχει ταχθεί στην υπηρεσία της επικοινωνίας και όχι της ουσίας.
Όποιος φωνάζει περισσότερο και βρίζει περισσότερο γίνεται περισσότερο αγαπητός και ο καλύτερος. Περισσεύει, δυστυχώς, η
υποκρισία και ο λαϊκισµός. Εγώ θα αποφύγω να σταθώ σε αυτό
το επίπεδο, γι’ αυτό θα πω ότι στο σχέδιο νόµου που συζητάµε
σήµερα προσδιορίζονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις, καθορίζονται οι στόχοι, οι δείκτες και τα ανώτερα όρια των δαπανών του κράτους σε µία κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης αµφισβητείται από
συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους. Αντίθετα, οι λαοί επιµένουν στην υπεράσπιση των βασικών αρχών της Γαλλικής Επανάστασης, την ελευθερία, την ισότητα, την αδελφοσύνη.
Η Κυβέρνησή µας δίνει καθηµερινά µάχες, ώστε η Ευρώπη να
αντιµετωπίσει ενωµένη τις σηµαντικές προκλήσεις των καιρών,
όπως είναι το προσφυγικό πρόβληµα. Δίνει µάχες για την υπεράσπιση του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Δίνει
καθηµερινές µάχες, ώστε η Ευρώπη να αντιµετωπίσει ενωµένη
τις σηµαντικές προκλήσεις των καιρών, που, όπως σας είπα, είναι
το προσφυγικό. Εργαζόµαστε ενάντια στην αποδόµηση της κοινωνικής συνοχής που θέλει να επιβάλει η συντηρητική νεοφιλελεύθερη ελίτ. Δίνει µάχες για την ακύρωση των σχεδίων που
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θέλουν την Ευρώπη φρούριο περικυκλωµένο από συρµατοπλέγµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο συζητάµε σήµερα το σχέδιο προϋπολογισµού και αυτή είναι η µεγάλη του πρόκληση, να λειτουργήσουµε
µε κοινωνική ευαισθησία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της συµφωνίας του Αυγούστου µέσα σε µια ένωση ισότιµων εταίρων.
Η Κυβέρνηση έχει βάλει τις βάσεις για να σταθεροποιηθεί η
οικονοµία µε σχέδιο που στοχεύει στην επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας, µε µεταρρυθµίσεις που θα οδηγήσουν
στην ανάπτυξη.
Η υλοποίηση µιας νέας αναπτυξιακής και δηµοσιονοµικής πολιτικής απαιτεί έναν προϋπολογισµό που να βλέπει πέρα από τη
µύτη του. Το πρώτο θετικό σηµάδι αναστροφής βρίσκεται στην
αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ύφεση, που για το 2015 θα
κυµανθεί στο 0%, ενώ για το 2016 θα περιοριστεί στο 0,7% µε
προοπτικές περαιτέρω µείωσης.
Έτσι, το δεύτερο εξάµηνο του 2016 η ελληνική οικονοµία θα
επανέλθει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η δηµοσιονοµική
προσαρµογή του προγράµµατος που έχει συµφωνηθεί µε τους
δανειστές περιορίζεται στα 500 εκατοµµύρια ευρώ και θα κυµανθεί περίπου στα 5,7 δισεκατοµµύρια.
Ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2016 είναι 0,5%,
ενώ µε βάση το προηγούµενο πρόγραµµα της συγκυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας θα ήταν 4,5%. Το κόστος των µέτρων που θα χρειαζόταν για να καλυφθεί αυτός ο στόχος της
προηγούµενης κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι θα ξεπερνούσε τα
10 δισεκατοµµύρια.
Για πρώτη φορά θα επιχειρήσουµε να πετύχουµε το στόχο της
εξοικονόµησης του 1% του ΑΕΠ που προβλέπει η συµφωνία του
Αυγούστου όχι µε οριζόντιες περικοπές, όπως γινόταν µέχρι
τώρα, αλλά µε τον εξορθολογισµό του συστήµατος. Και εδώ πρέπει να τονίσουµε πως το µεγαλύτερο µέρος αυτής της εξοικονόµησης -το 0,6%- έχει ήδη επιτευχθεί µε την αύξηση των ορίων
ηλικίας και αυτό που αποµένει είναι το 0,4%.
Εµείς λέµε ότι το 0,4% υπάρχουν τρόποι να βρεθεί χωρίς επώδυνες περικοπές στις συντάξεις. Το µεγαλύτερο στοίχηµα είναι
να καταστήσουµε το σύστηµα ξανά βιώσιµο, προτείνοντας ένα
νέο συνολικό σύστηµα το οποίο αποτελεί το γενικό ισοδύναµο
των µνηµονιακών µέτρων.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητάµε εθνική συνεννόηση. Η άρνησή
σας, κύριοι της Αντιπολίτευσης, είναι άρνηση στην προοπτική
της χώρας. Για πρώτη φορά µετά από µια ολόκληρη πενταετία ο
προϋπολογισµός που έχει κατατεθεί δίνει σηµαντικό βάρος στην
αύξηση των κοινωνικών δαπανών.
Προβλέπονται αυξηµένες δαπάνες για υγεία, παιδεία, στήριξη
της απασχόλησης και καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης
κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο για την υγεία υπάρχει αύξηση
των δαπανών κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ. Στο Υπουργείο
Υγείας, δηλαδή, από τα 48 εκατοµµύρια ευρώ πηγαίνουµε στα
80 εκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε δηλαδή για αύξηση 45%. Γίνονται
προσλήψεις προσωπικού. Κυρίως µέχρι την αρχή του χρόνου, θα
προσληφθούν χίλιοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.
Για πρώτη φορά, δηλαδή, µετά από πέντε χρόνια γίνονται
προσλήψεις στο χώρο της υγείας, προκειµένου να καλυφθούν οι
µεγάλες ελλείψεις των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Ειδικά στη νησιωτική χώρα και σε περιοχές µε ιδιαιτερότητες θα διασφαλισθεί
ο ρόλος και η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγείας. Η
αρχή έγινε. Θα ακολουθήσουν άµεσα νέα θεσµικά βήµατα υλοποίησης αναβαθµισµένων κοινωνικών υπηρεσιών.
Επίσης –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τις περιφέρειές
µας- η Κυβέρνηση εξασφάλισε διπλάσια προκαταβολή από την
κοινωνική χρηµατοδότηση 14% αντί για 7%.
Επίσης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουµε αύξηση 30 εκατοµµυρίων ευρώ στις δαπάνες. Στο Υπουργείο Παιδείας έχουµε επιπλέον 120 εκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό του 2015.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης 140 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω,
αύξηση δηλαδή 35%. Από 463 εκατοµµύρια ευρώ πηγαίνουµε
στα 603 εκατοµµύρια ευρώ.
Για την υποστήριξη των ανέργων θα απασχοληθούν συνολικά
εκατόν έντεκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε άτοµα εξάµηνης
ή δωδεκάµηνης διάρκειας µε 500 εκατοµµύρια ευρώ.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οπωσδήποτε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Επιπλέον, έχουµε ψηφίσει ήδη νόµο για
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τώρα η ευθύνη βρίσκεται στην Αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να συναινέσει επιτέλους στον ορισµό των µελών του ΕΣΡ, ώστε να προχωρήσουν οι διαγωνισµοί
για τις άδειες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η ευθύνη συνολικά της Αντιπολίτευσης είναι µεγάλη. Στα χέρια σας, κύριοι συνάδελφοι, είναι να µην επιβεβαιώσετε τις υποψίες που θέλουν να
προκαλείτε µε την τακτική σας µπλοκάρισµα της εφαρµογής του
νόµου.
Επιπλέον, δεν καθόµαστε µε σταυρωµένα τα χέρια και στον
αγώνα κατά τη διαφθοράς. Συγκρίνοντας τον Οκτώβρη του 2014
µε τον Οκτώβρη του 2015, δηλαδή δύο µήνες, µε οµοειδείς φορολογικές υποχρεώσεις για τους πολίτες, το ελληνικό δηµόσιο
εισέπραξε 700 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος µας είναι η χάραξη µιας
στρατηγικής αναθεώρησης του αναπτυξιακού µοντέλου της
χώρας, η οποία θα οδηγεί στη µείωση των ανισοτήτων, στην αναδιανοµή των εισοδηµάτων, στην αποκατάσταση και το σεβασµό
των δικαιωµάτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης
και συνοχής µε βασικούς αναπτυξιακούς άξονες την αύξηση της
απασχόλησης, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τον επαναπατρισµό των νέων επιστηµόνων της.
Η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι η µόνη ασφαλής απάντηση
στις προκλήσεις. Καλούµε όλα τα κόµµατα αντί να παλεύουν σε
επικοινωνιακά πελάγη, να υπερβούν τα µικρά και να στηρίξουν
τα µεγάλα και τα δύσκολα. Θα ήταν και πιο αποτελεσµατικό και
πιο ωφέλιµο για τον τόπο και την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γάκη.
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 συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Σταύρος Κοντονής.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι στα χρόνια της
µνηµονιακής επέλασης ο αθλητισµός ήταν ένας τοµέας που είχε
δεχθεί πάρα πολλές περικοπές. Και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι
και οι περικοπές που γίνονται φέτος στον τοµέα του αθλητισµού
µε τον παρόντα προϋπολογισµό για το έτος 2016 δεν είναι κάτι
ευχάριστο. Όµως, θα πρέπει να δούµε τα πραγµατικά µεγέθη
αυτών των µειώσεων.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω εν πρώτοις ότι οι βασικές µειώσεις
που γίνονται αφορούν τον τοµέα των µεταβιβαστικών πληρωµών.
Πρόκειται δηλαδή για τις επιχορηγήσεις στις οµοσπονδίες και στα
στάδια. Μιλάµε για µια µείωση 7 εκατοµµυρίων, διότι αυτή είναι η
πραγµατική µείωση. Τα επιπλέον είναι µειώσεις που γίνονται στον
τοµέα των αποδοχών και των πρόσθετων παροχών, που εκεί υπάρχει ένα νοικοκύρεµα και βεβαίως από τα προηγούµενα χρόνια µια
διαχείριση προς τα κάτω.
Το σηµαντικό είναι ότι αυτήν την ώρα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µια µείωση περίπου 7 εκατοµµυρίων. Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα. Διότι η προηγούµενη κυβέρνηση είχε φροντίσει
µε την εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών στις 12 Δεκεµβρίου του 2014 να περιορίσει τη χρηµατοδότηση από τον ήδη ψηφισµένο προϋπολογισµό στο 90%. Οι
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οµοσπονδίες και τα στάδια, δηλαδή, δεν πήραν το σύνολο των
χρηµάτων που είχαν προϋπολογιστεί, αλλά το 90%. Εποµένως
εδώ πρέπει να δούµε τα πράγµατα και να σας ενηµερώσω σχετικά µε τις προσπάθειες που έχει κάνει η Κυβέρνηση για να εξοικονοµήσει πόρους.
Αυτά τα 7 εκατοµµύρια που έχουµε ως έλλειµµα στην ουσία τα
περιορίζουµε στα 3,5 εκατοµµύρια. Και θέλω να πω ότι σε κάθε
περίπτωση οι οµοσπονδίες -επειδή βρισκόµαστε σε µια ολυµπιακή
χρονιά, αφού το 2016 θα είναι χρονιά Ολυµπιακών Αγώνων- θα πάρουν τα ποσά που πήραν την προηγούµενη χρονιά και για το 2016.
Και αυτό αφού προβλέπεται και συµβαίνει κάθε χρόνο µια επιπλέον χρηµατοδότηση για τις εθνικές αποστολές, όπως και στη
συγκεκριµένη περίπτωση, η οποία µάλιστα θα πρέπει να ληφθεί
άµεσα για να γίνει και ένας καλύτερος προγραµµατισµός. Εποµένως θέλω να πω ότι όσον αφορά τις οµοσπονδίες, η χρηµατοδότηση δεν θα µειωθεί ούτε ένα ευρώ, διότι προσδοκούµε σε αυτήν
την επιπλέον επιχορήγηση, την οποία και θα λάβουµε.
Θέλω, όµως να σας πω ότι φέτος δώσαµε στα στάδια επιπλέον
- το τονίζω- 1,2 εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό το κάναµε κατά προτεραιότητα, διότι η εικόνα των σταδίων, τα οποία εµείς παραλάβαµε, ήταν µια εικόνα απόλυτης καταστροφής, εγκατάλειψης και
µη χρήσης. Ο βαθµός δε επικινδυνότητας ήταν υψηλότατος.
Ιδίως σε στάδια της περιφέρειας δεν µπορούσαν να αθληθούν
αθλητές που υπάγονταν σε σωµατεία ή και πολίτες, οι οποίοι κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ακριβώς διότι η κατάσταση ήταν απερίγραπτη.
Εποµένως από τα 7 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία σας ανέφερα
ήδη, πηγαίνουµε στα 5,8 εκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά πάλι
φέτος δώσαµε στις οµοσπονδίες επιπλέον 2,5 εκατοµµύρια
ευρώ, για να αντιµετωπίσουν ανάγκες και µάλιστα µέσα από την
καταπολέµηση της σπατάλης και την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου προϋπολογισµού.
Αυτές ήταν οι προσπάθειες που κάναµε και περιορίζουµε ουσιαστικά και πραγµατικά την απόκλιση του φετινού προϋπολογισµού του 2015 από τον προϋπολογισµό του 2016 σε αυτό το
πάρα πολύ µικρό χρηµατικό ποσό. Θεωρώ πάρα πολύ µικρό το
ποσό των 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο, όπως σας είπα, όχι
µόνο θα εισπράξουµε από επιπλέον επιχορήγηση, αλλά η επιχορήγηση αυτή εκτιµούµε ότι θα είναι περί τα 9 εκατοµµύρια ευρώ.
Οπότε θα έχουµε να διαθέσουµε πολλά περισσότερα χρήµατα
και στις οµοσπονδίες και στα στάδια.
Εκεί που πρέπει να σταθούµε λίγο είναι ο τριπλασιασµός του
προϋπολογισµού του ΕΣΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ είναι το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραλάβαµε έναν προϋπολογισµό του ΕΣΚΑΝ 50.000 ευρώ το
2015. Με αυτόν τον προϋπολογισµό, το ΕΣΚΑΝ όχι απλά δεν θα
λειτουργούσε, αλλά θα έκλεινε. Και ήδη είχαµε τις αρνητικές
κρούσεις από τη Διεθνή Οµοσπονδία, τον WADA, για τον τρόπο
που λειτουργούσε το ΕΣΚΑΝ εδώ στην Ελλάδα. Η χρηµατοδότηση, λοιπόν, από 50.000 ευρώ που την βρήκαµε πηγαίνει στις
200.000 ευρώ και πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα λειτουργίας του ΕΣΚΑΝ. Αν υπάρξει, θα αντιµετωπιστεί κατά τη διάρκεια
του 2016.
Σε κάθε περίπτωση, είµαστε έτοιµοι και από την άποψη της
χρηµατοδότησης αλλά και του νοµοθετικού πλαισίου, διότι σας
ενηµερώνω, όπως ενηµέρωσα και το Συµβούλιο Υπουργών στις
Βρυξέλλες, ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη µέσα στο 2015 να κυρώσει
µε νόµο τη συµφωνία µε τον WADA. Φεύγουµε, λοιπόν, από την
κατηγορία της επιτήρησης που είναι και άλλες χώρες, όπως η
Γαλλία, η Ισπανία κ.λπ., για να µην αναφέρω κι άλλες. Θα συζητηθεί µέσα στο 2015 και δεν θα χρειαστούµε καν τον χρονικό ορίζοντα µέχρι 31 Μαρτίου 2016 που έχει δοθεί, διότι µε µεγάλη
προσοχή και σοβαρότητα ενσκήψαµε πάνω σε αυτό το πρόβληµα για να δώσουµε άµεση λύση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα των συγκεκριµένων, αυτήν
την ώρα στο Υπουργείο Αθλητισµού γίνεται µια σοβαρή δουλειά
ακριβώς για να εξευρεθούν πόροι. Το πρόγραµµα ΕΣΠΑ στο
οποίο θα εντάξουµε την ενεργειακή αναβάθµιση των σταδίων,
είναι ένας πυλώνας κατεύθυνσης για το πώς πρέπει να δουλεύουµε και για να πιάνουν τόπο τα λεφτά, αλλά και για να υπάρχει εξοικονόµηση πόρων.
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Επίσης, όχι µόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι επιτέλους τα στάδια εισπράττουν τις οφειλές ετών -και σας είχα αναφέρει στις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης ότι βρήκαµε στο
ΟΑΚΑ οφειλές 13 εκατοµµυρίων ευρώ και στο ΣΕΦ οφειλές 4
εκατοµµυρίων ευρώ- όχι µόνο από εκεί υπάρχει ροή χρήµατος
που θα αξιοποιήσουν τα στάδια, αλλά και τα ίδια τα στάδια θα
λειτουργήσουν ούτως ώστε να έχουν έσοδα, πράγµα που µπορούν να πραγµατοποιήσουν και το κάνουν.
Επίσης, επιπλέον έσοδο µέσα στο 2016 θα είναι η δηµιουργία
ενός ειδικού κωδικού ιδίων πόρων για να κατατίθενται εκεί τα
χρήµατα που επιβάλλονται στις επαγγελµατικές οµάδες από τα
πρόστιµα λόγω γεγονότων βίας.
Επίσης, θα περιορίσουµε στον βαθµό του αναγκαίου και του
δυνατού όλο εκείνο το τεράστιο κόστος λειτουργικών δαπανών
µε τον νέο οργανισµό ο οποίος συντάσσεται και αµέσως µετά θα
δούµε και τη δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων και αξιοποίησής
τους σε άλλες υπηρεσίες που ενδεχοµένως και οι ίδιοι επιθυµούν.
Στο πλαίσιο αυτό της εξυγίανσης ήδη έχουµε συµφωνήσει µε
το σύνολο σχεδόν των οµοσπονδιών για ένα σχέδιο αξιολόγησης, για να βλέπουµε ποιες οµοσπονδίες -και το θέλουν και οι
ίδιες οι οµοσπονδίες- έχουν την παραπάνω δυνατότητα απορρόφησης χρήµατων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι ένα
σχέδιο αξιολόγησης των δράσεων των οµοσπονδιών, οι οποίες
µε βάση το σχέδιο θα διεκδικούν και παραπάνω χρηµατοδότηση.
Τέλος, όσον αφορά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σε
µια πρόσφατη συνάντηση που είχα µε τους δηµάρχους της δυτικής Αττικής µας ζητήθηκε να δώσουµε µεγάλο βάρος σε µικρά
έργα, τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του µαζικού αθλητισµού, αλλά και ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού
και των σωµατείων. Είναι µικρά προπονητήρια και όχι φαραωνικά
έργα προς δόξαν των εθνικών εργολάβων. Και αυτό θα κάνει το
Υπουργείο Αθλητισµού.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι, δυστυχώς, αυτός ο
προϋπολογισµός συζητείται στη Βουλή τη στιγµή που παρελαύνουν καθηµερινά από τις τηλεοράσεις οι υποψήφιοι πρόεδροι
της Νέας Δηµοκρατίας και αντί να ακούµε προτάσεις, αντί να
ακούµε προβληµατισµούς για τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία, παρακολουθούµε διαγωνισµούς ποιος θα
είναι πιο επιθετικός απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρόεδρό του,
τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σας νοιάζει εσάς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δυστυχώς, µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισµό και δεν µπορεί να γίνει
και σοβαρή πολιτική συζήτηση.
Επιτέλους, κάντε συνέδριο, εκλέξτε Πρόεδρο του κόµµατός
σας για να καταλάβουµε τι µας λέτε, κυρία Βούλτεψη. Να καταλάβουµε, επιτέλους, ποια είναι…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυβερνήστε εσείς έξι µήνες κι εµείς θα
τα κάνουµε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Βούλτεψη,
σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Βλέπετε ότι όχι µόνο η Κυβέρνηση κυβερνά, αλλά βάζει
και τάξη σε ένα χάλι τριάντα ετών, που είχατε οικοδοµήσει το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Χάλι τριάντα ετών!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφήστε µας εµάς και κάντε τα δικά σας
εσύ. Τώρα, ο Αρχηγός σάς πείραξε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κυρία Βούλτεψη, αµέσως µετά µιλάτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Και κυρίως µπαίνει επιτέλους τάξη εκεί που έχετε το µεγαλύτερο πρόβληµα, στο θέµα της διαφθοράς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άκου τώρα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Διότι αυτά είναι, λοιπόν, τα µεγάλα ζητήµατα. Αν µπορείτε, τελειώνετε µε τις διαδικασίες, για να αποκατασταθεί και
µια κανονικότητα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σας νοιάζει εσάς; Κυβερνήστε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τισµού): Ολοκληρώστε τις εσωτερικές διαδικασίες να αποκατασταθεί µία κανονικότητα, κυρία Βούλτεψη. Μην διακόπτετε συνεχώς!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα µιλάτε για το κόµµα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Χρειάζεται µια κανονικότητα στα θέµατα του διαλόγου,
που τα έχει ανάγκη ο κοινοβουλευτισµός.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από τον Αρχηγό µας εξαρτάται η δική
σας διακυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κάνετε κακό στον κοινοβουλευτισµό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, τώρα σας πήρε ο πόνος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Με αυτά που βλέπει η ελληνική κοινωνία και η διεθνής
κοινή γνώµη, κάνετε κακό στους θεσµούς. Να το αντιληφθείτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα, δεν αφήνετε αυτά που ξέρετε; Κυβερνήστε κάνα- δυο µήνες πριν κάνετε εκλογές πάλι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Κοντονή.
Τώρα θα είχατε τον λόγο, κυρία Βούλτεψη. Γιατί διακόπτετε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, ας κυβερνήσουν κάνα- δυο µήνες κι ας
µας αφήσουν εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, αλλά
τώρα θα είχατε τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
συνοδοί καθηγητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αθικιών Κορινθίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σήµερα, αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, είναι φαίνεται η
µέρα των σχολείων.
Κυρία Βούλτεψη, συµφωνείτε να πάρει τον λόγο ο κ. Κέλλας
και µετά εσείς;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Συµφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα τον πρώτο
προϋπολογισµό της αριστερής Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου
σε µια εξόχως αρνητική συγκυρία γεγονότων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Η επιδείνωση των σχέσεων της γείτονος Τουρκίας µε τη Ρωσία, το τροµοκρατικό
χτύπηµα στο Παρίσι και η ενδεχόµενη µετατροπή της χώρας σε
αποθήκη εξαθλιωµένων ψυχών επιβαρύνουν και τις εσωτερικές
εξελίξεις.
Η «δεύτερη φορά αριστερή Κυβέρνηση» βρίσκεται σε παντελή
αδυναµία διακυβέρνησης. Η αριστερή πολιτική είναι γυµνή και η
δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία έχει µετατραπεί σε πλήρη
αναισθησία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ο προϋπολογισµός που φέρνετε προς ψήφιση, είναι αντιαναπτυξιακός,
αναποτελεσµατικός, κοινωνικά ανάλγητος και καθαρά υφεσιακός. Επιπλέον, δεν βλέπω διάθεση να υλοποιήσετε το µνηµόνιο
που υπογράψατε και πολύ φοβούµαι ότι έχετε πέσει στον φαύλο
κύκλο της κυβερνητικής εσωστρέφειας, της απραξίας, της εκλογολογίας και γενικά του να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα όταν
έρχονται τα δύσκολα.
Με τον προϋπολογισµό αυτό παραδέχεστε ουσιαστικά ότι η
διακυβέρνησή σας το 2015 υπήρξε καταστροφική, εξανέµισε τις
θυσίες του ελληνικού λαού και οι συνέπειες θα συνεχιστούν και
το 2016. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών µάς είπε
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ότι το θέµα του Grexit δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Η χώρα µας
από το πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά µετά από πενήντα χρόνια και την ανάπτυξη, επιστρέφει σε ύφεση και ελλείµµατα. Και εσείς καυχιέστε. Για ποιο πράγµα ακριβώς; Επειδή η
ύφεση είναι λίγο µικρότερη από την προϋπολογισθείσα; Διότι, αν
συγκρίνετε τις επιδόσεις 2014-2015 και τις προβλέψεις 20162017, είναι συντριπτική εις βάρος της Κυβέρνησής σας, της Κυβέρνησης της Αριστεράς.
Και όλα αυτά µετά από πρωτοφανείς περικοπές των συντάξεων, πρόσθετη φορολογία στον ιδιωτικό τοµέα και αύξηση της
ανεργίας. Είµαστε ή δεν είµαστε σε χειρότερη κατάσταση σήµερα από πέρυσι τον Δεκέµβριο;
Δυστυχώς για όλους, είµαστε, κύριοι συνάδελφοι. Και το χειρότερο, θα είµαστε και του χρόνου, παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού που δεν µπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο.
Γιατί έπρεπε να πάµε σε δηµοψήφισµα, λόγω του δηµοψηφίσµατος σε capital controls, να φύγουν εκατό χιλιάδες επιχειρήσεις επιπλέον να πάνε στο εξωτερικό, να αυξηθεί η ανεργία, να
µειωθούν τα επιδόµατα θέρµανσης στο ήµισυ; Γιατί έπρεπε να
αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να σταµατήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, να φρενάρουν οι ιδιωτικοποιήσεις, να αυξηθεί
η προκαταβολή φόρου και να στερέψει η αγορά από ρευστό; Για
να ικανοποιηθούν τι; Οι ιδεοληψίες σας; Ή µήπως συλλάβατε τη
φοροδιαφυγή και φέρατε χρήµα στην Ελλάδα από τη λίστα Λαγκάρντ και από τις άλλες λίστες που έχετε στη διάθεσή σας; Η
αποκορύφωση είναι η ανακεφαλαιοποίηση ή µάλλον το ξεπούληµα των ελληνικών τραπεζών στους ξένους. Είναι ένα σκάνδαλο
που ισοδυναµεί µε εθνική µειοδοσία.
Κυρίες και κύριοι, ξεπουλήσατε τις ελληνικές τράπεζες. Διδάξατε τι σηµαίνει ξεπούληµα. Και το χειρότερο είναι ότι περάσατε
όλα τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυρέων και των επιχειρήσεων στους ξένους.
Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, το οποίο ουσιαστικά αποδοµείτε, οι συνολικές περικοπές φτάνουν σχεδόν τα 2 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων 1,85 δισεκατοµµύρια ευρώ αφορούν το
ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο ψυχορραγεί. Μειώνετε τις συντάξεις, πιθανότατα και αυτές που είναι κάτω από 1000 ευρώ. Πετσοκόβετε το ΕΚΑΣ. Κατακρεουργείτε το εφάπαξ για να δώσετε
ανάσα στο σύστηµα, αλλά στην ουσία τα παίρνετε από τον ταλαίπωρο λαό. Το πρόβληµα στο ασφαλιστικό πιστεύω το καταλάβατε, είναι οι εισφορές και η λύση είναι οι επενδύσεις του
ιδιωτικού τοµέα, η µείωση της ανεργίας και η δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Για να προσελκύσουµε επενδύσεις, όµως, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ό,τι ακριβώς είχαµε ξεκινήσει εµείς,
αλλά δεν µας αφήσατε να το ολοκληρώσουµε. Εσείς, όχι µόνο
δεν κάνετε κάτι παρόµοιο, αλλά λόγω της ιδεοληψίας σας, εκτός
από την αύξηση της φορολογίας στον ιδιωτικό τοµέα, σταµατήσατε και τις πληρωµές των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµόσιου προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστιες και ολέθριες συνέπειες στη ρευστότητα και τελικά στην απασχόληση και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αντοχής; Ενώ είχαµε παραλάβει εµείς
ληξιπρόθεσµα χρέη 9 δισεκατοµµύρια περίπου το 2012, σας παραδώσαµε χρέη 3,5 δισεκατοµµύρια στα τέλη του 2014. Και αυτά
τα φτάσατε µέσα σε δέκα µήνες στα 6 δισεκατοµµύρια.
Αυτή η πολιτική, κυρίες και κύριοι, δεν οδηγεί πουθενά. Η οικονοµία δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στην ανάπτυξη. Για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είχατε υποσχεθεί 2 δισεκατοµµύρια στη Θεσσαλονίκη. Ψηφίσαµε 200 εκατοµµύρια
ευρώ στον προϋπολογισµό τον Μάρτιο και τώρα βλέπουµε µόνο
100 χιλιάδες. Τι έγινε; Τέλειωσε η ανθρωπιστική κρίση και δεν το
καταλάβαµε; Διότι βλέπω, περίσσεψαν τα 100.
Έρχοµαι τώρα στον κρίσιµο τοµέα της υγείας. Θα σας διαβάσω τι έλεγε πέρυσι ο σηµερινός Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός
στη συζήτηση του προϋπολογισµού: «Με τον σηµερινό προϋπολογισµό, που συζητούµε, δεν αναιρείται, αλλά ίσα ίσα ενισχύεται
η µνηµονιακή λογική των περικοπών, της συµπίεσης των δηµοσίων δαπανών υγείας, της απαξίωσης των δηµοσίων δοµών και
της ενίσχυσης του ιδιωτικού τοµέα».
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Και τώρα τι γίνεται; Η υποχρηµατοδότηση είναι εµφανής, τα
νοσοκοµεία λειτουργούν στο 40% του προϋπολογισµού και κατά
30% κάτω από τα περσινά νούµερα. Όχι µόνο διατηρείτε, αλλά
επεκτείνετε και το κατάπτυστο εργαλείο claw back στη φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων. Μήπως θέλετε να σας πω τι
έλεγε η Κυβέρνησή σας τον Φεβρουάριο στους φαρµακοποιούς;
Το ξέρουν καλύτερα αυτοί.
Να σας θυµίσω τι έλεγε ο κ. Κουρουµπλής στη συζήτηση του
περσινού προϋπολογισµού για την εθνική φαρµακοβιοµηχανία;
Έλεγε ο κ. Κουρουµπλής τον Μάρτιο: «Οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες θα πρέπει να πληρώνουν µικρότερο rebate». Να σας πω
τι έκανε; Αύξησε το rebate κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ και ο διάδοχός του κ. Ξανθός έρχεται και µειώνει την τιµή του ελληνικού
φαρµάκου µέχρι 1 ευρώ. Το αποτέλεσµα είναι ότι µε µαθηµατική
ακρίβεια έχουµε καταστροφή της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας,
αύξηση της ανεργίας, µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνση των Ελλήνων ασθενών και κανένα όφελος για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Την ίδια πολιτική ακολουθείτε σε όλους τους τοµείς. Η αύξηση
των εισφορών, υπέρ ΕΟΠΥΥ δήθεν, µε µείωση 6% στις συντάξεις
µεταφράζεται σε 814 εκατοµµύρια ευρώ για το 2015. Από αυτά
έχουν εισρεύσει στον ΕΟΠΥΥ µόνο τα 214, τα υπόλοιπα 600 εκατοµµύρια πού πήγανε; Στο χρέος ή στην πληρωµή συντάξεων;
Αναζητάτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εναγωνίως συναίνεση για να κυβερνήσετε, ξεχνώντας τη στάση σας στο παρελθόν. Συναίνεση µε ποιους; Με τους «γερµανοτσολιάδες», µε
τους κοινωνικούς δολοφόνους, µε τους φθαρµένους, µε το
«παλιό», µε την «τοξική» Νέα Δηµοκρατία, µε τα «σκυλιά»;
Θέλετε συναίνεση σε τι ακριβώς; Σε περαιτέρω µείωση των
συντάξεων, σε κοινωνική αναλγησία, στην καταστροφή του ιδιωτικού τοµέα και σε περεταίρω αύξηση του κράτους; Ή µήπως θέλετε συναίνεση για να προσποιείστε ότι δήθεν κυβερνάτε και να
κοροϊδεύετε τις κοινωνικές οµάδες; Μέχρι τώρα είχαµε: από τον
Φεβρουάριο µέχρι τον Σεπτέµβριο ψηφίζαµε, από τον Σεπτέµβριο µέχρι σήµερα ξεψηφίζουµε και από χθες ο κ. Αποστόλου
µας έχει καινούργιο εφεύρηµα, ψηφίζουµε –λέει-, αλλά δεν θα
το εφαρµόσουµε. Αν είναι δυνατόν!
Εµείς δεν σας ζητήσαµε να συγκυβερνήσουµε, εσείς το κάνετε
για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και για να συσπειρώσετε την
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα.
Ο φίλος και πατριώτης µου Λάκης Λαζόπουλος, που είναι και
φίλος του Πρωθυπουργού, ξέρετε πώς το έλεγε αυτό στους
«Δέκα µικρούς Μήτσους»; Ασκήσεις θάρρους. Ας το δείτε λιγάκι.
Κυρίες και κύριοι, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Αν δεν µπορείτε, παρατήστε τα. Αυτός ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να
εκτελεστεί, παρ’ όλο που θα το θέλατε πολύ και για τον λόγο
αυτόν δεν θα τον ψηφίσω, ελπίζοντας ότι θα είναι ο πρώτος και
ο τελευταίος προϋπολογισµός της αριστερής Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Κέλλα.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
Τώρα θα τα πείτε όλα, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γελάµε γιατί ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο κ.
Κοντονής, ότι δεν µπορούν να κυβερνήσουν, επειδή δεν έχουµε
βγάλει εµείς Αρχηγό! Αυτό που φώναζα από κάτω είναι: Κυβερνήστε δύο µήνες, τι θα πάθετε δηλαδή; Είναι ανάγκη οπωσδήποτε να έχετε εµάς; Μιλάµε εδώ µέσα. Τι σας νοιάζει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν είπαµε αυτό. Είπαµε να γίνεται διάλογος στο Κοινοβούλιο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Διάλογο κάνουµε και εδώ. Αυτό κάνουµε
και εµείς. Δεν χρειάζεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Διαγκωνισµούς κάνουν οι Αρχηγοί ποιος θα είναι πιο
επιθετικός στον Πρωθυπουργό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν σας κάνουµε εµείς; Ξέρετε ποιο είναι
το πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Βούλτεψη,
ο χρόνος περνά.
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα µου δώσετε κι εµένα χρόνο, όπως συνηθίζεται.
Κοιτάξτε, δυστυχώς γελάµε, γιατί πράγµατι είναι αστείο µια
Κυβέρνηση δύο µηνών πάλι να ασχολείται µε το τι κάνει η Αντιπολίτευση. Και λέω: Καθίστε έξι µήνες και δουλέψτε. Κάντε τη
δουλειά σας και κυβερνήστε. Με εµάς πάλι ασχολείστε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Έξι µήνες θα κάνετε να βγάλετε Αρχηγό, κυρία Βούλτεψη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ξέρετε, πράγµατι είναι για γέλια, αλλά,
δυστυχώς, τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά. Και επειδή συζητήθηκε λίγο - πολύ ο προϋπολογισµός εδώ από όλους τους συναδέλφους, θέλω να πάρω την αφορµή για να πω τα εξής:
Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε µπροστά
σε µια εθνική καταστροφή µε αυτά τα οποία συµβαίνουν στη
χώρα όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο, το οποίο αποτυπώνεται
σε αυτόν τον προϋπολογισµό -η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ έχει γίνει ένα είδος «εφευρέτη φόρων», µε σαδιστικό
τρόπο εφευρίσκετε φόρους- αλλά και σε επίπεδο εθνικό πια. Δηλαδή, µέχρι τώρα µπαινοβγαίναµε στο ευρώ. Και ακόµη δεν ξέρω
πού είµαστε. Τώρα µπαινοβγαίνουµε στη Σένγκεν. Έχει δηµιουργηθεί ένα χάος στα σύνορά µας µε την ΠΓΔΜ. Κι ενώ είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είχαν ληφθεί οι αποφάσεις για το
προσφυγικό, τώρα µαθαίνουµε ότι µόλις χθες η Κυβέρνηση επέβαλε το αίτηµα για ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού µηχανισµού.
Το είπε ο ίδιος ο κ. Μουζάλας, ο αρµόδιος Υπουργός, όταν
ερωτήθηκε: «Καλά, από τις 26 Οκτωβρίου έγινε η Σύνοδος για
το προσφυγικό. Γιατί εσείς περιµένατε σήµερα να γίνουν τα επεισόδια, να ενταθούν τα επεισόδια;». Και τα επεισόδια τα ξέρατε
πάλι από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο έχουµε προβλήµατα
στα σύνορα µε τα Σκόπια. Και απήντησε εχθές ο κ. Μουζάλας:
«Δεν το κάναµε πριν δύο µήνες, γιατί τότε δεν ήµασταν ακόµη
σε θέση να σταθµίσουµε ακριβώς τις ανάγκες µας».
Προσέξτε τώρα: Κυβερνάτε -λέµε τώρα!- από τον Γενάρη.
Όταν άρχισαν τα προβλήµατα, µας έλεγε τότε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος ότι σκορπάµε τροµοϋστερία. Γίνεται απόλυτος
µύλος στη χώρα. Το προσφυγικό της Συρίας ήταν σε έξαρση το
2013 και αυτή η κατάσταση όχι µόνο δεν υπήρχε, αλλά δεν είχαµε απασχολήσει ποτέ κανέναν µε το θέµα. Ξαφνικά, γίνεται
όλη αυτή η κατάσταση και έρχεται ο αρµόδιος Υπουργός να µας
πει, «Το κάναµε το αίτηµα χθες…» -σήµερα, δηλαδή, είπε- «…
γιατί πριν δύο µήνες που ελήφθησαν οι αποφάσεις, εµείς δεν ξέραµε να σταθµίσουµε τις ανάγκες µας.».
Έχουν γίνει από τον Απρίλιο τέσσερις διυπουργικές υπό τον
κ. Τσίπρα, µια διυπουργική υπό τον κ. Βούτση, τότε Υπουργό
Εσωτερικών, µια διυπουργική υπό τον κ. Φλαµπουράρη, µια διυπουργική µε την υπηρεσιακή κυβέρνηση και ακόµη δεν ξέρετε
να σταθµίσετε τις ανάγκες σας.
Αυτό, όµως, δεν είναι το πρόβληµα. Αυτό θα ήταν σκέτη ανικανότητα και αδικαιολόγητη δικαιολογία. Εδώ είσαστε σε αδικαιολόγητη απροθυµία ή µάλλον σε δικαιολογηµένη απροθυµία,
διότι δεν θέλετε να το κάνετε.
Εάν κοιτάξουµε τα κείµενά σας από το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ
το 2012, από τις πολιτικές αποφάσεις, από τη διακήρυξη των ευρωεκλογών όλη µέρα τσακώνεστε µε αυτούς που θέλουν κάτι να
κάνουν µε τους µετανάστες. Ανοικτά σύνορα, όχι Ευρώπη φρούριο, έξω η Σένγκεν.
Γιατί φωνάζετε για τη Σένγκεν και διαψεύδετε τον έναν και τον
άλλον; Το κείµενο, η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές
του 2014, λέει, «Έξω η FRONTEX, έξω η Σένγκεν, ανοικτά σύνορα». Τώρα τι πάθατε;
Δεν είναι µόνο ότι τα είπε ο Πρωθυπουργός, που κυκλοφορεί
το βιντεάκι. Το γράφετε στο κείµενο σας, «Έξω η Σένγκεν». Άρα
σου λέει και ο άλλος, εδώ δεν µας θες. Δεν µας θες! «Έξω η
FRONTEX», λέτε.
Τον Γενάρη του 2014 θυµάστε τι έγινε. Δύο ναυάγια είχαν γίνει
επί των ηµερών µας, στη Σάµο και στο Φαρµακονήσι, και κοντέψατε να µας σταυρώσετε. Και έχει πνιγεί τόσος κόσµος στο Αιγαίο, είστε ανίκανοι να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους και
δηµιουργείτε αυτή την κατάσταση. Τι µας έλεγε το 2013 ο κ. Τσίπρας; Έστειλε γράµµα στον Ροµπάι ότι καµµία FRONTEX δεν
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µπορεί να αντιµετωπίσει την κατάσταση.
Τι µας είπατε στις 26 Οκτωβρίου; Είπε ο κ. Τσίπρας ότι µας
έκαναν τρεις παράλογες προτάσεις. Η µία από αυτές ήταν να
έρθει η FRONTEX στα σύνορά µας µε την ΠΓΔΜ. Λοιπόν; Τόσο
καιρό δεν λέµε, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν φυλάνε τα σύνορά µας
που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα; Τώρα τι έγινε, δηλαδή; Ποιο
ήταν το θέµα µας; Και στο κάτω - κάτω της γραφής φυλάξτε τα
αν µπορείτε! Φυλάξτε τα! Βλέπουµε το χάος που έχετε προκαλέσει. Τόσο καιρό εγώ θυµάµαι να λένε, να έρθουν οι Ευρωπαίοι
να φυλάνε τα σύνορά µας να µην κάνουµε τόσους εξοπλισµούς.
Μόνο τα tweet ξέρετε να ρίχνετε κάτω και να αυτοκαταρρίπτεται
ο Πρωθυπουργός;
Πήγε και συναντήθηκε µε τον Νταβούτογλου. Πήγε στην Τουρκία. Τον είδε ξανά στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι λύνει θέµατα. Συναντήθηκε µε τον Ιβάνοφ των Σκοπίων ο κ. Τσίπρας. Και ποιο
ήταν το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα ήταν να µας λέει ο Πόποσκι, ο Υπουργός Εξωτερικών, να πάνε να τα βρούνε µε την Ελλάδα που είναι χώρα - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
οποία είναι ασφαλής χώρα. Δηλαδή, µας πετάει το µπαλάκι.
Ξέρετε τι έχει συµβεί; Πριν είκοσι µέρες βγήκαν οι εκθέσεις
προόδου της Κοµισιόν για την Τουρκία και για τα Σκόπια και ήταν
αρνητικές. Μέσα σε είκοσι µέρες ανατράπηκαν αυτές οι εκθέσεις. Επιταχύνεται η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Τι άλλο,
δηλαδή, θα γίνει τώρα; Θα κάνουµε και το χατίρι στα Σκόπια,
επειδή δεν µπορούµε να κάνουµε αυτό που πρέπει στα σύνορα;
Σας λέω ξανά το εξής: Θα υπάρξει πρόβληµα εθνικής καταστροφής. Θα είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβληµα από ό,τι φαντάζεστε. Συνέλθετε, λοιπόν, και σταµατήστε να κάνετε δήθεν
ηρωικά, ότι δεν δεχόµαστε αυτό και δεν δεχόµαστε εκείνο, διότι
η χώρα έχει διαλυθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα να πω δύο λόγια µόνο για τον προϋπολογισµό και
τη συναίνεση. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Εµάς δεν µας χρειάζεστε,
διότι υπάρχουν όλες οι δηλώσεις -και επειδή δεν προλαβαίνω,
θα τις καταθέσω για τα Πρακτικά- από τις οποίες προκύπτει ότι
ο κ. Τσίπρας, ο κ. Καµµένος, όλα τα στελέχη, όλοι οι Υπουργοί,
όλοι οι Βουλευτές δηλώνουν ότι ο λαός συµφωνεί. Αυτό λέτε.
«Γνώριζε τη συµφωνία.». «Είναι η πρώτη φορά που ψήφισε γνωρίζοντας τη συµφωνία». «Είναι σύµµαχος της Κυβέρνησης».
«Ταυτίζεται ο λαός µε την Κυβέρνηση». Τα έχω εδώ. Θα σας τα
δώσω για τα Πρακτικά. Τίτλος: «Δηλώσεις περί της συµφωνίας
του λαού».
Ο λαός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνεί και
µε τον προϋπολογισµό, µε τα όσα έρχονται για το ασφαλιστικό
και µε όλα. Άρα δεν χρειάζεστε κανέναν άλλον. Εσείς έχετε τον
λαό µαζί σας. Τον έχετε τον λαό µαζί. Είναι εδώ, ενδεικτικά, οι
δηλώσεις σας για το γεγονός ότι συµφωνεί ο λαός µαζί σας.
Παρακαλώ, τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες δηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, αν ο λαός συµφωνεί µαζί σας, εµάς µας περισσεύει. Θα
προχωρήσετε µε τον λαό που συµφωνεί µαζί σας. Όσοι συµφωνούν και αν συµφωνούν βεβαίως.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Βούλτεψη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αποφύγω τον µεγάλο πειρασµό να απαντήσω σε αυτά που ακούω όχι µόνο σήµερα, αλλά και
τις προηγούµενες ηµέρες, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις.
Θα κάνω µια προσπάθεια να δω τον προϋπολογισµό µε το µάτι
που τον έβλεπα όλα τα χρόνια που ήµουν ένας απλός συνδικαλιστής και κοιτάζαµε τους προϋπολογισµούς. Δεν θα δω τον προϋπολογισµό µόνο από την πλευρά των αριθµών. Αυτό ας το
κάνουν οι λογιστές, οι οικονοµολόγοι, οι φοροτεχνικοί και δεν
ξέρω ποιος άλλος ειδήµων.
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Ο προϋπολογισµός κάθε χώρας, σε κάθε εποχή, για κάθε κυβέρνηση έχει έναν βασικό πολιτικό πυρήνα, ένα πολιτικό σκεπτικό.
Ο προϋπολογισµός όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων και επί
µνηµονίου και πριν το µνηµόνιο -γιατί αυτή την ιστορία του πώς
φτάσαµε εδώ θα την πούµε στη συνέχεια- στηρίζεται πάνω σε µια
λογική. Είναι η λογική του νεοφιλελευθερισµού, την οποία δεν την
αποδέχονται δηµόσια, µε όλη τη σηµασία της λέξεως βέβαια. Όχι
είµαι νεοφιλελεύθερος, είµαι και νέος, είµαι και φιλελεύθερος.
«Νεοφιλελευθερισµός» σηµαίνει λιγότερο κράτος, περισσότερη
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Από το ’90-’91 που δώσαµε την καθαριότητα των νοσοκοµείων στους εργολάβους, φτάσαµε στο
φαινόµενο «Κούνεβα». Έχουµε τους εργολάβους και πλουτίζουν
και έχουµε τους εργαζόµενους σκλάβους. Αυτό είναι το µοντέλο.
Και όταν ακούτε τη φράση, «Να περιοριστούν οι δαπάνες του δηµοσίου», τι σηµαίνει; Σηµαίνει τα λεφτά του φορολογούµενου να
πηγαίνουν κατευθείαν στους εργολάβους πάσης φύσεως και
στην υγεία και στην παιδεία και παντού.
Αυτό το κράτος εµείς δεν το θέλουµε. Εµείς έχουµε φτιάξει
έναν προϋπολογισµό στη βάση του να σταθεροποιηθεί η κατάσταση -είµαστε στα τάρταρα- και να αρχίσει µία διαδικασία ανάπτυξης. Δεν φέραµε έναν προϋπολογισµό ευφορίας, δεν φέραµε
έναν προϋπολογισµό που θα µας οδηγήσει µεθαύριο στον σοσιαλισµό. «Δεν είµαστε αιθεροβάµονες», για να θυµηθούµε τη
γνωστή φράση του Ανδρέα. Φέρνουµε έναν προϋπολογισµό που
έχει δύο στοιχεία: Πρώτον, σταθεροποίηση µε προοπτική µικρής
ανάπτυξης –και το υποτιµάτε πολλοί εδώ το θέµα της σταθεροποίησης- και, δεύτερον, να βγάζει την οσµή, τη µυρωδιά, την
ευωδία της κοινωνικής δικαιοσύνης που την έχουµε και δεν την
είχαν οι πολιτικοί µας αντίπαλοι.
Πώς φτάσαµε εδώ; Γιατί όποιος κάνει συζήτηση για έναν προϋπολογισµό το 2016, το 2010, το 2025 και δεν βλέπει πώς έφτασε
εκεί, δεν µπορεί να καταλάβει τίποτα. Πώς φτάσαµε εδώ; Με το
ιστορικό όνοµα του ΠΑΣΟΚ, που είπε χθες εκλεκτός συνάδελφος
εδώ, το 2009 κέρδισαν τις εκλογές. Στο τέλος του 2009 η έκθεση
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισµών έχει την Ελλάδα στις
πέντε πρώτες χώρες της Ευρωζώνης, που είχε πιστοληπτική ικανότητα. Αντ’ αυτού, µπήκαµε στο µνηµόνιο σε πέντε µήνες, το
Μάη του 2010.
Και αφού µπήκαµε στο µνηµόνιο, το οποίο ήταν συνειδητή επιλογή, αποφασισµένη από το 2009 στη συνάντηση που έγινε µεταξύ Αλµούνια, Μπαρόζο, Κωνσταντίνου Καραµανλή, που ήταν
τότε Πρωθυπουργός, και Γεωργίου Παπανδρέου που έγινε µετά
Πρωθυπουργός, κάνουµε πως δεν το ξέρουµε αυτό. Αφού συµφώνησαν να αποδεχτούν τη λογική των µνηµονίων, δηλαδή τη
λογική µιας πολιτικής αυστηρής λιτότητας, διάλυσης των θεσµών
και του κράτους, έρχονται τώρα και µας λένε, «Δίνετε µόνο εκατό
ψωροεκατοµµύρια για την κοινωνική αλληλεγγύη». Και αντί να
κλαίνε που είµαστε υποχρεωµένοι να δώσουµε µόνο 100.000.000
και όχι ένα δισεκατοµµύριο ή ακόµη περισσότερο, αντί να κλαίνε
που χρειάζεται να ταΐζουµε τα παιδάκια στο σχολείο, µας λένε
ότι τους δίνουµε λίγα.
Συγγνώµη για την ένταση, αλλά η έντασή µου δεν είναι απέναντι σε πρόσωπα, είναι απέναντι σε µια ιστορική διαδικασία. Κι
επειδή…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη, µην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη.
Για να δούµε λίγο τι είναι αυτό που ενοχλεί σύσσωµη την Αντιπολίτευση: Η περίφηµη κοινωνική συναίνεση. Εµείς ζητήσαµε
διάλογο, βέβαια. Όµως, για να δούµε λίγο την ιστορία µας. Δεν
ήθελα να το πω αυτό, αλλά είµαι υποχρεωµένος να το πω, σεβόµενος την ηλικία µου και την ιστορία του τόπου µας. Όταν η Αριστερά έβγαινε πάνω, µπροστά στην κοινωνία, από το ’42 και
ύστερα, δεν υπήρξε ποτέ συναίνεση µε την Αριστερά. Πόλεµος
υπήρξε, από τον Εµφύλιο µέχρι το ’61, µέχρι τη χούντα και πάει
λέγοντας. Να τα πάρουµε ένα-ένα τα στοιχεία;
Τι έγινε µετά το ’58 που η ΕΔΑ πήρε 25%; Έγινε καµµία προσπάθεια συνεννόησης; Έγιναν οι εκλογές του ’61 που ήταν εκλογές βίας και νοθείας. Τι έγινε στα µισά της δεκαετίας του ’60 που
η Αριστερά ανέπτυξε ένα καταπληκτικό εργατικό κίνηµα; Έγινε η
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χούντα.
Να πούµε κι άλλα; Τι γίνεται τώρα που η Αριστερά βγαίνει
µπροστά; Αν είµαστε να πάµε τσόντα στη διακυβέρνηση Δεξιάς
και ΠΑΣΟΚ, οι αγκαλιές θα είναι ανοιχτές. Το να έρθουν, όµως,
υπό την ηγεσία της Αριστεράς, που είναι στο τιµόνι τώρα -και η
ιστορία θα µας κρίνει- δεν το δέχονται. Αντιθέτως, αυξάνουν τις
µάχες εναντίον µας.
Εγώ διαφωνώ και µε αρκετούς συναδέλφους µου και συντρόφους µου που κάνουν λάθος ανάµεσα στον διάλογο και στη συναίνεση. Διάλογο ζήτησε ο Πρωθυπουργός, διάλογο ζητώ κι εγώ,
όχι συναίνεση. Η συναίνεση δεν πρόκειται να έρθει όσο είµαστε
εµείς µηχανοδηγοί της αµαξοστοιχίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα το λεπτό, αλλά πρέπει να πω µια κουβέντα για
το προσφυγικό. Δεν έχει γίνει κουβέντα, πέρα από νούµερα, από
στοιχεία, τόσοι πνίγηκαν εκεί και δεν ξέρω τι. Τι είναι αυτό που
έχει ενοχλήσει την Αντιπολίτευση στο προσφυγικό από την πολιτική µας; Ένα πράγµα είναι, που δεν τολµούν να το πουν: ότι
µέσα από τη στάση µας -µε τα λάθη, µε τις ατέλειες- αναδείξαµε
στην επιφάνεια όλα τα θετικά ενός λαού προικισµένου, που έχει
γνώση της µετανάστευσης, έχει γνώση της Μικρασιατικής Καταστροφής, που δεν την έκανε η Αριστερά. Δεν συνδέεται το όνοµα
της Αριστεράς µε καµµία εθνική καταστροφή. Άλλοι συνδέονται
µε αυτά. Μην επικαλείστε ότι εµείς θα οδηγήσουµε τη χώρα στην
εθνική καταστροφή. Εµείς θα βοηθήσουµε τη χώρα κι αυτό είναι
που σας ταράζει. Σας ταράζει το ότι θα επιβιώσουµε και θα κάνουµε πολιτική και δεν µπορείτε να πλανέψετε τον λαό. Αυτό
είναι, λοιπόν, που πειράζει την Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μανιέ.
Παρακαλώ, κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής
Λευκάδας θα ξεκινήσω µε τον καταστροφικό σεισµό που έπληξε
το νησί στις 17 Νοέµβρη και θρηνήσαµε δύο ανθρώπινες ζωές.
Δεν είναι µόνο ο σεισµός της 17 Νοέµβρη, είναι και το πλήθος
των µετασεισµών, που είχαν ως αποτέλεσµα να ξεσπιτωθούν δεκάδες οικογένειες και να καταστραφούν σχολεία, δρόµοι, δηµόσια κτήρια, λιµάνια, εκκλησίες, δίκτυα υποδοµών και γενικά να
αλλάξει η ζωή των κατοίκων.
Οι ανάγκες που έχουν προκύψει είναι µεγάλες και αυτό που
ζητώ από αυτό εδώ το Βήµα είναι να δοθούν άµεσα όλα όσα δικαιούνται οι πληγέντες του Νοµού Λευκάδας και να αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν στο νησί.
Είναι αδιανόητο µετά από δεκαοκτώ ηµέρες να µην έχει δοθεί
το πρώτο έκτακτο βοήθηµα των 586 ευρώ σε περίπου εκατόν
εβδοµήντα οικογένειες. Μιλάµε για ένα κονδύλι µόλις 100.000
ευρώ, που θα κάλυπτε τις πρώτες βασικές ανάγκες των πληγέντων.
Είναι αδιανόητο να µην ξέρουµε πότε θα επιστρέψουν στις αίθουσες οι µαθητές του Γυµνασίου στο νότιο τµήµα της Λευκάδας, στη Βασιλική, και πότε οι µαθητές του λυκείου -πόσω
µάλλον οι τελειόφοιτοι που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις- µόλις
χθες, µετά από τρεις βδοµάδες, θα ξεκινήσουν τα µαθήµατα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδοµών και Δικτύων κ. Σγουρίδης, επισκεπτόµενος τα µέρη που επλήγησαν, εκτός των άλλων
υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει, λόγω της κατάστασης, µε την ενίσχυση ιατρικού προσωπικού, και το Νοσοκοµείο Λευκάδας και
το Κέντρο Υγείας Βασιλικής, που καλύπτει τις περιοχές που
επλήγησαν περισσότερο από τον σεισµό. Περιµένουµε να δούµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι, δεν ζητιανεύοµε. Είναι παροχές που
δικαιούται η Λευκάδα και η πολιτεία οφείλει να δώσει. Και ως
Βουλευτής όχι της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά όλων των Λευκαδίων, θα επιδιώξω να µην υπάρξουν δικαιολογίες περί εθνικής οικονοµικής στενότητας και να µην υπάρξουν καθυστερήσεις ή
περικοπές σε όσα ορίζει ο νόµος για τις σεισµόπληκτες περιοχές
και για τις αποζηµιώσεις πολιτών, αλλά και για την αποκατά-
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σταση υλικών ζηµιών.
Αυτό που ζητάει η Λευκάδα είναι να µην εγκαταλειφθούµε στο
έλεος του θεού. Αυτό που ζητάει η Λευκάδα είναι να πάρει αυτά
που δικαιούται στην ώρα τους. Να έχουµε, δηλαδή, βοήθεια κάθε
τρόπου και κάθε βαθµίδας από την πολιτεία κυρίως για εκείνους
που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις δουλειές τους και είναι ανήµποροι να αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του προϋπολογισµού:
Όλοι έχουµε διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισµός του 2016 δεν
είναι τίποτα άλλο από ένα σχέδιο που εντείνει την απογοήτευση
και την απελπισία των Ελλήνων, ένα σχέδιο ύφεσης, ανεργίας,
περικοπών και φορολόγησης. Είναι ένας προϋπολογισµός που
«χτυπά κόκκινο», όχι γιατί είναι ο πρώτος που κατατίθεται από
αριστερή Κυβέρνηση, αλλά γιατί είναι το πρόσηµό του αρνητικό.
Είναι αρνητικό στην ανάπτυξη, είναι αρνητικό στις επενδύσεις,
είναι αρνητικό στην κοινωνική συνοχή.
Είναι ένας προϋπολογισµός που απασφαλίζει την εθνική ασφάλιση, εξοντώνει µισθωτούς και συνταξιούχους, ισοπεδώνει τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες, δηµιουργεί νέους
ανέργους και νέο κύµα εγκατάλειψης της χώρας από τους νέους
µας.
Θα ξεκινήσω από το ασφαλιστικό, που µε τις µειώσεις δαπανών προϋπολογίζεται εξοικονόµηση ύψους 1,8 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, βάζοντας χέρι στην τσέπη του συνταξιούχου και του
ασφαλισµένου. Μειώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Μειώνονται τα κοινωνικά επιδόµατα και τα επιδόµατα αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μειώνεται το εφάπαξ, µειώνονται οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Αυξάνονται οι εισφορές στον ΟΓΑ και
διατηρείται η παρακράτηση 6% στις συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Ωστόσο, από τα µέτρα που έχουν περιληφθεί για να εξοικονοµηθεί το 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ, δεν προκύπτει αυτό το ποσό
από την ανάγνωση του προϋπολογισµού. Υπάρχει µία τρύπα
ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ και δεν ξεκαθαρίζεται τι µέτρα
θα ληφθούν για την κάλυψη του. Μήπως υπάρχουν σκέψεις για
αύξηση των εργοδοτικών εισφορών;
Δεν υπάρχει, όµως, καµµία αµφιβολία ότι η ερχόµενη χρονιά
θα είναι πολύ δύσκολη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι µόνο οι δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται µε τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές
παροχές, θα είναι µειωµένες κατά 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
αυτά τα λεφτά θα βγουν από τις τσέπες όλων των ασφαλισµένων.
Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, πέρα από φόρους και περικοπές
δεν προβλέπεται τίποτα για τον ιδιωτικό τοµέα, για τη στήριξη
της απασχόλησης και κυρίως για τον αγροτικό κόσµο. Όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντικός είναι ο πρωτογενής τοµέας στην
εθνική µας οικονοµία, όχι µόνο για τη συνεισφορά του στο ΑΕΠ
-περίπου 10 δισεκατοµµύρια µε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο- αλλά γιατί εξασφαλίζει, σε µεγάλο ποσοστό, τη διατροφική µας επάρκεια και στηρίζει τον παραγωγικό και κοινωνικό
ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
Αντί, λοιπόν, αυτή τη δύσκολη στιγµή να στηρίξουµε αποτελεσµατικά την ανάπτυξή του, οι αγρότες για το 2016 καλούνται να
καταβάλουν επιπλέον 102 εκατοµµύρια από την αύξηση της εισφοράς στον ΟΓΑ, 13 εκατοµµύρια από την κατάργηση της επιστροφής του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, 32 εκατοµµύρια
από τις αυξήσεις στον φόρο εισοδήµατος και 78 εκατοµµύρια
από αύξηση στις προκαταβολές φόρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκα στον σεισµό
της Λευκάδας. Σας παρακαλώ.
Είναι µέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και άρα περιµένουν το
δεύτερο πακέτο που θα προκύψει από τις συζητήσεις µε τους
δανειστές µας και θα ισοπεδώσουν ό,τι έχει αποµείνει στην ελληνική ύπαιθρο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πριν από έναν χρόνο σε
αυτή την Αίθουσα δεν φωνάζατε µόνο ότι θα σκίσετε τα µνηµόνια, δεν τάζατε µόνο δέκατη τρίτη σύνταξη. Απειλούσατε κιόλας
µε εκλογές –τις οποίες και πετύχατε- µε αφορµή την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. Χρησιµοποιήσατε όλη τη φαρέτρα της
πολιτικής αναξιοπρέπειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντί, λοιπόν, έντεκα µήνες µετά να έχετε σκίσει τα µνηµόνια,
φέρνετε έναν προϋπολογισµό που -όπως είπε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλεξιάδης απ’ αυτό εδώ το Βήµακινείται µέσα στη λογική της συµφωνίας και των δεσµεύσεων που
έχει η χώρα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µε τον προϋπολογισµό που καταθέσατε, παραδέχεστε ότι είπατε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Κύριοι
της Συµπολίτευσης, από την πολιτική σας τα capital controls
ήρθαν και παραµένουν. Κάθε µήνα οι φόροι που δεν µπορούν να
πληρωθούν, αυξάνονται κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Κάθε
µήνα βγαίνουν εκτός ρύθµισης στα ασφαλιστικά ταµεία χιλιάδες
ασφαλισµένοι. Το δηµόσιο χρωστάει περισσότερα από 5 δισεκατοµµύρια από επιστροφές ΦΠΑ σε ιδιώτες, στραγγαλίζοντας
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, την απασχόληση και την αγορά
ολόκληρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Τα δηµόσια έργα και οι κοινωνικές
επιδοτήσεις παραπαίουν. Και η συνέχεια της πολιτική σας προβλέπει ακόµα χειρότερα.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία ως παράταξη ευθύνης
έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει κάθε εθνική προσπάθεια που
δίνει προοπτική στην οικονοµία και στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Να είναι, όµως, µια προσπάθεια που να έχει στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη της πατρίδος µας. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται στον προϋπολογισµό που καταθέσατε.
Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι µια απόλυτη συνέπεια σε όλο τον προγραµµατικό
του λόγο από το 2012 και εντεύθεν σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την άσκηση των επιµέρους πολιτικών και τη διακυβέρνηση
της χώρας, πλην των ζητηµάτων της οικονοµίας. Σε όλα τα άλλα
εγώ –είναι η αλήθεια και πρέπει να το παραδεχτώ- διαβλέπω και
διακριβώνω µια απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων.
Για να γίνω πιο σαφής, θα σας διαβάσω τρεις σειρές µόνο από
το κυβερνητικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ του 2012 για τη µετανάστευση. «Η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ο συνοριοφύλακας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνη ρεαλιστική και ανθρωπιστική λύση
είναι να επιτραπεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους όσοι το επιθυµούν, καθώς και ισότιµη ένταξη, νοµιµοποίηση όσων ζουν και εργάζονται εδώ. Επιδιώκουµε να δηµιουργηθούν ανοιχτοί χώροι
φιλοξενίας των προσφύγων, µε υπηρεσίες κοινωνικής και νοµικής προστασίας αντί για στρατόπεδα συγκέντρωσης που ετοιµάζονται.». Απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων! Αυτό ήθελε για
τη µεταναστευτική πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι που βιώνουµε
και που πληρώνουµε σήµερα!
Κύριοι συνάδελφοι, η Ειδοµένη Κιλκίς εξελίσσεται σε ένα σύµβολο αυτό το διάστηµα. Δυστυχώς, δεν είναι µόνο ένα σύµβολο
για τον εγκλωβισµό ανθρώπινων ψυχών. Είναι ένα σύµβολο ανευθυνότητας, προχειρότητας και αυτοεγκλωβισµού της Κυβέρνησης σε πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες καταντούν επικίνδυνες
για τη χώρα.
Όταν η ιδεοληψία, που σας προανέφερα, είναι το κυρίαρχο
στοιχείο στη µεταναστευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αναγκαζόµαστε να συρθούµε πλέον πίσω από τις επίσηµες απειλές για
αποβολή µας από τη Σένγκεν, τότε αρχίζει πλέον η αναδίπλωση
των κυβερνητικών αξιωµατούχων. Θα ήθελα, όµως, µόνο ένα
πράγµα: Αυτή η αναδίπλωση να είναι γρήγορη και σύντοµη, όχι
όπως έγινε µε τα οικονοµικά ζητήµατα µας µε τους εταίρους.
Όσο καθυστερούµε να έχουµε µια ρεαλιστική αντιµετώπιση
του µεταναστευτικού προβλήµατος, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η
ζηµιά για τη χώρα. Όσο αργούµε να προσαρµοστούµε και να συνεργαστούµε µε τους εταίρους, έτσι ώστε να γίνει ο διαχωρισµός
που πρέπει να γίνει ανάµεσα στους οικονοµικούς µετανάστες και
στους πρόσφυγες, όσο δεν προσφέρουµε τις υπηρεσίες που µας
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ζητούνται, τόσο η Ελλάδα κινδυνεύει για µία ζηµία, η οποία θα
είναι πολύ µεγαλύτερη από τον οικονοµικό κίνδυνο ο οποίος
υπήρχε. Γιατί η ζηµία δεν θα είναι µόνο οικονοµική, αλλά µπορεί
να έχει και συνέπειες για την ίδια την εθνική µας υπόσταση!
Αυτόν τον κίνδυνο δεν τον έχουν συνειδητοποιήσει ακόµα όσοι
έχουν την ευθύνη διαχείρισης του πολύ σοβαρού αυτού ζητήµατος.
Άκουσα τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κ. Μουζάλα, να λέει χθες απ’ αυτό εδώ το Βήµα, ότι πρέπει στην Ειδοµένη –επιτέλους, λέω εγώ- να δώσουµε µια λύση.
Η λύση αυτή, βεβαίως, δεν θα είναι µια απλή εκδροµή στο δάσος
φοιτητών κολλεγίου. Συµφωνώ απολύτως. Δεν θα είναι έτσι,
όπως έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την ιδεοληψία ο ΣΥΡΙΖΑ και στην
κατάσταση που είναι τεταµένη και οξυµµένη αυτή τη στιγµή στην
Ειδοµένη.
Συνήθως, όµως, αυτό το σκηνικό, όπως το περιέγραψε ο
Υπουργός Μεταναστευτική Πολιτικής, δηλαδή του δάσους µε
τους φοιτητές, οι οποίοι κάνουν εκδροµή, είναι ένα σκηνικό που
συνηθίζεται και σε θρίλερ. Είναι ένα σκηνικό, απ’ όπου πετάγονται δράκοι και δολοφόνοι µέσα από σκιές. Αυτός ο πολύ σοβαρός κίνδυνος –που θέλω να πιστεύω ότι από χθες άρχισαν να τον
καταλαβαίνουν οι αξιωµατούχοι που έχουν την ευθύνη διαχείρισης αυτού του ζητήµατος- είναι ο µέγιστος αυτή τη στιγµή για
τη χώρα.
Γιατί –ξέρετε- οι εταίροι ήρθαν σε µια συνεννόηση, έβαλαν
πλάτη στα οικονοµικά ζητήµατα της χώρας. Αυτά, όµως, τα ζητήµατα τώρα, στα οποία ζητάνε τη συναίνεση και τη συνεννόηση
µαζί µας, είναι ζητήµατα στα οποία έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία
σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και έχουν αποκτήσει
ιδιαίτερη κρισιµότητα λόγω των τελευταίων εξελίξεων µε την
τροµοκρατία. Και βλέπουν ότι µία χώρα µόνο όχι δεν µπορεί να
φυλάξει τα σύνορά της, αλλά αρνείται να το επιχειρήσει και αρνείται να κάνει τον αναγκαίο διαχωρισµό, ο οποίος, όπως απ’
αυτό το Βήµα παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Ολάντ πρέπει να γίνει. Αυτός ο διαχωρισµός, λοιπόν –και η Νέα Δηµοκρατία το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό,
αλλά ουδέποτε το κατάλαβαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ- είναι αναγκαίος να γίνει όχι σήµερα, αλλά χθες!
Ελπίζω στις 17 Δεκεµβρίου να µην έχουµε καµµιά άσχηµη εξέλιξη για την παρουσία και τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Σένγκεν. Θα είναι το ίδιο καταστροφική και σε ηθικό και σε ουσιαστικό
επίπεδο µε τον κίνδυνο που υπήρχε από τα οικονοµικά προβλήµατά µας.
Θα ήθελα να πω µια τελευταία κουβέντα σε σχέση µε το πολυσυζητούµενο θέµα της συναίνεσης. Ποια συναίνεση και µε ποιους; Ποια συνεννόηση και µε ποιους; Δυόµισι χρόνια στην
προηγούµενη διακυβέρνηση µόνο σε ένα ζήτηµα συναίνεσε ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µας, µάλλον σε ένα ζήτηµα συναινέσαµε όλοι, αναγκαστικά εµείς. Ήταν το ζήτηµα για τη διάταξη που αφορούσε τον
Ρωµανό και τις εκπαιδευτικές του άδειες. Μόνο αυτό βρήκε επί
δυόµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ για να συµφωνήσει και σε οποιαδήποτε
άλλη νοµοθετική πρωτοβουλία ήταν αρνητικός.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι κακώς αναφερόµαστε σε αυτό το ζήτηµα
εδώ µέσα. Από όλες τις πτέρυγες της Βουλής αυτή η κουβέντα
δεν µπορεί να γίνει µε αυτή την Κυβέρνηση, µε αυτές τις ιδεοληψίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Καραγιάννης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε όλους γνωστό ότι ο εν
λόγω προϋπολογισµός διαµορφώθηκε µέσα σε συνθήκες διαχείρισης κρίσης, η οποία έρχεται από το παρελθόν, έχει συγκεκριµένα αίτια και γνωστές σε όλο τον ελληνικό λαό υπογραφές. Σε
εµάς απλά έτυχε να βγάλουµε το φίδι από την τρύπα!
Όταν η ελληνική οικονοµία στις περιόδους ανάπτυξης των παλαιότερων χρόνων παρήγαγε ελλείµµατα αντί πλεονασµάτων,
είναι αδύνατη η επίκληση της κεϋνσιανής πολιτικής για την αύξηση των κρατικών δαπανών στην κρίση. Και αυτό το γνωρίζουν
καλά όσοι σήµερα µας εγκαλούν για έλλειµµα κοινωνικής πολιτι-
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κής, όπως γνωρίζουν επίσης ότι τα πλεονάσµατα αυτά προορίζονται, κατά τον Κέυνς, για την κάλυψη µεγαλύτερων δαπανών
σε περιόδους κρίσης.
Αλήθεια, πού πήγαν τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ των αναπτυξιακών νόµων της τελευταίας εικοσαετίας; Πώς οδηγηθήκαµε
στον παρασιτισµό, στη διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής,
στις επενδύσεις χαµηλής τεχνολογίας, στον κίβδηλο αγροτουρισµό και τις αµαρτωλές αναπτυξιακές; Πώς προέκυψε η ανάγκη
δηµιουργίας ειδικών οικονοµικών ζωνών (ΕΟΖ) στην Πελοπόννησο
και την Ήπειρο, σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός
που απετεύχθη; Πώς φθάσαµε σε τέτοια ποσοστά αποεπένδυσης,
ανεργίας, φτώχειας και χρέους;
Τα ερωτήµατα, ασφαλώς, αυτά και πολλά άλλα ακόµη έχουν
ήδη απαντηθεί, αλλά ο τόπος έχει ανάγκη και από µια αυτοκριτική, µια συγγνώµη.
Παρ’ όλα αυτά, ο προϋπολογισµός του 2016 βάσει εξόδων ανά
Υπουργείο και Αποκεντρωµένη Διοίκηση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση, παραγωγική ανασυγκρότηση και στήριξη της κοινωνικής πολιτικής µε έµφαση στην υγεία και την
κοινωνική πρόνοια. Είναι ιδιαίτερη θετική η εξέλιξη στο ζήτηµα
των επιδοµάτων των υπερήλικων ανασφάλιστων οµογενών.
Η ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τοµέα, βασικού πυλώνα
παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα συµβάλει σηµαντικά στον
βαθµό αυτάρκειας της χώρας σε τρόφιµα και θα µειώσει την ψαλίδα στο εµπορικό ισοζύγιο. Η δε εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας θα βοηθήσει τις καινοτόµες επιχειρήσεις και τους
κλάδους µε ενσωµατωµένη υψηλή τεχνολογία.
Παράλληλα, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα σταθερό, ανταγωνιστικό και απλοποιηµένο επενδυτικό περιβάλλον
µε στόχο την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και την
ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και συµπράξεων.
Η Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα επενδυτικά κριτήρια, που βασίζονται στην αναλογία
ρίσκου και ανταµοιβής. Το δε ρίσκο παραµένει ιδιαίτερα υψηλό
για τους µακροπρόθεσµους επενδυτές. Ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης, το σταθερό φορολογικό, η διαφάνεια στις
δηµόσιες συµβάσεις, η απλοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών και οι στρατηγικές προσέλκυσης επενδύσεων θα συµβάλουν σηµαντικά στην αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάρτιση του εν λόγω προϋπολογισµού ορθά βασίστηκε σε συντηρητικές εκτιµήσεις λόγω
των διαδικασιών της πρώτης αξιολόγησης και της ανακεφαλαιοποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και της συζήτησης
για τη ρύθµιση του χρέους, που θα ξεκινήσει µετά την πρώτη
αξιολόγηση βάσει της νέας ςυµφωνίας.
Η επιτυχής έκβαση αυτών των τριών διαδικασιών θα δηµιουργήσει επιταχυντικές δυναµικές στην ελληνική οικονοµία και θα
βοηθήσει σηµαντικά τις αναγκαίες αναπτυξιακές µεταρρυθµίσεις
που έχουν να κάνουν µε την αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα
και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Οι καιροί, όµως, ου µενετοί και η χώρα µας είναι υποχρεωµένη
να αναπτύξει τάχιστα τους τοµείς της οικονοµίας, όπου εµφανίζει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, για να µπορέσει να σταθεί µέσα σε
αυτό το τρικυµιώδες γεωπολιτικό περιβάλλον που την περιβάλλει.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι το όνειρο του αστικού
εκσυγχρονισµού επιστρέφει ως κυβερνητική πρόταση αυτή τη
φορά της Αριστεράς του 21ου αιώνα, που σήµερα έχει την τύχη
της χώρας στα χέρια της.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
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 έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 5ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Μεγαλοοικονόµου έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µου οµιλία
αποτελεί την πρώτη µου οµιλία στην Ολοµέλεια. Συµπίπτει µε µια
συγκυρία, αφού συνηθίζεται η συζήτηση αυτή να αποτελεί το αντικείµενο της σοβαρότερης συζήτησης του έτους και δεν είναι
άλλη από τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό.
Ο προϋπολογισµός αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο της
Κυβέρνησης και οι δείκτες του σαφώς σηµατοδοτούν την οικονοµική, δηµοσιονοµική πολιτική και την κοινωνική διαδροµή µιας
χώρας.
Ανατρέχοντας, λοιπόν, στον προϋπολογισµό του 2016, τι διαπιστώνει κανείς; Τίποτα άλλο εκτός από φόρους –φόρους, φόρους, φόρους!- µείωση και περικοπές σε όλες τις κοινωνικές
παροχές, συντάξεις, µισθούς.
Αυτά που υποσχεθήκατε ήταν όλα ψέµατα: κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, µείωση των φορολογικών συντελεστών. Κάνατε ακριβώς
τα αντίθετα από ό,τι είχατε υποσχεθεί. Αυξήσατε τον ΦΠΑ στα
νησιά, βάλατε τέλη κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα που απαλλάσσονταν και πολλά άλλα. Και όλα αυτά σε µια δυσβάσταχτη οικονοµικά εποχή, όπου η φορολογική ικανότητα των Ελλήνων έχει
εξαντληθεί. Κλείσατε τις τράπεζες. Τις ξεπουλήσατε. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα capital controls, τα οποία έχουν νεκρώσει
την αγορά και έχουν συνθλίψει οποιαδήποτε προσπάθεια για
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Φυσικά, ουδείς λόγος στον παρόντα προϋπολογισµό για την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Καµµία µνεία για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές, οι οποίες στο προηγούµενο έτος είχαν εκτοξευθεί στα
83 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2016 είναι βέβαιο ότι θα εκτοξευθούν σε µεγαλύτερα ύψη λόγω της µη φορολογικής ικανότητας
πλέον των Ελλήνων, διότι, ως γνωστό, ουκ αν λάβοις παρά του
µη έχοντος.
Επιπλέον, καµµία αναφορά δεν έγινε στον προϋπολογισµό του
2016 για τον συµψηφισµό των χρεών του δηµοσίου µε αυτά των
ιδιωτών. Το δηµόσιο δύναται, καθώς ξέρουµε, να οφείλει προς
τον ιδιώτη χωρίς κανένα πρόβληµα, ενώ ο ιδιώτης, ο φορολογούµενος, όταν οφείλει, απειλείται και µε κατασχέσεις, ακόµη και
της σύνταξης και του µισθού του.
Έχει αναλογισθεί κανείς από εσάς τους κυβερνώντες ότι οι έµµεσοι φόροι ξεπερνούν ακόµη κάθε προσδοκία;
Πρώτη φορά κυβέρνηση της Αριστεράς, κύριοι συνάδελφοι,
συνεχίζει την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική των άλλων κυβερνήσεων. Απλώς έχει µία διαφορά: Τώρα φοράει µια αριστερή κονκάρδα! Τι άλλο να πω;
Η απόδειξη είναι ότι οι δυσβάσταχτοι φόροι που έχετε επιβάλει,
θα φτάσουν φέτος τα 7,2 δισεκατοµµύρια. Φυσικά έχετε και ένα
«µαξιλαράκι» µε τη βοήθεια του οποίου µπορείτε να τους επιβάλετε, αυτό των ΑΝΕΛ. Θα επιβάλετε 4,2 δισεκατοµµύρια εισπρακτικούς φόρους, 3 δισεκατοµµύρια από περικοπές κοινωνικών
δαπανών. Και τελικά ποιος θα πληρώσει αυτό τον λογαριασµό; Φυσικά ο ελληνικός λαός, ο Έλλην φορολογούµενος. Ποιος άλλος;
Μάλιστα, κύριοι συνάδελφοι, προβαίνετε συνέχεια σε περικοπές µισθών, συντάξεων, φορολογείτε τον πρωτογενή τοµέα,
τους αγρότες µας, φορολογείτε τους επιχειρηµατίες, σκοτώνετε
γενικώς κάθε ελπίδα προς τους νέους επιχειρηµατίες. Φορολογείτε γενικώς ό,τι κινείται, ό,τι αναπνέει.
Ως προς την ανεργία έχουµε φτάσει στο ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργων. Είµαστε η τέταρτη χώρα στον δείκτη υψηλής ανεργίας.
Πρώτη στον αποπληθωρισµό. Είµαστε η χώρα που τα πραγµατικά της έξοδα –πρέπει να µας κάνει εντύπωση αυτό- φτάνουν
το 58% του ΑΕΠ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, θα µειώσετε, επιτέλους, τα έξοδα και
τις δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισµό; Είναι η µόνη λύση για
να επιβιώσει η χώρα. Η κοινωνία βράζει, ασφυκτιά και πάντοτε
πληρώνει µόνη της τον λογαριασµό.
Πρέπει να βάλετε µαχαίρι στα κοινωνικά επιδόµατα των ασφαλιστικών ταµείων των ΔΕΚΟ, για να εξοικονοµηθούν χρήµατα για
τον ιδιωτικό τοµέα και τις επιχειρήσεις. Δώστε κίνητρα στους
νέους επιχειρηµατίες. Έτσι θα τονωθεί και θα αναπτυχθεί η
εθνική οικονοµία. Δεν γίνεται κανένας λόγος τέτοιος στον προ-
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ϋπολογισµό.
Και συν τοις άλλοις, το ωραίο είναι ότι δύο ταµεία που άπτονται της απασχόλησης των πιο φτωχών εισοδηµάτων παρουσιάζονται στον προϋπολογισµό να έχουν πλεόνασµα. Μάλιστα αυτά
τα δύο ταµεία είναι ο ΟΑΕΔ και το Ταµείο Οικονοµικής Βοήθειας
των Απόρων. Είναι πραγµατικά το παράλογο σε όλο του το µεγαλείο, να έχουν αυτά τα δύο ταµεία πλεόνασµα! Αφού υπάρχει
πλεόνασµα, µπορείτε να διαθέσετε τα χρήµατα αυτά στην απασχόληση. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε, προσλάβετε τεχνικούς,
συµβούλους, συνδέστε τον ΟΑΕΔ µε ανθρώπους της αγοράς
στον ιδιωτικό τοµέα και να αφήνετε τα χαµηλά εισοδήµατα µε
επιδόµατα.
Για την υγεία; Μάλιστα. Πρώτη φορά κυβέρνηση της Αριστεράς συνεχίζει να µειώνει τον προϋπολογισµό για την υγεία. Αυτό
είναι το κοινωνικό πρόσωπο που λέγατε και εµφανίζατε πάντα;
Τα νοσοκοµεία στερούνται ακόµη και τα είδη πρώτης ανάγκης.
Μάλιστα τα νοσοκοµεία των ακριτικών περιοχών και των νησιών
είναι σε τραγική κατάσταση.
Ως προς την παιδεία κανένας σχεδιασµός ούτε στην πρωτοβάθµια ούτε στη δευτεροβάθµια ούτε ακόµη και στην τριτοβάθµια. Πρέπει να σχεδιάζετε από το τέλος του προηγουµένου
έτους τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανά σχολείο, ώστε να µην εµφανίζονται κενά στα σχολεία. Να συνδράµετε να παραµείνουν τα
ολοήµερα σχολεία ανοιχτά και να µην καταργηθούν, διότι τα
ολοήµερα σχολεία, στη δύσκολη αυτή συγκυρία που ζούµε, επιτελούν ένα κοινωνικό έργο, εκτός από το επιµορφωτικό τους
έργο. Αποτελούν ανάσα για τις εργαζόµενες µητέρες, που µε δυσκολία βρήκαν κάποια εργασία και πασχίζουν να την κρατήσουν.
Για όλα αυτά πρέπει να προβείτε σε µια στοχευµένη ενέργεια.
Πρέπει να γίνει επιστροφή στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων που
έχουν αποσπασθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, σε όσους από τους νέους µας σπούδασαν στο εξωτερικό και των οποίων τις σπουδές πλήρωσε ο Έλλην φορολογούµενος, δεν τους δίνεται η ευκαιρία να παραµείνουν στον τόπο
τους, οπότε αναγκάζονται τις γνώσεις και τις ικανότητές τους να
τις εκµεταλλεύονται στο εξωτερικό.
Όσο για την Ένωση Κεντρώων –αφού δεν έχω περισσότερη
ώρα να µιλήσω-, κλείνοντας την οµιλία µου, θέλω να σας πω ότι
εµείς ως Ένωση Κεντρώων θα είµαστε εµπόδιο και θα δώσουµε
ένα όραµα και ελπίδα στους νέους µας, θα κάνουµε επανεκκίνηση, θα δώσουµε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τουλάχιστον στη
νεολαία µας για να κάνει η οικονοµία µας αυτήν την επανεκκίνηση.
Κύριοι της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, σας
κρούουµε τον κώδωνα για άλλη µία φορά. Η κοινωνία µας, καταλάβετέ το, αργοπεθαίνει. Πρέπει να πάρετε πολύ θαρραλέες
αποφάσεις.
Με τις σκέψεις αυτές, σας κάνουµε γνωστό ότι η Ένωση Κεντρώων ότι φυσικά καταψηφίζει τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλετε να µιλήσετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να προχωρήσουµε, λοιπόν, στον επόµενο Βουλευτή.
Η κ. Σταµπουλή έχει τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ασχολούµουν µόνον µε τον Προϋπολογισµό, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστική η προσπάθεια των
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προλαλησάντων και προλαλησασών να βγάλουν µικροπολιτικά
οφέλη, κινδυνολογώντας πάνω στο δράµα αθώων ανθρώπων.
Μέχρι και για εθνική καταστροφή ακούσαµε, για να ξαναθυµηθούµε τη ρήση του Σάµιουελ Τζόνσον, που πρόσφατα ανέφερε
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, «πατριωτισµός, το τελευταίο καταφύγιο κάθε µπαγαπόντη». Και ήταν πολύ ευγενικός, γιατί η ελληνική
µετάφραση που ήξερα εγώ χρησιµοποιεί µια πολύ πιο ωµή λέξη.
Κυρίες και κύριοι, στις 26-27 Νοεµβρίου έλαβα µέρος ως απεσταλµένη της ελληνικής Βουλής στο Βελιγράδι στη Σύνοδο κοινοβουλευτικών προερχόµενων από χώρες των Βαλκανίων, που
οργάνωσε το σερβικό κοινοβούλιο σε συνεργασία µε την DCAF,
έναν διεθνή οργανισµό, µε έδρα την Ελβετία µε τον τίτλο «Κέντρο
για τον Δηµοκρατικό Έλεγχο των Ενόπλων Δυνάµεων» και µε
θέµα τη «διαχείριση της µετανάστευσης, την προστασία προσφύγων –όχι παρεµπόδισή τους να µπουν στην Ευρώπη- και τον πόλεµο ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα –και µε τον όρο
«οργανωµένο έγκληµα» εννοεί αυτό που λέει: trafficking ανθρώπων και ειδών φυσικά, δεν εννοούσε τους τζιχαντιστές, όπως πιθανόν θα θέλατε– εθνικές απαντήσεις και περιφερειακός
συντονισµός».
Ξέρετε πόσο θετικές ήταν οι κρίσεις των διεθνών οργανισµών
της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης για τη διαχείριση του προσφυγικού κύµατος από αυτή την Κυβέρνηση, σε αντίθεση µε τις
επικρίσεις και τις διεθνείς καταδίκες που επέσυρε η προηγούµενη κυβέρνηση και που δεν περιλαµβάνουν τη διαχείριση των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών κονδυλίων, την οποία δεν έχουµε διερευνήσει ακόµη, ενώ θα έπρεπε;
Λίγη αιδώς, λοιπόν, από εκείνους που φιλοδοξούσαν να «κάνουν τον βίο αβίωτο» σε αθώους ανθρώπους, απέναντι σε αυτούς
που τους αντιµετωπίζουν ακριβώς ως ανθρώπους µε δικαιώµατα
άξια κάθε σεβασµού, σύµφωνα µε τις θέσεις της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τις οποίες και καταθέτω
όπως διατυπώθηκαν σε ένα δελτίο στις 20 Νοεµβρίου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε ποιων τη δόξα διεκδικείτε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης; Εκείνη του εκπροσώπου της Σλοβενίας, που κάλεσε
το ελληνικό ναυτικό «να κάνει τη δουλειά του, ώστε να µην περνάει κανένας». Αυτό θέλετε; Πείτε εδώ µέσα αν τολµάτε: «Πνίξτε
τους όλους». Αλλιώς αφήστε αυτή την Κυβέρνηση να σέβεται τη
σύµβαση της Γενεύης και τις διακηρύξεις του ΟΗΕ.
Στον προϋπολογισµό τώρα: Πρόκειται πράγµατι για έναν δύσκολο προϋπολογισµό, για τον οποίο όµως οι τελευταίοι που
µπορούν να διαµαρτύρονται είναι όσοι µε την πολιτική των ελλειµµάτων, ακόµη και σε περιόδους µεγέθυνσης της οικονοµίας,
ώστε να ικανοποιείται κάθε πελατειακή απαίτηση, δηµιούργησαν
εκείνη την προβληµατική κατάσταση, για την οποία το φάρµακο
που επέλεξαν, τα µνηµόνια, αποδείχτηκε χειρότερο από την αρρώστια.
Ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει ποιοι είναι υπεύθυνοι για
τη σηµερινή κατάσταση, γι’ αυτό και εµπιστεύεται κατά πλειοψηφία τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις. Τέσσερις! Ούτε µία ούτε δύο!
Θα αναφερθώ, λοιπόν, σε ένα κοµµάτι του προϋπολογισµού,
το οποίο µας έχει απασχολήσει ελάχιστα έως καθόλου, παρ’ όλο
που αφορά το «µισό του ουρανού», στον προϋπολογισµό που
αφορά τις πολιτικές και δράσεις ισότητας τις οποίες είναι επιφορτισµένη να ασκεί η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων.
Η απευθείας χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό
µε 2.386.000 ευρώ αφορά µισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες
και εκεί πρέπει να αποδοθεί η µικρή µείωση 123.000 ευρώ σε
σχέση µε το 2014.
Η σηµαντικότερη και γνωστότερη δράση, της οποίας η συνέχεια διασφαλίστηκε µε πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση,
αφορά την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών µε τη λειτουργία υποστηρικτικών δοµών, δηλαδή της τηλεφωνικής γραµµής «S.O.S.» µε αριθµό 15900 και των
συµβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας.
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Συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
είτε µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μεταρρύθµισης
του Δηµόσιου Τοµέα είτε στις δοµές όπου υπάρχει σύµπραξη
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης φυσικά, µέσω των ΠΕΠ µε 2.860.000
ευρώ.
Η αναβαθµισµένη λειτουργία και ανάπτυξη αυτών των δοµών
µαζί µε την εναρµόνιση του εσωτερικού δικαίου είναι προϋπόθεση υλοποίησης της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας, της γνωστής Σύµβασης της
Κωνσταντινούπολης, την οποία η Βουλή θα κληθεί να κυρώσει
µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες της οµάδας έργου. Πολύ σύντοµα ελπίζω.
Εξίσου αναγκαίο είναι και το έργο «Οργάνωση υπηρεσιών για
την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης», ένα παρατηρητήριο ισότητας δηλαδή, ένα πληροφορικό σύστηµα που συγκεντρώνει και αναλύει δεδοµένα σε αντιστοιχία µε τα δώδεκα πεδία παρέµβασης του προγράµµατος δράσης της 4ης Παγκόσµιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, που έγινε στο Πεκίνο το 1995. Αυτό το
παρατηρητήριο ισότητας χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ µε
200.000 ευρώ.
Είναι µε βάση αυτά τα δώδεκα πεδία παρέµβασης που θα κριθεί η ελληνική Κυβέρνηση από την Επιτροπή Ελέγχου του ΟΗΕ
για την εφαρµογή της CEDAW, της Συνθήκης για την Εξάλειψη
των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών, επιτροπή που θα µας
επισκεφθεί ξανά τον Μάρτιο του 2017, µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να
είσαστε βέβαιοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λίγα δευτερόλεπτα.
Καλό είναι να µην κάνει αυτή η επιτροπή για άλλη µια φορά τη
διόλου κολακευτική αναφορά που έκανε τον Μάρτιο του 2013 –
ξέρετε ποιοι ήταν κυβέρνηση- η οποία έλεγε: «Αν και η επιτροπή
που µας ενηµέρωσε περιελάµβανε λειτουργούς υψηλού επιπέδου, δεν είχε στοιχεία να µας δώσει». Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
θα έχει και στοιχεία και αποτελέσµατα να δώσει.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, φυσικά θα ψηφίσω τον
προϋπολογισµό και θα έπρεπε να φερθώ πολιτικά ορθά και να
σας καλέσω κι εσάς να τον ψηφίσετε. Οµολογώ, όµως, ότι είµαι
πολύ πιο ήσυχη ενόσω δεν το κάνετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Σταµπουλή.
Ο κ. Χαρακόπουλος έχει τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητούµε είναι ακόµη µία πράξη στο θέατρο του παραλόγου, που
σε σκηνοθεσία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρακολουθούµε εδώ και έντεκα
µήνες.
Είναι αδύνατον να περιγραφεί η αµετροέπεια και η εξωφρενική
ασυνέπεια προεκλογικών λόγων και µετεκλογικών έργων αλλά
και λόγων εκ µέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οµολογώ
πως δεν ανέµενα να ακούσω Υπουργό της Αριστεράς να εγκαλεί
τις προηγούµενες κυβερνήσεις επειδή δεν εφάρµοσαν πλήρως
τα µνηµόνια. Δεν ξέρω αν η παρατήρηση του κ. Μάρδα ήταν ένα
έµµεσο µήνυµα προς τον Υπουργό επί των αγροτικών, που δεσµεύεται ότι δεν θα εφαρµόσει νόµο, την υπερψήφιση του
οποίου εισηγήθηκε στη Βουλή.
Με αφορµή, λοιπόν, την ανάκτηση από τους αγρότες του λεγόµενου «πακέτου Χατζηγάκη», επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε,
να πω ότι στην Ελλάδα µιλούµε πολύ, µιλούµε δηµόσια, συχνά
για πράγµατα που δεν γνωρίζουµε σε βάθος, βλάπτοντας έτσι
το δηµόσιο συµφέρον. Ό,τι όµως και να πούµε, είναι λίγο γι’ αυτά
που ζούµε. Δεν έχει ξαναγίνει κυβερνητικοί Βουλευτές να καλούν
σε απεργία και διαδήλωση κατά της Κυβέρνησης που στηρίζουν,
κατά των µέτρων που ψηφίζουν. Το είδαµε και αυτό µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Προκαλεί, ίσως, κατάπληξη ότι µέσα σε δύο µήνες µια Κυβέρ-
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νηση µε νωπή εντολή και άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία
φυλλοροεί και παραπαίει στα όρια της κατάρρευσης. Αυτή,
ωστόσο, είναι η µοίρα των δηµαγωγών που ψεύδονται ασύστολα.
Αυτών που διαβεβαίωναν για την επαναχορήγηση της δέκατης
τρίτης σύνταξης, που υπόσχονταν 750 ευρώ κατώτατο µισθό,
που δεσµεύονταν για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, που έταζαν σεισάχθεια και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κάποτε όµως έρχεται η ώρα της αλήθειας και ο κάθε κατεργάρης πάει στον
πάγκο του!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2016 βαρύνεται από την εγκληµατική ανευθυνότητα αυτών που οδήγησαν µε προσχήµατα τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, για να τη
ρίξουν κυριολεκτικά στα βράχια, για να βυθιστούµε και πάλι στην
ύφεση. Και έτσι, επιστρέφουµε πανηγυρικά στα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δηµοσίου
προς τρίτους και πρωτίστως προς τις δοµές υγείας να αγγίζουν
τα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένες σχεδόν κατά 60%. Όπερ
σηµαίνει και άλλα µέτρα και άλλοι φόροι και άλλες θυσίες και
άλλες περικοπές.
Και όλα αυτά προς τι; Για το γινάτι των κυρίων Τσίπρα και Καµµένου να ρίξουν την προηγούµενη κυβέρνηση. Ορίστε η εξουσία.
Την έχετε. Παραπλανήσατε τους πολίτες. Και όχι µόνο µία φορά,
αλλά τρεις, ακόµη κι όταν υπογράψατε το µνηµόνιο, όταν τους
είπατε ότι έχετε ισοδύναµα για να αντικαταστήσετε τα σκληρά
µέτρα. Και φυσικά, δεν είχατε τίποτα. Γιατί ποτέ δεν εννοούσατε
όσα λέγατε. Όλα ήταν κουβέντες του αέρα. Και οι δουλειές σας,
δουλειές του ποδαριού. Μόνο επικοινωνιακές φιγούρες και τακτικισµοί. Σε αυτά οµολογώ ότι επιδίδεστε µε καταπληκτική ευελιξία.
Όµως, κάποια στιγµή το απόθεµα µε τα νούµερα της παράστασης εξαντλείται. Τότε ο βασιλιάς είναι γυµνός. Και αναφέροµαι στην εναγώνια προσπάθειά σας να διατηρηθείτε στις
καρέκλες της εξουσίας µε την ακατανόητη θεσµικά συνάντηση
των πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για
το ασφαλιστικό.
Για να πετύχετε τι; Για να υπογράψουµε µαζί σας ευχολόγια
για κάτι που ήδη έχετε δροµολογήσει; Γιατί ήδη οι συντάξεις περικόπτονται. Περικοπές που δεν θα ήταν αναγκαίες αν η χώρα
συνέχιζε να κινείται µε ρυθµούς ανάπτυξης, καθώς συντάξεις και
ΑΕΠ είναι µεγέθη ευθέως ανάλογα.
Γκρεµίσατε κάθε θετική προοπτική και καλείτε τώρα τους συνταξιούχους να πληρώσουν τη νύφη, αυτούς που σας ψήφισαν,
γιατί τους παρουσιάζατε φανταστικούς κόσµους. Όπως παραπλανήσατε και εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελµατίες και εργαζόµενους, που τώρα τους φορτώνετε µε φόρους πάνω στους
φόρους.
Ανάµεσα σ’ αυτούς που περιποιηθήκατε δεόντως είναι και οι
αγρότες, τους οποίους ανταµείβετε προφανώς, γιατί σας έδωσαν στις εκλογικές αναµετρήσεις την πρωτιά. Και τους πυροβολείτε αδυσώπητα. Αυξάνετε τους συντελεστές του φόρου
εισοδήµατος. Καταργείτε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αυξάνετε την προκαταβολή του
φόρου εισοδήµατος, όπως και στους επαγγελµατίες. Παίρνετε
κάθε µέτρο που συνθλίβει την πρωτογενή παραγωγή, για την
οποία επιδεικνύετε µια περίεργη εµπάθεια, µε το γάλα, που το
κάνατε αορίστου διάρκειας στο ράφι, µε το κρασί, που βάζετε
φόρο, µόνοι εσείς σε όλη την Ευρώπη.
Και συνάµα, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το σούπερ σκάνδαλο
µε τον αφελληνισµό των τραπεζών, µε το ξεπούληµά τους έναντι
πινακίου φακής, από εσάς, που προεκλογικά µιλάγατε για εθνικοποίηση των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εύλογα, λοιπόν, είστε πελαγωµένοι, εσείς, οι ultra αντιµνηµονιακοί, που θα σκίζατε τα µνηµόνια µέρα µεσηµέρι και τώρα εκλιπαρείτε για στήριξη, φοβούµενοι την κατάρρευση. Και όλα αυτά
υπό το βάρος της παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής σας και
στο µέτωπο του µεταναστευτικού. Μετά τον εφιάλτη του Grexit
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απέχουµε µια τρίχα από την έξοδο, από την εκδίωξη και από τη
Σένγκεν, µε εγκλωβισµένους εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες
στην Ελλάδα. Γιατί; Διότι πολιτευθήκατε µε γνώµονα τις ιδεοληψίες σας και διότι είστε ανεπαρκείς και εν τέλει επικίνδυνοι για
τη χώρα.
Μην ψάχνετε, λοιπόν, για δεκανίκια. Δεν θα βρείτε συνενόχους. Δείξτε τουλάχιστον λεβεντιά και µην ψάχνετε αλλού για λεβέντες. Και πιείτε το πικρό ποτήρι µέχρι τέλους. Όπως
στρώσατε, θα κοιµηθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χαρακόπουλο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαθεοδώρου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και
κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2016 αποτυπώνει, τόσο στα γενικά του µεγέθη όσο και
στις ειδικές προβλέψεις του, τη βαθιά κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα από την ασκούµενη πολιτική της Κυβέρνησης,
καθώς και την έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής για το µέλλον.
Είναι ένας προϋπολογισµός ύφεσης της οικονοµίας και µεγαλύτερης φτωχοποίησης του ελληνικού λαού.
Ο νέος προϋπολογισµός προβλέπει 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
πρόσθετους φόρους και 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές
στις δαπάνες, µε κυριότερες τις παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό.
Τα µεγέθη του προϋπολογισµού επιβεβαιώνουν την επιστροφή
της χώρας στην ύφεση, στην αύξηση του δηµόσιου χρέους και
στα πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, στην αβεβαιότητα
και στη συνεχή περικοπή στα διαθέσιµα εισοδήµατα των πολιτών.
Πρόκειται, συνεπώς, για έναν αντιαναπτυξιακό, αναποτελεσµατικό, οικονοµικά και κοινωνικά άδικο προϋπολογισµό.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η εµφάνιση βελτιωµένων, σε σχέση µε τις προβλέψεις, δεικτών της ελληνικής οικονοµίας δεν έχουν αξία για τους πολίτες, γιατί αυτοί θα
συνεχίσουν να υφίσταται νέα µέτρα φοροεπιδροµής, µειώσεις
µισθών και συντάξεων, που προβλέπονται τόσο από τα προαπαιτούµενα όσο και από το σχέδιο του προϋπολογισµού του 2016.
Επιπλέον 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν
οι φορολογούµενοι µέσω της αύξησης της φορολογίας νοµικών
προσώπων, ελευθέρων επαγγελµατιών και αγροτών, αύξηση
συντελεστών φορολόγησης ενοικίων, διατήρησης του ΕΝΦΙΑ.
Η Κυβέρνηση, αντί να επιδιώξει την έξοδο από την κρίση ή την
υπέρβαση τουλάχιστον της κρίσης, µέσα από διαρθρωτικές αλλαγές στη φορολογία, αλλά και στη δηµόσια διοίκηση, περικοπή
δαπανών, αποκρατικοποιήσεις, ελάφρυνση των βαρών για επιχειρήσεις, καταφεύγει σε µια εκτεταµένη φοροεπιδροµή, χωρίς
την ίδια στιγµή να µπορεί να εκπληρώσει τους στόχους για τους
οποίους δεσµεύθηκε στο µνηµόνιο που υπέγραψε.
Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, από τα 5,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ νέων παρεµβάσεων τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ θα προέλθουν από το σκέλος δαπανών ενώ τα 3,2 δισεκατοµµύρια θα
προέλθουν από τα έσοδα.
Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, το βάρος των περικοπών στο µεγαλύτερο µέρος του πέφτει στις αδύναµες κοινωνικά και οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού, δείχνοντας για
πολλοστή φορά τη σηµερινή κατάσταση που δηµιουργεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Έλληνα πολίτη.
Μετά την κατάρρευση της µεσαίας τάξης, η ανακατανοµή των
βαρών γίνεται πλέον από τους φτωχούς στους φτωχότερους, ως
αποτέλεσµα της δήθεν σκληρής και πάντως ανίδεης και καταστροφικής διαπραγµάτευσης.
Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισµού υποστηρίζεται
ότι θα υπάρξει αύξηση εσόδων ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτή η αύξηση από πού θα προέρχεται; Κατά κύριο λόγο θα προέρχεται από τη δυσβάσταχτη φορολογία στις εταιρείες και τους
επιτηδευµατίες, µε µόνο µέληµα να παρουσιαστούν ισοδύναµα
µεγέθη στους δανειστές, µεγέθη και τρόποι φοροείσπραξης
απαγορευτικοί έστω και για σκέψη επένδυσης και επικείµενης
ανάπτυξης της χώρας.
Ας δούµε, όµως, τι γίνεται και σε συγκεκριµένους τοµείς, του-
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λάχιστον αυτούς στους οποίους έχω την ευθύνη παρακολούθησης. Στον τοµέα της δηµόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη
η Κυβέρνηση αρκείται σε γενικόλογες αναφορές, σχετικά µε τις
δαπάνες που προορίζονται για τις επιχειρησιακές δράσεις των
Σωµάτων Ασφαλείας, χωρίς να ιεραρχούνται και να αξιολογούνται οι ανάγκες για την τεχνολογική αναβάθµιση των µηχανισµών
αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας.
Δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό καµµία αναφορά σε δαπάνες για την κατάρτιση και τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού, για την απόκτηση τεχνογνωσίας, καµµία αναφορά σε
προσλήψεις εξειδικευµένου και καταρτισµένου επιχειρησιακού
και επιστηµονικού προσωπικού, η οποία πλέον κρίνεται απαραίτητη, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν οι σηµερινές ανάγκες των
µορφών εγκληµατικότητας.
Την ώρα που η διεθνοποιηµένη τροµοκρατία δηµιουργεί εκατόµβες θυµάτων στην Ευρώπη, από την ελληνική Κυβέρνηση δεν
υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την ενίσχυση των αντίστοιχων δυνάµεων της Αστυνοµίας στην Ελλάδα. Επίσης, δεν προβλέπεται
καµµία δαπάνη για την τεχνική υποστήριξη καθώς και για τη συντήρηση και προµήθεια οχηµάτων και εξοπλισµού.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση ούτε επενδύει ούτε και διατηρεί επαρκώς τις συνθήκες κατοχύρωσης του κοινωνικού αγαθού
της δηµόσιας ασφάλειας, σε µια περίοδο που η προστασία της
αποτελεί µείζον διακύβευµα.
Στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής και στο προσφυγικό βαδίζετε σταθερά από ήττα σε ήττα, συµπαρασύροντας τη
χώρα από ιδεοληψία και επικίνδυνο ερασιτεχνισµό σε ό,τι αφορά
τη λειτουργία των µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαδίζετε παρασύροντας τη χώρα στην αποµόνωση και στην αποδυνάµωσή της απέναντι στους εταίρους.
Η πολιτική του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης δεν είναι
απλώς λανθασµένη, είναι καταστροφική, γιατί ίσως δεν κατανοήθηκε από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό τι συνέβη στις
13 Νοεµβρίου στο Παρίσι και πόσο ραγδαία είναι πλέον η αλλαγή
της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι’ αυτό και χθες υποχρεωθήκατε σε
άτακτη υποχώρηση, χάνοντας για τη χώρα µας ακόµη κι αυτά
που θα µπορούσατε να είχατε διασφαλίσει σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το µεσηµέρι ο Υπουργός αρνιόταν το αίτηµα πολιτικής προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το απόγευµα το αποδεχόταν. Το πρωί έλεγε «όχι στην FRONTEX», όπως κάνει εδώ
και µήνες η Κυβέρνηση και το βράδυ υποχρεωνόταν σε αναδίπλωση. Δεν είναι σοβαρή και υπεύθυνη αντιµετώπιση αυτή κι
αυτό το καταλαβαίνει πλέον ο ελληνικός λαός ιδίοις εξόδοις.
Φτάσαµε στο σηµείο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έξοδό µας από τη Συνθήκη Σένγκεν
λόγω µη τήρησης των συµφωνηθέντων από την πλευρά της Κυβέρνησης και η Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αδιαφορεί για τις
πολιτικές και οικονοµικές συνέπειες και σε δεύτερη φάση να σύρεται -µε εξωτερική παρέµβαση- στην υποχρεωτική εφαρµογή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Σας το έχουµε ξαναπεί: Η πολιτική που ακολουθείτε στο προσφυγικό σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την FRONTEX
είναι λανθασµένη, επικίνδυνη και επιζήµια για τα εθνικά συµφέροντα.
Έχουµε κάποια ερωτήµατα. Ενώ η Κυβέρνηση όφειλε να ολοκληρώσει τη δηµιουργία των πέντε hot spots, για τα οποία δεσµεύθηκε, µέχρι σήµερα δεν έχει καν περιγράψει νοµοθετικά
αυτή τη δοµή. Μετά βίας ολοκληρώνει το πρώτο στη Μυτιλήνη
και παραµένει νεφελώδης ο τρόπος χρηµατοδότησής τους.
Υπάρχει πρόβλεψη για τους µη αιτούντες άσυλο µετανάστες
και για τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, τα οποία δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση; Τίποτε απ’ όλα αυτά.
Αυτό, όµως, που έχει σηµασία είναι το εξής: Φέρατε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία έναν υφεσιακό προϋπολογισµό, ο οποίος
όχι µόνο θα συσσωρεύσει νέα δυσβάσταχτα βάρη στον ελληνικό
λαό, αλλά είναι προφανώς ανεφάρµοστος.
Εµείς τον καταψηφίζουµε, αλλά εσείς και οι ασκούµενες πολιτικές σας είστε σε αδιέξοδο δρόµο. Το πρόβληµα είναι ότι δεν
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δικαιούστε να παρασύρετε τη χώρα σ’ αυτόν τον κατήφορο, σ’
αυτό το αδιέξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαθεοδώρου, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τον λόγο έχει η κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κύριοι της Κυβέρνησης, η συµπάθεια µε την οποία εκφράζεστε για το δράµα των προσφύγων και
των µεταναστών, για τις καταπατήσεις των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, δεν µπορεί να σας ξεπλύνει, δεν µπορεί να γίνει το
«πλυντήριο» και το άλλοθι για τη µεγάλη προθυµία που δείχνετε,
για άλλη µια φορά, να πάρετε ακόµα πιο ενεργό µέρος και ρόλο
στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους που πραγµατοποιούνται αυτήν
την περίοδο και στη νέα κλιµάκωση που φαίνεται ότι θα έρθει µε
τη συγκέντρωση στρατευµάτων ανταγωνιζόµενων µεταξύ τους
καπιταλιστικών κρατών –ιµπεριαλιστικών δυνάµεων στην περιοχή
της Συρίας.
Βεβαίως εδώ πρόκειται για ένα προπατορικό αµάρτηµά σας.
Με τις µορφές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δεκαετία ακόµα του
1990, δεν υπήρχε πόλεµος που εξαπολύθηκε, στον οποίο να µην
πάρετε διπρόσωπη θέση. Υιοθετούσατε όλα τα προσχήµατα των
επιτιθέµενων δυνάµεων, ζητούσατε όµως, νοµιµοποίηση των πολέµων, να υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, λέτε και δεν ξέρουµε τι αποφάσεις
παίρνει το Συµβούλιο Ασφαλείας, λέτε και δεν ξέρουµε ότι το
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αποφασίσει ότι µπορεί να
διεξάγεται πόλεµος από νατοϊκές δυνάµεις ή συνολικά από το
ΝΑΤΟ, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Συµβουλίου Ασφαλείας, λέτε και δεν ξέρετε την απόφαση του ΝΑΤΟ να χρησιµοποιεί και µη συµβατικές ένοπλες δυνάµεις, µισθοφορικές και
κυρίως τις χηρευάµενες οµάδες της Αλ Κάιντα σε διάφορες
επεµβάσεις που προετοιµάζονται πολιτικά και πραγµατοποιούνται βεβαίως στρατιωτικά.
Τώρα, ως Κυβέρνηση, είστε µονοπρόσωπη. Και είµαι βέβαιη ότι
η συζήτηση που γίνεται αυτήν τη στιγµή µε τον κ. Kerry κρύβει το
νέο δράµα του Κυπριακού και βεβαίως, υποσχέσεις για τη συµµετοχή στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο που γίνεται στην περιοχή και που
γίνεται µάλιστα όχι για την ελευθερία και τη δηµοκρατία. Δεν γίνεται για τη δηµοκρατία στην περιοχή και για να αντιµετωπίσετε
τους τζιχαντιστές κ.λπ. -αυτό είναι ένα µέρος της γενικότερης
προσπάθειας- αλλά γίνεται για να οριστικοποιηθεί η νέα µοιρασιά
της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ιδιαίτερα της Βορείου Αφρικής, που είναι περιοχές —µια ευρύτερη περιοχή- όπου υπάρχουν
παλιές και νέες πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου και είναι
συγκοινωνιακοί, δικτυακοί και γενικά επικοινωνιακοί κόµβοι. Και
από αυτήν την άποψη, εγκληµατείτε κυριολεκτικά.
Και τώρα ούτε άδεια της Βουλής ζητάτε ούτε τίποτα. Βεβαίως
ο κ. Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι πολύ σχετικός σε αυτά τα θέµατα, σε σύγκριση µε τη µερική ασχετοσύνη
του Πρωθυπουργού, είπε εχθές, απ’ ό,τι είδαµε στις δηµοσιεύσεις, ότι βεβαίως, να γίνει ο πόλεµος και η επίθεση στη Συρία,
όχι από το ΝΑΤΟ αλλά από τα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ. Είναι αυτό
το πρόσχηµα. Πρώτα ζητούσαµε τον ΟΗΕ και τώρα λέµε να µην
είναι το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει καλό όνοµα αλλά να γίνει
από τα κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή πάλι θέλετε να ντύσετε
την εµπλοκή της Ελλάδας και τους κινδύνους, που άµεσα ή µεσοπρόθεσµα θα ζήσει ο ελληνικός λαός, µε ένα προσωπείο. Μπορεί να µας πείτε το εξής πράγµα: «Καλά, εσείς οι κοµµουνιστές
αγνοείτε τον κίνδυνο που προέρχεται από τις βαρβαρότητες των
τζιχαντιστών; Αγνοείτε τέτοιους υπαρκτούς κινδύνους και που
µπορεί να µεγαλώσουν; Δεν έχουµε καµµιά αντίρρηση σε αυτό.
Ποτέ δεν ήµαστε ούτε µε τους µουτζαχεντίν ούτε µε τους φανατικούς αδελφούς µουσουλµάνους ούτε µε τους ταλιµπάν ούτε
µε την Αλ Κάιντα. Αλίµονο! Όµως, αυτές οι οργανώσεις θα έπαιρναν έναν τέτοιο µαζικό χαρακτήρα αν δεν στηρίζονταν από συγκεκριµένες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, ανάµεσά τους οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, η Βρετανία και η Γαλλία και από τα το-

3030

πικά βέβαια αραβικά αντιδραστικά καθεστώτα; Θα µπορούσαν
να πάρουν τέτοιο µαζικό χαρακτήρα; Κάποιες µπορεί να γεννήθηκαν και αυθόρµητα. Δεν έχουµε καµµιά αντίρρηση. Κάποιες
τις δηµιούργησαν. Σε κάποιες έγινε εισοδισµός. Μπορούσαν να
πάρουν τέτοιο µαζικό χαρακτήρα; Σε καµµιά περίπτωση.
Και από αυτήν την άποψη, θα σας θυµίσω και λίγο την ιστορία.
Πότε έγινε η πρώτη µοιρασιά στην περιοχή ανάµεσα στη Βρετανία και στη Γαλλία; Πριν και κατά τη διάρκεια και λίγο µετά τον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ποιες δυνάµεις
πρωτοστατούν στην πραγµατοποίηση των πολέµων.
Η Γαλλία πήρε τη Συρία και τον Λίβανο σαν προτεκτοράτα
τότε. Η Βρετανία πήρε τη µερίδα του λέοντος και ήλεγχε τα
πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσµατα του Περσικού Κόλπου µέσω
Κουβέιτ-Ιράκ και µετέπειτα, µέσω των περιοχών που έλεγαν ότι
ανήκουν στους Παλαιστίνιους -και βέβαια ανήκουν- και την Ιορδανία.
Η Βρετανία χρησιµοποίησε την ισλαµική θρησκεία στην Αίγυπτο και οι αδελφοί µουσουλµάνοι, που ιδρύθηκαν το 1928 και
από εκεί βγήκε και το πιο φανατικό τους τµήµα, επιχορηγήθηκαν
και έγιναν µε τις ευχές της Γαλλίας.
Θα µου πείτε τώρα ότι είµαστε στο 2015. Ε, όχι, έχουν µεγάλη
σηµασία αυτά τα πράγµατα. Γιατί µετά το 1991 µπήκαµε για την
καινούργια µοιρασιά. Το σοσιαλιστικό σύστηµα έφυγε από τη
µέση, που, αν θέλετε, ήταν παράγοντας πάλης για την ειρήνη,
όσο µπορούσε, γιατί δεν ήταν το κυρίαρχο σύστηµα παγκόσµια.
Αν θέλετε, απεικόνιζε ως έναν βαθµό την επίδρασή του στην τότε
Συµφωνία του Ελσίνκι για τη µη αλλαγή των µεταπολεµικών συνόρων µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Υπήρχε ένας µοχλός αντίδρασης, ο οποίος, όταν ανατράπηκε, εσείς χειροκροτήσατε,
γιατί τότε µπαίναµε στη λεωφόρο της «δηµοκρατίας» και της «ειρήνης». Καλά, το χειροκρότησε η Νέα Δηµοκρατία. -τι θα έκανε;και το ΠΑΣΟΚ. Χειροκροτήσατε, όµως, κι εσείς, µε το προηγούµενο σχήµα. Ούτε καν είχατε την όσφρηση -και δεν θέλατε να
την αποκτήσετε- τι θα σήµαινε αυτό.
Μετά, όµως, το 1991 µπήκαν και άλλες δυνάµεις για τη µοιρασιά στην πορεία: Ρωσία, Κίνα. Και τα αραβικά προτεκτοράτα,
όµως, έπαψαν να είναι αραβικά προτεκτοράτα και έγιναν κράτη
κανονικά, δυνατά και βεβαίως αντιδραστικά κράτη.
Πότε τέθηκαν οι βάσεις των τζιχαντιστών; Λίγα χρόνια µετά την
ιµπεριαλιστική εισβολή του 2003 στο Ιράκ, που έγινε µε πρόσχηµα την ανατροπή του τότε Προέδρου Σαντάµ Χουσεΐν, πρώην
παλιού συµµάχου των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980, όταν µακέλευε τους κοµµουνιστές και τους δολοφονούσε επίσηµα και
ανεπίσηµα.
Δίχως την εισβολή των ΗΠΑ και των συµµάχων τους στο Ιράκ,
οι τζιχαντιστές δεν θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν –µε συγχωρείτε- ούτε και µε όρους φαντασίας. Βεβαίως, µονάδες, οµάδες, φράξιες τέτοιες θα υπήρχαν. Αλλά τέτοια δύναµη, µε
οργανωµένο στρατό και πυραύλους;
Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ άνοιξε ή δεν άνοιξε τις πύλες της
Αλ Κάιντα που βεβαίως προήλθε από το Αφγανιστάν και τη Σαουδική Αραβία; Η αποχώρηση των αµερικανικών στρατευµάτων
από το Ιράκ από το 2007 ως το 2011 έδωσε τη δυνατότητα στην
ανύπαρκτη στο Ιράκ Αλ Κάιντα να αποκτήσει δυνάµεις.
Την άνοιξη του 2011, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, πλην Γερµανίας –τώρα η
Γερµανία στα πονηρά µπαίνει και µε στρατό-, και µε πρωτοστάτη
τη Γαλλία –εννοούµε τη γαλλική κυβέρνηση, δεν εννοούµε τον
γαλλικό λαό, εννοείται, και όταν µιλάµε για τις ΗΠΑ δεν εννοούµε
τον αµερικανικό λαό, εννοείται- χρησιµοποίησαν τους φανατικούς ισλαµιστές µισθοφόρους που εκπαίδευσαν αµερικανικές
και δυτικές µυστικές υπηρεσίες, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία
και το Κατάρ, προκειµένου να ξαναµοιράσουν την τράπουλα των
λιβυκών κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενώ ο
Καντάφι, ο οποίος ήταν σύµµαχός τους, άρχισε να ακυρώνει κάποιες από αυτές τις συµφωνίες και να λοξοκοιτάει προς Βραζιλία
και Κίνα.
Οι ισλαµιστές µισθοφόροι που εκπαιδεύτηκαν µε κονδύλια των
ΗΠΑ αναλαµβάνουν δράση στο δυτικοαφρικανικό Μάλι, καταλαµβάνοντας στις αρχές του 2012 περιοχές του βορείου και κεντρικού τµήµατος της χώρας, σε συνεργασία µε ντόπιους
ισλαµιστές και αυτονοµιστές –αν θυµάµαι καλά, τουαρέγκ τους
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λένε- δίνοντας το πρόσχηµα στη Γαλλία να πραγµατοποιήσει τον
Δεκέµβριο του 2012 στρατιωτική επιχείρηση.
Οι ίδιες οι µισθοφορικές δυνάµεις αναλαµβάνουν έργο στην
κεντροαφρικανική δηµοκρατία, ενισχύοντας τους τζιχαντιστές
της οργάνωσης Seleko –αν τη λέω καλά- για να κρατήσει η Γαλλία πηγές πετρελαίου που τις διεκδικεί η Κίνα.
Η κυβέρνηση Οµπάµα τον Απρίλη του 2013 δίνει εντολή στη
CIA, σε συνεργασία µε µονοπώλια της αµερικανικής αµυντικής
βιοµηχανίας και τις µυστικές υπηρεσίες Ισραηλινών, Τούρκων,
Σαουδάραβων, Καταριανών αλλά και ορισµένων ευρωπαϊκών
κρατικών δυνάµεων ή παρακρατικών, να εκπαιδεύσουν και να
εξοπλίζουν µε εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια τους τζιχαντιστές του Μπαγκντάντι, που τον είχαν φυλακισµένο και τον πήραν
µετά στα χέρια τους. Τον Φλεβάρη του 2014, δηµιουργείται επίσηµα το ισλαµικό κράτος Ιράκ και Λεβάντε.
Και λέµε, λοιπόν, τώρα το εξής. Η Ελλάδα είναι πια ένα ξέφραγο αµπέλι, όχι µόνο µε την κλασική βάση της Σούδας αλλά
από βορρά και προς νότο έχει γίνει χώρα που διευκολύνει τον
πόλεµο. Αυτό θα ωφελήσει τον ελληνικό λαό; Παζαρεύετε κάποιες επενδύσεις -έχει ανταλλάγµατα- να γίνουν στην Ελλάδα,
από τις οποίες θα ωφεληθούν µια χούφτα καπιταλιστές ούτε καν
συνολικά όλοι οι καπιταλιστές.
Θα σας θυµίσω το εξής πράγµα. Εµείς λέµε ότι το κεφάλαιο
δεν έχει πατρίδα. Πατρίδα έχουν οι λαοί και δεν µπορούν να είναι
αδιάφοροι βεβαίως, όπως και ο ελληνικός ούτε για την εδαφική
ακεραιότητα ούτε για τα σύνορα ούτε για τις παραβιάσεις που
κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο ούτε για τίποτα. Θα σας θυµίσω,
όµως, το εξής πράγµα. Ιστορικά -και δεν φαντάζοµαι, αλλά θα
το ήλπιζα, όταν ο κ. Φίλης αλλάξει τα βιβλία στα σχολεία, να περιλάβει και αυτήν την αλήθεια- όταν οι Υδραίοι µεγαλοκαραβοκύρηδες διέθεσαν τα πλοία τους στον αγώνα του 1821, όταν
τέλειωσε ο αγώνας αυτός, και δηµιουργήθηκε το νεαρό υπερχρεωµένο ελληνικό αστικό κράτος, τότε ξεσηκώθηκαν ένοπλα
και ζητούσαν αποζηµιώσεις, γιατί είχαν απώλειες στα πλοία τους.
Έγινε ή δεν έγινε;
Αυτό δεν γράφεται στα βιβλία. Οι Έλληνες καραβοκύρηδες!
Άρα, λοιπόν, άλλη είναι η πατρίδα, µε συγχωρείτε, των κεφαλαιοκρατών και άλλη είναι η πατρίδα των λαών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αφιλοκερδώς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Αφιλοκερδώς βέβαια. Ξεσηκώθηκαν ένοπλα απέναντι στην πρώτη ελληνική κυβέρνηση και ζητούσαν αποζηµιώσεις.
Όταν έγινε αυτό το 1821 καταλαβαίνετε ότι το 2015, η διαµάχη
είναι για τον πλούτο που δηµιουργούν οι λαοί και που υπάρχει
στο υπέδαφος ή υποθαλάσσια στα κράτη, οι σύµµαχοι µεταξύ
τους στο ΝΑΤΟ παραβιάζουν, ας πούµε, η Τουρκία τον εναέριο
και τα χωρικά ύδατα κ.λπ.. της Ελλάδας ή ο ένας χτυπάει τον
άλλον ή αλλάζουν οι συµµαχίες µεταξύ τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι δεν µπορεί ο ελληνικός λαός να στηρίξει τις αποφάσεις
της Κυβέρνησης για τον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας.
Η σηµαία του λαού για την υπεράσπιση της πατρίδας, όπως
την καταλαβαίνουµε εµείς, των συνόρων, όπως είναι χαραγµένα,
της εδαφικής ακεραιότητας, πρέπει να είναι όχι µόνο µία σηµαία
πάλης κατά του εξωτερικού εχθρού αλλά και κατά του εσωτερικού εχθρού που υπάρχει στη χώρα µας και σε κάθε χώρα. Δεν
υπάρχει εσωτερικός εχθρός στη Συρία; Εµείς, όταν λέµε «όχι πόλεµο στη Συρία» είµαστε µε το καθεστώς της Συρίας;
Ο λαός πρέπει να παλέψει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό
εχθρό µαζί. Διαφορετικά, η ειρήνη θα είναι ένα άπιαστο όνειρο
όσο ο πόλεµος γίνεται για τη διανοµή της λείας. Η Ελλάδα παίρνει µέρος στη διανοµή της λείας. Μπορεί να είναι δευτεροξάδελφος, µπορεί να είναι ο πιο φτωχός συγγενής στη διανοµή της
λείας, αλλά παίρνει. Και εδώ ο Πρωθυπουργός είναι «ναι σε όλα».
Δεν είναι µόνο, λοιπόν, η µνηµονιακή πολιτική στην Ελλάδα και
ό,τι ακολουθείται. Είναι ενιαίο ζήτηµα η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική. Δεν µπορεί ο ελληνικός λαός να συνδέσει την τύχη
του και τη βελτίωση της ζωής του µε τη συµµετοχή της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ, στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, στους ευρωστρατούς και σε όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα µε πρόσχηµα την
τροµοκρατία.
Ο λαός και της Συρίας -και των άλλων- µπορεί να νικήσει και
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τους τζιχαντιστές και τους πάντες, αν ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο
εσωτερικός του εχθρός και ποιος είναι ο εξωτερικός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Πρόεδρο κ. Παπαρήγα.
Τώρα θα γίνει µία ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Βούτση προς το Σώµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για λόγους τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς, επειδή εξελίσσεται η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, ενηµερώνω το Σώµα
ότι πριν από λίγο ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος µού
έδωσε τη σχετική ενδιάµεση έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος
και έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις µε τις εκτιµήσεις του. Να
είστε σε γνώση, έτσι ώστε µέχρι αύριο που θα εξελιχθεί η συζήτηση να είναι και αυτό ένα στοιχείο στο οποίο θα µπορεί καθένας
να αναφέρεται, όπως και σε εκτιµήσεις ή σε στοιχεία που υπάρχουν σε αυτήν την έκθεση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Αναγνωστοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν θα µπω στον πειρασµό, παρ όλο που θα ήθελα πολύ να
ανοίξω διάλογο µε την κ. Παπαρήγα, γιατί είπε πράγµατα ενδιαφέροντα και εµένα µε ενδιαφέρουν πάρα πολύ έτσι και αλλιώς.
Δεν είναι της στιγµής. Ελπίζω σε άλλη ευκαιρία. Ούτε, βέβαια,
θέλω να µπω στον πειρασµό να σχολιάσω αυτά που ειπώθηκαν
και από τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Αυτό που διαπιστώνω, όµως, είναι ότι αφού παίξατε µε απόλυτη επιτυχία το έργο Grexit, τώρα αρχίζει το άλλο έργο, το «Sexit». Η υποκρισία δεν έχει όρια. Πρέπει κάποτε σε αυτήν την
Αίθουσα να κάνουµε µία συζήτηση πώς εννοούµε αυτήν την Ευρώπη, όταν λυσσάµε, σκυλιάζουµε -συγγνώµη για τις διατυπώσεις, δεν µου έρχονται άλλες καλύτερες- για να µη φύγουµε από
την Ευρώπη, µη φύγουµε από αυτό, µη φύγουµε από εκείνο.
Αυτή είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγµή. Αυτή είναι, δεν υπάρχει
άλλη. Ή θα αντισταθούµε σε αυτό ή θα σταµατήσουµε να παίζουµε τους εύκολους επαναστάτες. Τέλος πάντων.
Ο προϋπολογισµός του 2016, συµπυκνώνει ακριβώς όλες
αυτές τις περιπέτειες που ζει η ελληνική κοινωνία επί πέντε χρόνια σε ένα περιβάλλον -εννοώ το ευρωπαϊκό περιβάλλον- µε τα
ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία που έχει.
Πρόκειται, λοιπόν, για έναν προϋπολογισµό που έχει στηθεί σε
συνθήκες πολέµου ή περίπου πολέµου, όπως είναι αυτές που
ζούµε, όπου εκτός από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση,
έχουµε και µία κρίση της οποίας η κορυφή του παγόβουνου είναι
το προσφυγικό.
Το θέµα µε αυτόν τον προϋπολογισµό είναι να δούµε ποια
όπλα προκρίνει η Κυβέρνηση, όπλα ικανά που θα επιτρέψουν,
από τη µία µεριά, στην κοινωνία να δώσει τη µάχη επιβίωσης και
από την άλλη, να προστατεύσει και να αναπαραγάγει σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς τους δηµοκρατικούς θεσµούς της, αυτούς τους θεσµούς που θα επιτρέψουν αυτή η µάχη για την επιβίωση να εκβάλει σε ένα µέλλον διαφορετικό.
Είπα και στην αρχή και δεν θα σταµατήσω να το λέω ότι ο προϋπολογισµός του 2016 είναι προϋπολογισµός πολέµου µε την έννοια που έδωσα παραπάνω. Έτσι, λοιπόν, πρώτον, στήνει τους
µηχανισµούς εγκαθίδρυσης µιας οικονοµίας επιβίωσης εν καιρώ
πολέµου, η οποία ωστόσο θέτει ξανά τις βάσεις για να απεµπλακεί η χώρα από αυτές τις λαοκτόνες επιλογές και για να µην ξαναβρεθεί στο χείλος της καταστροφής, όπως βρέθηκε εξαιτίας
άλλων πολιτικών πριν από το 2010. Κάποτε σε αυτήν τη Βουλή
πρέπει να µιλήσουµε και γι’ αυτές τις πολιτικές.
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Δεύτερον, αυτός ο προϋπολογισµός προσπαθεί να ξαναστήσει
τους θεσµούς και τα πεδία αναπαραγωγής της δηµοκρατίας,
προϋπόθεση για την επιβίωση αλλά και για τον επαναπροσδιορισµό του µέλλοντος αυτής της κοινωνίας.
Αυτές οι δύο όψεις, «οικονοµία επιβίωσης» και «δηµοκρατία»,
εν καιρώ κρίσης, βρίσκουν την ανταπόκρισή τους, εν τη ευρεία
αλλά και στενή εννοία, στην παιδεία. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω
ότι ο προϋπολογισµός για το 2016 σε ό,τι αφορά την παιδεία και δεν κρύβω καθόλου τα λόγια µου- είναι ένας δύσκολος προϋπολογισµός, όπως ήταν και τα προηγούµενα χρόνια, κυρίως
δύσκολος σε ό,τι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, που είναι
και της αρµοδιότητάς µου.
Ενώ, λοιπόν, ο προϋπολογισµός µένει σταθερός περίπου για
την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια -µάλιστα είναι αυξηµένος σε ορισµένες περιπτώσεις και κατά πολύ, όπως στις εισαγωγικές εξετάσεις, αυξάνει ο προϋπολογισµός που αφορά τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κυρίως για την κάλυψη των µισθών των ερευνητών, ώστε να σταµατήσει η αιµορραγία προς το εξωτερικό- δεν συµβαίνει, όµως, το ίδιο και µε την
ανώτατη εκπαίδευση, που έχουµε και φέτος µείωση κατά 20%.
Δεν µειώνεται, βέβαια, ούτε 1 ευρώ στον προϋπολογισµό που
αφορά τη φοιτητική µέριµνα, σίτιση, στέγαση, µετακίνηση κ.λπ.
των φοιτητών.
Αυτή η µείωση του προϋπολογισµού της ανώτατης εκπαίδευσης δεν σηµαίνει σε καµµιά περίπτωση ότι η Κυβέρνηση ρίχνει
λιγότερο βάρος στην τριτοβάθµια απ’ ό,τι στις υπόλοιπες βαθµίδες. Έχοντας, µάλιστα, πλήρη συνείδηση της υποχρηµατοδότησης των ανώτατων ιδρυµάτων αλλά και της υποστελέχωσής τους
-τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κανένας διορισµός, ενώ έχει
συνταξιοδοτηθεί πολύς κόσµος από τα ΑΕΙ-, η Κυβέρνηση έχει
βάλει ήδη σε εφαρµογή ένα παράλληλο πρόγραµµα που θα ενισχυθεί µέσα στο 2016.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, όχι µόνο δεν έγιναν απολύσεις ή δεν
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα άνθρωποι, όπως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια, κάτι που επιβάρυνε την ήδη µεγάλη υποστελέχωση των ΑΕΙ αντιθέτως, είχαµε την πρόσληψη διακοσίων
περίπου ατόµων, διδακτικό και εργαστηριακό επιστηµονικό προσωπικό, για τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Με αυτές τις προσλήψεις, τους διορισµούς, δεν καλύφθηκαν µόνο άµεσες ανάγκες
των ΑΕΙ, αλλά ταυτοχρόνως µπήκε και τέλος σε µία τεράστια αδικία εναντίον επιστηµόνων που ο διορισµός τους εκκρεµούσε από
το 2009.
Σε αυτό το πλαίσιο της υποστελέχωσης των ΑΕΙ έχει δροµολογηθεί, επίσης, και ο διορισµός περίπου πενήντα µελών ΔΕΠ
των οποίων έχει ολοκληρωθεί η εκλογή και ο έλεγχος νοµιµότητας της εκλογής τους.
Από την άλλη µεριά, ξεκίνησε η διαδικασία διορισµού των
αδιόριστων διοικητικών υπαλλήλων που είχαν περάσει µε επιτυχία τον ΑΣΕΠ και περίµεναν το διορισµό τους από το 2008-2009.
Μ’ αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι είναι σε
εξέλιξη η λύση του χρόνιου προβλήµατος των διοικητικών υπαλλήλων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιδιότυπη οµηρία, χωρίς να υπάρχει επί τόσα χρόνια
πρόβλεψη µόνιµης πρόσληψης του προσωπικού, που καλύπτει
πάγιες ανάγκες του πανεπιστηµίου. Με τον ίδιο τρόπο είναι σε
εξέλιξη και η λύση της οµηρίας διοικητικών υπαλλήλων άλλων
ιδρυµάτων ή ερευνητικών κέντρων.
Ωστόσο, το ζήτηµα του γερασµένου χαρακτήρα που παρουσιάζουν τα ΑΕΙ –ένας στους τέσσερις πανεπιστηµιακούς είναι
άνω των εξήντα χρόνων- δεν λύνεται µε τους παραπάνω διορισµούς. Τους ανέφερα για να δείξω ότι στο παράλληλο πρόγραµµα της Κυβέρνησης έχει δοθεί βάρος ακριβώς εδώ µέσα σ’
αυτήν τη στενότητα που έχουµε. Ήδη είµαστε σε επαφή µε τους
αρµόδιους Υπουργούς, για να εξασφαλίσουµε την προκήρυξη
θέσεων µελών ΔΕΠ για το 2016, ενώ µε το ΕΣΠΑ έχει εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση τριετών υποτροφιών για διδάκτορες, µεταδιδάκτορες και µεταπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό είναι ένα
µέτρο για να σταµατήσει η ροή προς τα έξω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας αναπληρώτριας Υπουργού)
Βέβαια, υπάρχουν ανελαστικά λειτουργικά έξοδα των ΑΕΙ που
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η υποχρηµατοδότησή τους δεν διευκολύνει την αντιµετώπιση
αυτών των θεµάτων, όπως είναι για παράδειγµα η ΔΕΗ. Σ’ αυτό
το θέµα ήρθαµε σε συζήτηση µε τη ΔΕΗ. Είµαστε σε επαφή µε
τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, ο οποίος πραγµατικά κατανόησε τη σηµασία του προβλήµατος και µας υποσχέθηκε ότι τις επόµενες
µέρες θα έχουµε άµεσα προτάσεις από τη ΔΕΗ, όπως µειωµένο
τιµολόγιο ή ό,τι αυτή κρίνει ότι διευκολύνει και τα ΑΕΙ και την ίδια.
Παράλληλα, είµαστε σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, για τη χρηµατοδότηση των υποδοµών των ιδρυµάτων και της φοιτητικής µέριµνας.
Κλείνοντας µ’ αυτό το σκέλος της οικονοµικής επιβίωσης των
ΑΕΙ, δεν θα ήθελα να παραλείψω την τεράστια προσπάθεια που
κατέβαλε και καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας για τη δραστική
µείωση της γραφειοκρατίας και της οικονοµικής εξάντλησης των
φοιτητών, µε ένα µέτρο που πήρε να συνδέσει ηλεκτρονικά τα
στοιχεία των φοιτητών µε όλο το γραφειοκρατικό σύµπαν –τάξη,
στρατολογία, αυτά που χρειάζονται για να κάνουν µετεγγραφές,
κ.λπ.- ώστε να µη χρειάζεται να τρέχουµε. Ήδη, φέτος, η ηλεκτρονική προεγγραφή των φοιτητών τούς απάλλαξε από την ταλαιπωρία να πάνε από την πόλη τους στην πόλη των σπουδών
τους για µία-δύο ηµέρες για την εγγραφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας αναπληρώτριας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να πάρω και τη δευτερολογία µου, καθώς δεν θα µιλήσω ξανά.
Πέρα, όµως, απ’ αυτά, τα ΑΕΙ είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος αναπαραγωγής της δηµοκρατίας, του δηµοκρατικού και συµµετοχικού χαρακτήρα όχι µόνο των ίδιων των Ιδρυµάτων αλλά όλου του
δηµόσιου χώρου. Μιλάµε συνεχώς, βέβαια, για τη σύνδεση των
ιδρυµάτων µε την παραγωγή ως τον προωθητικό µοχλό για την
ανάπτυξη, κ.λπ.. Ωραία. Σωστά. Σπανίως, όµως, πλέον µιλάµε για
τα ΑΕΙ ως το πεδίο στο οποίο συναρθρώθηκε ιστορικά –και είναι
τόσο επίκαιρο σήµερα- το τρίπτυχο της δηµοκρατίας στη χώρα
µας και όχι µόνο στη χώρα µας αλλά σε όλη σχεδόν την Ευρώπη
και όχι µόνο στην Ευρώπη, δηλαδή το τρίπτυχο «ψωµί-παιδείαελευθερία».
Παρά το γεγονός, µάλιστα, ότι τα ΑΕΙ, χάρη στον πατριωτισµό
του προσωπικού τους διατηρούν το υψηλό επιστηµονικό τους
επίπεδο, ωστόσο υπονοµεύεται συστηµατικά ο ρόλος τους και
ως προς τη δηµοκρατική τους λειτουργία στην πιο ευρεία έννοια
του όρου.
Δεν θα µιλήσω για τις αλλαγές που επιδιώχθηκαν στο διοικητικό σύστηµα των ΑΕΙ µε τον περίφηµο ν. 4009/2011, ο οποίος
έχει καταντήσει ιερή αγελάδα, ένα σύστηµα το οποίο είχε, έχει
και εξακολουθεί να έχει ως στόχο –δεν λέω µε πρόθεση, τέλος
πάντων- την υπονόµευση των εννοιών «δηµόσιο, συµµετοχικό,
δηµοκρατικό πανεπιστήµιο». Ελπίζω σε άλλη ευκαιρία να µπορέσω να µιλήσω διεξοδικά γι’ αυτό.
Όµως, θα µιλήσω γι’ αυτήν τη λυσσαλέα και στοχευµένη επίθεση που εξαπολύετε εναντίον της Κυβέρνησης για οποιαδήποτε
αλλαγή προσπαθεί να κάνει σε ό,τι αφορά την παιδεία. Τα ζήσαµε επί Μπαλτά, τα ζούµε και τώρα. Αυτή η επίθεση είναι βαθιά
ιδεολογική. Γι’ αυτό είναι και λυσσαλέα και διαχέεται σε πολλά
επίπεδα.
Είµαι απ’ αυτούς και απ’ αυτές που µπορώ να υπερηφανευτώ
ότι ποτέ δεν µίλησα σ’ αυτήν την Αίθουσα ούτε στα γραπτά ούτε
στο δηµόσιο λόγο για «Γερµανοτσολιάδες», για «εθνικούς προδότες» και για οτιδήποτε τέτοιο. Θεωρώ –και εξακολουθώ να
θεωρώ- ότι η πολιτική ζωή πρέπει να διεξάγεται µε όρους πολιτικούς και ιδεολογικούς και όχι µε όρους εθνικών φρονηµάτων.
Όµως, η κυρίαρχη τάξη αυτής της χώρας που ένα µεγάλο
µέρος της Αντιπολίτευσης εκπροσωπεί, πάντα µιλούσε και µιλάει
µε τέτοιους όρους και µάλιστα όταν απονοµιµοποιείται από το
λαό επικαλείται είτε τα εθνικά φρονήµατα είτε τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισµό –και τα δύο αυτά παίζουν- αδιαφορώντας πολλές
φορές –επικαλούµενη, µάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισµού και φίλιες ιδεολογικά δυνάµεις της
Ευρώπης- αν έτσι υπονοµεύει την ελευθερία ενός λαού που επέλεξε µία άλλη κυβέρνηση, µε άλλη ιδεολογία και άλλη στρατηγική.
Είδαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, φθάσαµε σ’ αυτό το σηµείο σ’
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αυτήν τη Βουλή, να ασχολούνται οι πολιτικοί µε το έργο των επιστηµόνων και να τους στοχοποιούν ως εθνικούς προδότες. Η επιστήµη, δηλαδή, οφείλει να υπακούει στις επιταγές της πολιτικής
εξουσίας. Κατά τα άλλα, µου αρέσει που ο ν. 4009/2011 αποπολιτικοποιεί τα ΑΕΙ! Από την άλλη µεριά, ερχόµαστε εδώ µέσα και
λέµε ότι αν δεν µας αρέσει αυτό που λέει ένας επιστήµονας, ας
πάει στο πυρ το εξώτερον, διότι είναι εθνικός προδότης. Είναι
κάποιες από τις όψεις µίας υποκρισίας που κάποτε θα έπρεπε να
αναλυθεί εδώ.
Από την άλλη µεριά, έχουµε ένα λόγο που ξυπνάει στις περισσότερες περιπτώσεις ένα µετεµφυλιακό, βαθιά αντιαριστερό
κλίµα και από την άλλη µεριά έχουµε µία άλλη πτέρυγα που παίζει τον εγγυητή της ευρωπαϊκότητας της χώρας. Έχουµε από τη
µία µεριά ανθρώπους που στην Ευρώπη είναι ακροβολισµένοι
για να αναχαιτίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγών στην παιδεία –όχι µόνο στο ν. 4009/2011 αλλά και στον εθνικό διάλογοκαι από την άλλη έχουµε στο εσωτερικό της χώρας «παπαγαλάκια» που µιλούν για αφελληνισµό της παιδείας από το Φίλη, από
εµένα και που κάνουν συντονισµένες προσωπικές επιθέσεις και
συµβάλλουν έτσι στην αφύπνιση ενός χυδαίου φασισµού που τείνει να αποκτά ερείσµατα όχι µόνο στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας αναπληρώτριας Υπουργού)
Δεν θα πω τώρα για το τι ζούµε αυτό το διάστηµα µε όλα αυτά,
όπως µε το να λέει Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
µάλιστα ότι οι επιστήµονες –αυτοί που δεν µας αρέσουν, βέβαιαείναι κάτι ράθυµοι που κάθονται στα γραφεία τους και δεν πρέπει
να τους ακούµε και ευτυχώς που δεν τους ακούµε. Αυτά ακούστηκαν εδώ πέρα από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και δεν σηκώθηκε κανένας να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, όµως, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
Θα πω, όµως, για τις προσπάθειες που γίνονται για να χάσουν
τα ΑΕΙ αυτόν τον προωθητικό ρόλο που έχουν στην κοινωνία ως
έρεισµα δηµοκρατίας. Και µόνο η προεπιλογή των πρυτάνεων µε
το ν. 4009/2011 –που, ευτυχώς, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου καταργήσαµε αυτές τις αρµοδιότητες από το συµβούλιο
του ιδρύµατος- µε όρους εάν αρέσει ή δεν αρέσει η ιδεολογία
τους στο συµβούλιο του ιδρύµατος, θα έπρεπε τουλάχιστον όσοι
από εµάς εδώ µέσα ανήκουµε στην πανεπιστηµιακή κοινότητα
να µας κάνει να ντρεπόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν θα πω τίποτα άλλο.
Όµως, θέλω να πω ένα πράγµα. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Προσπαθούµε να στήσουµε αυτό το παράλληλο πρόγραµµα. Ο εθνικός διάλογος είναι ένα µέσο αυτού του παράλληλου
προγράµµατος αλλά και της προοπτικής για το τι παιδεία θέλουµε, άρα για το τι µέλλον θέλουµε.
Συνέδεσα την οικονοµική επιβίωση για τη δηµοκρατία.
Θα κλείσω, αφού δεν µε αφήνει ο Πρόεδρος να µιλήσω άλλο.
Έχει δίκιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Διπλάσιο χρόνο πήρατε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Μιλάτε επί δεκαέξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ναι, έχει δίκιο.
Έχει δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε εξαντλήσει
όλη την ανοχή µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα πω κάτι που
µου είπε ένα φίλος Γάλλος πανεπιστηµιακός: «Δεν αντισταθήκαµε στις αλλαγές στα πανεπιστήµια, δεν αντισταθήκαµε στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισµού, δεν αντισταθήκαµε στην
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κατάρρευση της Μέσης Ανατολής, τώρα κλαίµε». Κάτι σηµαίνει
αυτή η σύνδεση των ΑΕΙ µε τις δηµόσιες πολιτικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Όπως ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ζήτησε να πάρει και τη δευτερολογία της. Οπότε, είχε µία ανοχή δύο µε δυόµισι λεπτών.
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 συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
αµερικάνικο κολλέγιο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Βρούτσης Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πότε
θα µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καρρά, µετά
εσείς, για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης. Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάντοτε
ως µικρή Κοινοβουλευτική Οµάδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ελπίζω και εύχοµαι
στην άλλη Βουλή να είναι καλύτερα τα πράγµατα.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς
συζητούµε τον προϋπολογισµό, τρέχει η πολιτική επικαιρότητα.
Σήµερα το πρωί είχα τη χαρά και την τιµή να ακούσω την κ. Γεροβασίλη, την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, η οποία ουσιαστικά εκφράζει την Κυβέρνηση στο σύνολό της, να τοποθετείται και να
µιλάει για δύο σηµαντικά, µείζονος σηµασίας ζητήµατα.
Το πρώτο, είχε να κάνει µε την ηθική διάσταση της Αριστεράς,
κάτι το οποίο επανέλαβε ουσιαστικά για αυτό το οποίο προέκυψε
χθες µε τον πιο βαρύγδουπο και ουσιαστικό τρόπο, ότι υπάρχει
σοβαρό θέµα πόθεν έσχες µε Υπουργό της Κυβέρνησης, και όχι
µόνο, αλλά και µε άλλους Υπουργούς διαχρονικά που βρίσκονται
σε εκκρεµότητα τα ζητήµατα. Η κ. Γεροβασίλη, εκπροσωπώντας
το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ είπε: «Κανένα πρόβληµα, γιατί είµαστε
Αριστεροί και γιατί βρίσκεται σε διεξαγωγή έρευνας το θέµα».
Για ακούστε! Κι απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Να συµφωνήσουµε ότι εφόσον πρόκειται για Υπουργό της Κυβέρνησης ή για
οποιονδήποτε και είναι σε έρευνα, ενώ υπάρχουν πλέον αδιάσειστα στοιχεία, ότι δεν πρέπει να µεγαλοποιήσουµε το θέµα; Θα
συµφωνήσουµε. Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πάντα έτσι λειτουργούµε µε υπευθυνότητα.
Αυτή είναι, όµως, η ηθική διάσταση της Αριστεράς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Φερθήκατε το ίδιο προεκλογικά µε σύµβουλο
του προηγουµένου Πρωθυπουργού της χώρας, που δεν υπήρχε
το παραµικρό εναντίον του ως ένδειξη, -απλά η περιγραφή και
το όνοµά του στη λίστα Λαγκάρντ- και το κάνατε προεκλογικό
σποτάκι; Αυτή είναι η ηθική διάσταση της Αριστεράς;
Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ηθική διάσταση και το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς σύντοµα θα γίνει ηθικό µειονέκτηµα.
Αυτό να το ξέρετε, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί το ένα λάθος
έρχεται µετά το άλλο, από διορισµούς συγγενών στα υπουργικά
γραφεία, από αδιαφάνεια σε κυβερνητικές ενέργειες και δράσεις, µε αποκορύφωµα το χθεσινό ζήτηµα του Υπουργού στον
οποίο αναφέροµαι, του κ. Σταθάκη.
Το δεύτερο ζήτηµα είχε να κάνει µε τη θρασύτατη δήλωση της
κ. Γεροβασίλη, η οποία προσβάλλει τη νοηµοσύνη του ελληνικού
λαού και η οποία είπε: «Δεν µειώσαµε τις συντάξεις των Ελλήνων
και ούτε πρόκειται να τις µειώσουµε». Αν αυτό δεν προκαλεί οργή
και δεν είναι ο ορισµός του θράσους, τι είναι;
Γνωρίζετε ότι τον Αύγουστο µήνα µειώσατε τις συντάξεις των
Ελλήνων οριζόντια, 2% τις κύριες και 6% τις επικουρικές; Στις
επικουρικές έγινε πρώτη φορά και µάλιστα είχατε το θράσος να
τις βαπτίσετε ότι πάνε και υπέρ υγείας! Όπως αποδείχθηκε µε
ερώτηση που έκανα προς τον αρµόδιο Υπουργό, ούτε 1 ευρώ –

3033

να το ακούσουν οι συνταξιούχοι, οι Έλληνες που µας παρακολουθούν, να ακούσουν για τα βαφτίσια των περικοπών των συντάξεων που ήδη έχουν γίνει- ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στα
νοσοκοµεία και στον ΕΟΠΥΥ. Να χαίρεστε τον ΣΥΡΙΖΑ και το
θράσος σας!
Ακόµη, χθες ο κ. Κατρούγκαλος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στην ΟΚΕ, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το σχέδιο της υποτιθέµενης µεταρρύθµισης
για το ασφαλιστικό.
Για να κοιταχτούµε στα µάτια, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, για λίγο και να πούµε ποια είναι η αλήθεια. Στην πράξη δεν
πρόκειται για µεταρρύθµιση, πρόκειται για ένα µηχανισµό µείωσης συντάξεων που έρχεται και το βαφτίζει «µεταρρύθµιση» για
να κρύψει, λόγω έλλειψης θάρρους ή λόγω του φόβου του πολιτικού κόστους, τις µειώσεις των συντάξεων. Αυτό κάνετε.
Είναι ο ορισµός του θράσους αυτό το οποίο είχατε φλάµπουρο
δυόµισι ολόκληρα χρόνια, τη µεταρρύθµιση. Γιατί ήταν πραγµατικά µεταρρύθµιση, διαρθρωτική αλλαγή στις επικουρικές συντάξεις η ρήτρα µηδενικού ελλείµατος, η οποία διασφαλίζει,
απουσία πλέον ελλειµάτων, ότι οι επόµενες γενιές θα πάρουν
σύνταξη και ότι κανένας δεν θα πληρώνει την επικουρική σύνταξη του άλλου. Γιατί αυτή είναι η δοµή και η καταστατική αρχή
των επικουρικών συντάξεων. Είναι η εισφορά µόνο εργαζοµένου
και εργοδότη. Δεν έχει καµµία συµµετοχή το κράτος. Αυτό το βαπτίσατε χθες µε την κατάθεση των σχεδίων του κ. Κατρούγκαλου
«ρήτρα βιωσιµότητας». Να ακούσουν οι Έλληνες την υποκρισία
σας και το θράσος σας να τον κοροϊδεύετε κατάµουτρα!
Λέτε ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτές -δεν ξέρω τι σας
ενηµερώνουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα- ότι στον παρόντα
προϋπολογισµό που ψηφίζουµε, ήδη από τα κείµενα του προϋπολογισµού, µειώνεται για κάθε Έλληνα συνταξιούχο µεσοσταθµικά 1,1 σύνταξη. Πώς; Εάν αθροίσουµε τη µείωση των
δαπανών λόγω συντάξεων του 2016, βγαίνει ένα ποσό 1,838 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αν σε αυτό συσσωρεύσουµε και τα
άλλα υπόλοιπα 800 εκατοµµύρια από το εναποµείναν ποσό που
θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ, πάµε στα 2,618 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ας πάρουµε ως δεδοµένο τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΥ» τα οποία
έχουµε. Είναι του Ιουνίου τα τελευταία. Ξέρετε, ο «ΗΛΙΟΣ» είναι
αυτό το έντυπο που αποκάλυψε για πρώτη φορά -καινοτοµία για
τη χώρα µας- πόσες συντάξεις και πόσες συνταξιούχους έχουµε,
που νίκησε τις «µαϊµού» συντάξεις. Και το σταµάτησε ο κ. Κατρούγκαλος, σταµάτησε να το παρουσιάζει! Η διαφάνεια της Αριστεράς! Βγαίνει, λοιπόν, ότι κάθε µήνα περίπου η δαπάνη για
συντάξεις είναι 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κάνοντας αυτήν την απλή συσχέτιση, φαίνεται ότι ήδη οι µειώσεις των συντάξεων για κάθε Έλληνα συνταξιούχο µε αυτόν τον
προϋπολογισµό είναι 1,1 σύνταξη, χωρίς να υπολογίσουµε δύο
πράγµατα: τις εισοδηµατικές επιπτώσεις από το ΦΠΑ και τις άγνωστες ουρές που έχετε προβλέψει, τις ακατανόµαστες δαπάνες
που έχετε προβλέψει στον προϋπολογισµό για τις µειώσεις των
συντάξεων. Όµως, αυτά θα τα δούµε. Εκτιµητές λένε πάντως ότι
άλλη µία σύνταξη χάνεται λόγω εισοδηµατικών επιπτώσεων από
την αύξηση της φορολογίας σε όλους τους Έλληνες.
Ας πάµε λίγο τώρα και στον προϋπολογισµό. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι πράγµατι ο πρώτος προϋπολογισµός της Αριστεράς, ένας προϋπολογισµός στον οποίο αποτυπώνεται πλέον
µε κάθε ειλικρίνεια, δεν µπορεί να κρυφτεί, ότι:
Πρώτον, εµφανίζονται τα 5,7 δισεκατοµµύρια αχρείαστα µέτρα
σε φόρους και µειώσεις συντάξεων για όλους τους Έλληνες πολίτες, που ήταν αχρείαστα και δεν χρειαζόντουσαν και ουσιαστικά είναι το τίµηµα του λαϊκισµού και της δηµαγωγίας του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, λόγω της ανερµάτιστης πολιτικής τους,
λόγω της δηµαγωγίας τους, λόγω όλου αυτού του εφιαλτικού
δεκαµήνου που ζήσαµε, της δηµιουργικής ασάφειας Βαρουφάκη, και όλα αυτά τα οποία ζούµε σήµερα.
Δεύτερον, είναι ένας προϋπολογισµός που επιφέρει θυσίες
στον ελληνικό λαός, νέες θυσίες, καθώς µηδένισε το κοντέρ των
προηγούµενων θυσιών. Πρόκειται όµως για θυσίες χωρίς ελπίδα
-και εκεί είναι η ουσιαστική διαφορά- θυσίες χωρίς ελπίδα και
αχρείαστες µειώσεις συντάξεων και αύξηση φόρων.

3034

Ερώτηµα: Γιατί δεν µιλάτε, παραδείγµατος χάριν, για το ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου; Απορώ πώς συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ νησιώτες θα ψηφίσουν τέτοιο προϋπολογισµό που καταργεί αυτό
το µεγάλο πλεονέκτηµα που έφερε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής
στην πατρίδα µας, ως αντιστάθµισµα της µειονεκτικής θέσης των
νησιών µας. Πώς θα το ψηφίσουν και θα πάνε στα νησιά µετά οι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να καµώνονται ότι είναι
υπέρ και ότι είναι ευαίσθητοι µε τα νησιά;
Αυτό, λοιπόν, το θείο δώρο υπέρ των νησιωτών, το έδωσε σε
συσκευασία δώρου ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος, στην τρόικα, κάτι που δεν είχαµε κάνει ποτέ.
Πώς είναι δυνατόν να δεχθούµε την αύξηση της φορολογίας
στους αγρότες, όταν δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτό; Πώς να
δεχθούµε τις µειώσεις των συντάξεων και την αύξηση της φορολογίας στις επιχειρήσεις και όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει µε
το κοινωνικό κράτος, του οποίου ουσιαστικά µειώνετε τους πόρους;
Όλα αυτά εµείς τα ονοµάζουµε «αχρείαστα». Γιατί; Διότι είναι
αχρείαστα! Και µας βλέπει ο ελληνικός λαός, µας βλέπουν οι
άνεργοι, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι επιχειρηµατίες. Γιατί
είναι αχρείαστα! Γιατί; Διότι απλά τίποτα απ’ αυτά που φέρνετε
από το Δεκέµβριο του 2014 έως σήµερα ως µειώσεις και ως
βάρος στον ελληνικό λαό και στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού,
δεν ήταν αναγκαίο να γίνει. Διότι, για παράδειγµα, αυτό το οποίο
εισπράττει στην τσέπη του σήµερα διά µέσου του προϋπολογισµού ο κάθε φορολογούµενος, συνταξιούχος, άνεργος, εργαζόµενος, επιχειρηµατίας είναι το αποτέλεσµα όλων αυτών των
αναποτελεσµατικών πολιτικών σας. Αυτές οι αναποτελεσµατικές
πολιτικές σας οδήγησαν, για παράδειγµα, στο να µετατρέψουµε
την ανάπτυξη του συν 0,7% σε ύφεση µείον 0,7% το 2016 και µε
αναµφίβολο το 0% που έχετε για το 2015, καθώς άλλαξε η ΕΛΣΤΑΤ το τρίτο τρίµηνο. Ακόµα, έχει να κάνει µε το ότι τα πλεονάσµατα που φτιάξαµε µε τις θυσίες του ελληνικού λαού το 2013
και το 2014 τα κάνατε πάλι ελλείµµατα! Αυτό πληρώνουµε!
Επίσης, έχουµε να κάνουµε µε την ανεργία, για την οποία –
προσέξτε το, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ!- κανείς δεν καµώνεται ότι υπάρχει το µαγικό ραβδί. Όµως, εµείς είχαµε ασκήσει
πολιτικές µε τις οποίες η ανεργία µειωνόταν. Στην µακροοικοµική
υπόθεση που είχα συµφωνήσει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την τότε τρόικα –τώρα θεσµοί- σε επίπεδο εθνικολογιστικής
βάσης, η ανεργία στο τέλος του 2016 θα ήταν 19,5%. Αυτό θα
ήταν! Σήµερα στον προϋπολογισµό είναι 25,4%! Αυτό σηµαίνει
ένα gap, ένα άνοιγµα πέντε µονάδων! Τι σηµαίνει αυτό; Με την
πιο συντηρητική προσέγγιση των σαράντα χιλιάδων ανέργων ανά
µονάδα ανεργίας, σηµαίνει διακόσιες και πλέον χιλιάδες χαµένες
θέσεις εργασίας! Να, τα χρήµατα για την κοινωνική ασφάλιση!
Να, γιατί υπάρχει ανεργία, να γιατί κόβετε τις συντάξεις.
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, την παρέλαβα στο 30%...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …πόσα εκατοµµύρια ήταν; (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε παρεµβάσεις, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …την παρέδωσα το Δεκέµβριο του
2014 στο 12,3% και σήµερα έχει εκτιναχθεί στο 25,5%! Ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός το είπε από εδώ. Αυτό πληρώνουµε σήµερα. Την
αναποτελεσµατικότητά σας και ότι κατεβάσατε τα χέρια και απλά
µπήκατε σε έναν αυτόµατο πιλότο. Δεν κάνατε τίποτα!
Επίσης, πληρώνουµε αυτό που είπα και πριν, τις εξαγγελίες
και τους βερµπαλισµούς σας, γιατί πολύ εύκολα θα µπορούσε
να προσχωρήσει κάποιος στην άποψη «καλά, να δούµε λίγο και
τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση και τι υποσχέθηκε». Εγώ δεν θα πάω
να µιλήσω για τη δέκατη τρίτη σύνταξη, τον ΕΝΦΙΑ και τα υπόλοιπα αλλά για τα ισοδύναµα.
Έρχοµαι στα ισοδύναµα, λοιπόν. Άκουγα και ακούω τον γελαστό Υπουργό κ. Αλεξιάδη –ο οποίος επιβάλλει φόρους και γελάει- να λέει ότι τα ισοδύναµα, το παράλληλο πρόγραµµα, που
είναι η υφαρπαγή της ψήφου των εκλογών του Σεπτεµβρίου, είχε
να κάνει µε τρεις θεµελιακούς άξονες, για τους οποίους η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την επόµενη µέρα θα έβρισκε τα λεφτά για
το ισοδύναµο πρόγραµµα, το παράλληλο πρόγραµµα, τα ανώδυνα ισοδύναµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον, λίστα Λαγκάρντ, δεύτερον, λαθρεµπόριο και, τρίτον,
φοροδιαφυγή. Πείτε µου πού στον προϋπολογισµό υπάρχουν
χρήµατα απ’ αυτά. Πουθενά! Πρόκειται για τον ορισµό της εξαπάτησης των Ελλήνων πολιτών! Αυτή είναι εξαπάτηση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Και αντ’ αυτού, φέρατε µια ρύθµιση, την περίφηµη ρύθµιση
των εκατό δόσεων, το φιάσκο των εκατό δόσεων, µε το οποίο παγιδεύσατε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, φυσικά πρόσωπα, σε
µια ατέρµονη διαδικασία. Σήµερα φεύγουν κατά εκατοντάδες,
διότι αλλάξατε επτά φορές τη ρύθµιση!
Και επιτέλους πήρα την απάντηση µόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών. Όσον αφορά τους µεγαλοφειλέτες για πάνω από 1
εκατοµµύριο ευρώ –τους οποίους η Νέα Δηµοκρατία δεν τους
έβαλε µέσα-, µου δώσατε απάντηση πόσοι είναι αυτοί και πόσα
λεφτά χαρίστηκαν. Χαρίσατε, διαγράψατε από χρέη των µεγαλοφειλετών 188 εκατοµµύρια ευρώ! Να χαίρεστε την Κυβέρνησή
σας! Αυτά να τα ακούνε οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι, να τα ακούει
ο ελληνικός λαός!
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µαζί µε αυτό στη σελίδα 109 του προϋπολογισµού, για
πρώτη φορά –αυτό δεν έχει προηγούµενο!- φαίνεται ότι το πλεόνασµα του Ο.Α.Ε.Δ. είναι 504 εκατοµµύρια ευρώ Μετατρέψατε
τον ΟΑΕΔ –υποτίθεται- σε κερδοσκοπική εταιρεία. Μα, ο στόχος
του ΟΑΕΔ είναι να έχει µηδέν υπόλοιπο! Υφαρπάζετε τα 504 εκατοµµύρια ευρώ -κάτω από το εφεύρηµα του υψηλότερου επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδας-, είναι άγνωστο πού πηγαίνουν
και δεν κάνετε προγράµµατα ανεργίας για τους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη! Αυτοί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ!
Να αξιολογήσετε και να κρίνετε τους Υπουργούς σας, γιατί τα
504 εκατοµµύρια ευρώ του ΟΑΕΔ τα εµφανίζετε ως πλεόνασµα,
ενώ θα έπρεπε να είναι µηδέν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµώ και πιστεύω ότι αυτός ο
προϋπολογισµός µπορεί να κατατίθεται από αυτήν την Κυβέρνηση αλλά ο άλλος Προϋπολογισµός του 2017, δεν θα κατατεθεί
από την ίδια Κυβέρνηση. Και δεν το λέω υπό την έννοια της κυβερνητικής πίεσης που θα ασκηθεί όλο το επόµενο διάστηµα εδώ
αλλά γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι όλο αυτό το κύµα της αγανάκτησης -το οποίο θεριέψατε και κάνατε τσουνάµι, δηλητηριάζοντας την κοινωνία εναντίον της προηγούµενης κυβέρνησης- θα
µετατραπεί σε αντιµάµαλο, γιατί δεν εκτιµήσατε το αντιµάµαλο
και θα σας πνίξει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη
Βρούτση.
Τον λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεώργιος Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω το εξής. Κύριε Μπαλάφα, συγχωρέστε µε, δεν
ξέρω τι ακριβώς αρµοδιότητες έχετε στην Κυβέρνηση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα σας πω µετά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εντάξει. Γιατί δεν βλέπω
οικονοµικούς Υπουργούς. Εν πάση περιπτώσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σίγουρα έχω τεράστια υποµονή να
ακούω όσα λέγονται!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν έχω κάτι µαζί σας. Την
ιδιότητα για την…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εκλογές έγιναν πριν από δύο µήνες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν µιλάω προεκλογικά και
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µην το πάτε αλλού! Ρωτώ πού είναι οι Υπουργοί Οικονοµικών
µέσα στην Αίθουσα, όταν µιλάµε για προϋπολογισµό. Αυτό
ερωτώ και δεν µου απαντάτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Οι Έλληνες δεν είναι παραπλανηµένοι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε τα! Είστε Υπουργός Οικονοµικών, ναι ή όχι; Αυτή είναι η ερώτησή µου! Δεν είστε,
λοιπόν, Υπουργός Οικονοµικών. Εποµένως, µιλάµε προ κενών
εδράνων της Κυβέρνησης ως προς το οικονοµικό επιτελείο.
Και επανέρχοµαι. Έχουµε προϋπολογισµό. Έρχεται, λοιπόν, ο
κ. Τσακαλώτος στην εισαγωγή και µας λέει ότι έχουµε τρεις άξονες, οι οποίοι αν πληρωθούν-εκπληρωθούν, θα οδηγήσουν σε
απογείωση την ελληνική οικονοµία. Ποιοι είναι αυτοί; Η αξιολόγηση που αναµένεται. Η αξιολόγηση, λοιπόν, του προγράµµατος
που σηµαίνει ότι αναµένονται νέα µέτρα. Διότι παντού, όποια
εφηµερίδα ανοίξουµε, όποια τηλεόραση, όποιο site, όποιο ραδιόφωνο, µιλούν για τα υπολειπόµενα, καθυστερούµενα προαπαιτούµενα για να κλείσει το κοµµάτι της υπο-δόσης του 1
δισεκατοµµυρίου. Περιµένουµε, λοιπόν, µέτρα!
Ο δεύτερος άξονας του Υπουργείου Οικονοµικών που θα απογειώσει, όπως αναφέρεται, την οικονοµία είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μας λένε µεν ότι ολοκληρώθηκε αλλά
δεν µας λένε τις λεπτοµέρειες. Δεν µας λένε ότι ολοκληρώθηκε
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε δύο λεπτά τη µετοχή των
συστηµικών τραπεζών. Γνωρίζετε, κύριοι, ότι τόσο πουλήθηκε
στα ξένα funds!
Σήµερα για να αποκτήσουν µια ελάχιστη υπόσταση αυτές οι
µετοχές, συνενώνονται ανά δεκαπέντε, για να δώσουν µια ονοµαστική τιµή 0,30 λεπτών. Οι αγοραστές ήταν τα λεγόµενα «κοράκια». Λένε ότι ήρθαν ξένοι επενδυτές. Ήταν τα distress funds,
τα hedge funds, τα οποία επιδιώκουν βραχυπρόθεσµα κέρδη από
την εισαγωγή αυτών των µετοχών στο χρηµατιστήριο. Και µετά
να θυµηθούµε και την έκφραση του Οµήρου «ώχετο απιών» οι
επενδυτές!
Θα ξαναγυρίσουµε στο ίδιο σηµείο λοιπόν, κύριοι! Γιατί η
Ένωση Κεντρώων έχει ξαναπεί ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί δύο σοβαρότατες ρυθµίσεις της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών. Θα έπρεπε να έχουν ρυθµιστεί οριστικά τα «κόκκινα»
δάνεια για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, για τα οποία ψηφίστηκε
µεν προχθές ο νόµος –και τον ψηφίσαµε και εµείς-, αλλά δεν περιµένουµε κάτι σε σύντοµο χρόνο, εν όψει και της δικαστικής διαδικασίας που εισάγει, όπως το να πάει στα ειρηνοδικεία, να
βρούµε το προσωπικό και να µεταφέρουµε τις καθαρίστριες του
κ. Κατρούγκαλου στη δικαιοσύνη ως γραµµατείς και όλα αυτά.
Θα εξακολουθήσουµε να έχουµε, λοιπόν, οικογένειες σε οµηρία, η υπερχρέωση των οποίων οφείλεται και στην κακή πολιτική
της Νέας Δηµοκρατίας, που είχε την ευκαιρία και το 2012 και το
2013 και το 2014, ανακεφαλαιώνοντας τις τράπεζες, να ρυθµίσει
αυτό το θέµα, ώστε να µη συνεχίσουν να φορτώνονται τα νοικοκυριά µε χρέη, τα οποία ουσιαστικά είναι ανύπαρκτα, για τον
λόγο ότι και οι τιµές των ακινήτων έχουν αποµειωθεί και οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές µε 50 δισεκατοµµύρια του ελληνικού λαού. Όµως, οι οικογένειες παραµένουν
οφειλέτες. Δηλαδή, έχουµε «επί δύο» το κέρδος στο εσωτερικό
των τραπεζών.
Πάµε στο επόµενο. Επιχειρηµατικά δάνεια. Έχουν ρυθµιστεί
τα επιχειρηµατικά δάνεια; Πώς θα ρυθµιστούν τα επιχειρηµατικά
δάνεια; Θα γίνει εσωτερική ρύθµιση µέσω των τραπεζών; Φοβούµαι ότι δεν αντέχουν. Θα γίνει µε «bad banks»; Ούτε αυτό το
ακούσαµε, αν θα δηµιουργηθούν θυγατρικές τράπεζες των συστηµικών τραπεζών που θα διαχειριστούν αυτά τα δάνεια.
Μήπως θα γίνει εκείνο το οποίο ακούγεται έντονα στην αγορά,
το οποίο έχει δηµιουργήσει έναν πανικό και έχει αναστείλει κάθε
οικονοµική δραστηριότητα, ότι, δηλαδή, θα πουληθούν σε ξένα
funds µε ποσοστό 5% επί της τιµής του δανείου, δηλαδή 5 λεπτά
ανά ευρώ και αµέσως µετά θα αρχίσει η διάλυση, υπό την έννοια
της εξυγίανσης, των εταιρειών, γιατί θα ξεπουλήσουν τα κοµµάτια τους για να βγάλουν τα βραχυπρόθεσµα κέρδη; Και πάλι να
θυµηθούµε την έκφραση του Οµήρου, ότι αυτά τα funds ώχετο
απιόντα εις το εξωτερικό και καλόν αρµένισµα να έχουν. Δεν λύ-

3035

νονται αυτά τα πράγµατα, κύριοι.
Μας λέει, λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος στην εισαγωγή του προϋπολογισµού, ότι επιλύοντας την αξιολόγηση κι επιλύοντας την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα πετύχει τι; Θα πετύχει τη
µείωση του χρέους. Δεν µας λέει, όµως, ότι αυτές τις δύο σοβαρότατες προϋποθέσεις για τη µείωση του χρέους µπορεί η παρούσα η Κυβέρνηση να τις εξασφαλίσει, ότι θα είναι επιτυχείς.
Έχουν συζητηθεί πάρα πολλά το τελευταίο δίµηνο, όσο κι αν
ο κ. Μπαλάφας διαµαρτύρεται ότι µιλάµε δύο µήνες για τα ίδια
θέµατα, αν κατάλαβα το πνεύµα σας, κύριε Μπαλάφα. Όσο κι αν
το λέει αυτό, έχουν συζητηθεί, έχουν ξανασυζητηθεί αλλά αποτέλεσµα µηδέν!
Θέλω, λοιπόν, εδώ να σταχυολογήσω ορισµένα σηµεία του
προϋπολογισµού, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε αριθµούς ή
συγκρίσεις προηγουµένων ετών ή προβλέψεις. Έχουν εξαντληθεί από τους συναδέλφους στη συζήτηση αυτή. Νοµίζω ότι θα
είµαι κουραστικός. Είµαστε και λίγοι -καλή ώρα- σήµερα. Να µην
πω, λοιπόν, περισσότερα.
Αποδέχεται το σχέδιο του προϋπολογισµού τη δεδοµένη µέχρι
σήµερα αρνητική πορεία. Το λέει στη σελίδα δεκαέξι. Αποδέχεται
ότι η απασχόληση και η ανεργία δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν. Το αποδέχεται αυτό. Και το αποδέχεται σε συνδυασµό µε
τι; Ότι τη λέξη «αύξηση» τη συναντώ σε κάθε σελίδα του δηµοσιονοµικού σκέλους του προϋπολογισµού. Αύξηση άµεσων
φόρων, αύξηση έµµεσων φόρων, αύξηση εισροών κ.λπ.. Δεν
βλέπω, όµως, πουθενά τη λέξη «µείωση». Αντίθετα, τη λέξη «µείωση» τη βλέπω στις δαπάνες, στο Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, στις εισροές που αναµένονται στον ισολογισµό από τις
άλλες πηγές, από τρίτες παροχές. Άρα, δεν βλέπω τη λέξη «µείωση», βλέπω τη λέξη «αύξηση». Οδηγούµεθα, λοιπόν, σε ισοσκελισµένο ή σε µη ισοσκελισµένο προϋπολογισµό; Ισοσκελισµένος
δεν µπορεί να είναι.
Πάµε, λοιπόν, στο επόµενο. Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού συστήµατος: Συνιστά µεταρρύθµιση η µείωση των συντάξεων; Συνιστά µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος το κόψιµο
των επικουρικών; Συνιστά µεταρρύθµιση αυτό που ακούγεται ότι
επαναφέρετε υπό άλλο όνοµα, το µηδενικό έλλειµµα των επικουρικών; Θα βρεθεί ένα κοµψό όνοµα -θα το ακούσουµε κι αυτόκαι θα το δεχθούµε στο τέλος, γιατί θα κινδυνεύει να µην υπάρχει
καθόλου σύνταξη ούτε επικουρική.
Και έρχεται, λοιπόν, σε ένα επόµενο σηµείο ο προϋπολογισµός
και µας λέει ότι εγγυάται την κοινωνική ασφάλεια και το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα. Θα πω κάτι εδώ: Αν δεν µπορεί ένα κράτος
να εγγυηθεί αυτά τα δύο στοιχεία του, τότε δεν µπορεί να υπάρξει κράτος, δεν µπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή, δεν µπορεί
να υπάρξει κοινωνικός ιστός.
Όσο, λοιπόν, εµφανίζουµε ως επιτυχία ότι θα υπάρξει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, έστω και µε αυτόν τον κολοβό, τον
ελλειµµατικό προϋπολογισµό, είναι η αποτυχία της πολιτείας.
Διότι δεν είχε ανάγκη ο Έλλην πολίτης στη διαδροµή του ελληνικού κράτους από ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ο Έλλην πολίτης είναι περήφανος, είχε τις δραστηριότητες του, είχε την
περιουσία του, ήταν νοικοκύρης. Τον φέρατε, λοιπόν, και τα δύο
κόµµατα -και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο
χρόνο- να εξαρτάται -αν θέλετε- από τη φιλανθρωπία του κράτους. Αυτό του λέµε; Του λέµε ότι υπάρχει φιλανθρωπία κι εποµένως µπορείτε να επιβιώσετε στοιχειωδώς, γιατί είναι καλή η
Κυβέρνηση;
Υπάρχουν, όµως, δύο ζητήµατα που τίθενται επόµενα. Δεν
είδα τίποτα για εκείνο που θα εκκινήσει τη χώρα, για εκείνο που
έχει ανάγκη η χώρα, για εκείνο το οποίο έζησε τη χώρα.
Άκουσα προηγουµένως την κ. Παπαρήγα, που µίλησε για τους
καραβοκύρηδες της Ύδρας. Έστω και µε τον τρόπο της ωφέλειας που επέτυχαν µετά την απελευθέρωση, έφτασαν την επανάσταση σε ένα σηµείο και υπήρξε χώρα.
Ναυτιλία. Ελληνική ναυτιλία. Διάβασα το κοµµάτι του προϋπολογισµού για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Έχει πολλές δράσεις. Έχει ωραίες δράσεις. Θα µπορεί να κινηθεί
µέσα στο Αιγαίο, να ελέγξει τις εισροές, να κάνει, να ράνει.
Όµως, στο κοµµάτι των οικονοµικών βλέπω µία µείωση, η οποία
ενδεχοµένως -δεν είµαι σε θέση αυτήν τη στιγµή να κάνω τον

3036

υπολογισµό- µπορεί να αγγίζει το 30% σε σχέση µε τις πιστώσεις
που εδόθησαν πέρυσι.
Αν περιµένουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, µε την περικοπή του
προγράµµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας, τις εισροές από την
Ευρώπη, φοβάµαι ότι τις πήρε η Τουρκία, για να αντιµετωπιστεί
το προσφυγικό. Φοβάµαι ότι τις πήρε η Τουρκία! Σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, τι µπορεί να σηµαίνει αυτό και τι συνέπειες µπορεί να έχει.
Η ναυτιλία είναι ένα ξεχωριστό κοµµάτι της Ελλάδος, το οποίο,
δυστυχώς, στον προϋπολογισµό αυτό δεν βλέπω να αντιµετωπίζεται αναπτυξιακά. Βλέπω, µάλιστα, στην αγορά µια κίνηση εξόδου όχι µόνο των ναυτιλιακών εταιριών από τον Πειραιά, που
είναι η βάση τους αλλά και των ναυτιλιακών γραφείων, εκείνων
που µε συνταγµατική διάταξη -µε τον γνωστό ν.86- είχαν δικαιώµατα και είχαν και πρόνοιες υπέρ φοροαπαλλαγών να λειτουργούν στην Ελλάδα διαχειριστικά, όχι όµως παραγωγικά. Έχουµε
έξοδο και σε αυτά. Σκεφτείτε τα, κύριοι!
Θέλω, λοιπόν, στη συνέχεια να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα, το
οποίο µε τροµάζει. Το έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων στον
προϋπολογισµό υπολογίζεται -αν θυµάµαι καλά ή αν έχω σηµειώσει ακριβώς- στα 2,191 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το έλλειµµα
αυτό είναι σηµαντικό και καλώς υπάρχει -αν θέλετε- διότι και τη
σύνταξη πρέπει να τη δώσετε είτε περικοπεί είτε όχι. Κάτι πρέπει
να κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Δεν µπορεί να τα εγκαταλείψει όλα
στην πνοή ενός µνηµονίου. Όλα αυτά πρέπει να ισχύσουν.
Όµως, για το έλλειµµα αυτό θα ήθελα να ακούσω τον αντίλογο. Πώς θα µειώσετε το έλλειµµα αυτό µε την αύξηση της εργασίας, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε τη δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, εν ανάγκη θα πάρω και το χρόνο της δευτερολογίας µου.
Πώς θα υποστηρίξει το κράτος δράσεις για τους ανέργους,
για τους οποίους όλοι κλαυθµηρίζουµε σήµερα και λέµε ότι χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί τη στήριξη του κράτους; Είναι συνάνθρωποί µας. Κλαυθµηρίζουµε, λοιπόν, για όλα αυτά αλλά δεν
συνάντησα πουθενά µία κουβέντα, µία λέξη από την οποία να καταλαβαίνω ότι µπορούν να δηµιουργηθούν µόνο θέσεις εργασίας. Τίποτα δεν συνάντησα.
Το µόνο που άκουσα έτσι τυχαία σήµερα από την κυρία
Υπουργό, που είναι αρµόδια επί της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
είναι ότι περιχαρακώνει το πανεπιστήµιο, επειδή έχει µια πτώση
της χρηµατοδότησης 20%. Περιχαρακώνει, λοιπόν, το πανεπιστήµιο, αλλά δεν σηµαίνει ότι περιχαρακώνοντας το πανεπιστήµιο σταµατάµε να το έχουµε πολυτελώς από πλευράς στελεχών.
Δεν µας µίλησε, όµως, για δράσεις, για χορηγίες για το πανεπιστήµιο, για συνεργασία µε άλλα πανεπιστήµια, τα οποία θα φέρουν εισοδήµατα στο πανεπιστήµιο. Εν πάση περιπτώσει.
Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, αν µου επιτρέπετε. Αποκρατικοποιήσεις: Είναι ένα µεγάλο κοµµάτι. Όµως, είναι ένα κοµµάτι, το
οποίο είναι πολύ δύσκολο και το οποίο δεν θα αποδώσει. Και θα
σας πω γιατί. Θα κάνουµε κάποιους πλούσιους, πλουσιότερους
και δεν θα συνεισφέρουµε στο κράτος.
Πέτυχε η αποκρατικοποίηση του τζόγου που έκανε η Νέα Δηµοκρατία. Έδωσε τον ΟΠΑΠ, έδωσε τον Ιππόδροµο και δεν ξέρω
εγώ τι άλλο έδωσε. Και καλά τα έδωσε κατά την άποψή µας.
Αυτά, λοιπόν, φέρνουν φορολογικά έσοδα και στοιχηµατικά.
Κοιτάω, λοιπόν, µέσα και βλέπω. Ελληνικό. Η αξία του Ελληνικού αποτιµήθηκε στα 345 εκατοµµύρια για το έτος 2016. Τα
πέντε χιλιάδες διακόσια στρέµµατα αυτά, το «φιλέτο» της Ελλάδας, αποτιµήθηκε στα 345 εκατοµµύρια! Δεν θέλω να αναφέρω
το όνοµα που εµφανίζεται ως πλειοδότης µε κάποιο fund του
εξωτερικού. Όµως, θα πω ότι αυτή η εταιρεία, η οποία αυτήν τη
στιγµή επιχειρεί να πάρει το Ελληνικό, έχει ωφεληθεί πολλαπλά
από όλες τις κυβερνήσεις. Από το 2002 και µετά έχει πλουτίσει
εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος της ελληνικής περιουσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το όνοµα αυτής;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν χρειάζεται. Είναι γνωστό. Αν χρειαστεί, θα το πούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν το ξέρω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα σας το πούµε µετά.
Έρχεται, λοιπόν, και λέµε ότι θα δοθεί µία περιουσία 345 εκατοµµυρίων. Δεν σκέφτεστε, κύριοι, ότι πρέπει να µελετηθούν τα
ζητήµατα των ειδικών οικονοµικών ζωνών στο Ελληνικό σε ένα
ποσοστό 10%-20%; Το ευρωπαϊκό Δίκαιο το προβλέπει, το επιτρέπει. Να εργαστούµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να έρθουν
επιχειρήσεις. Να έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς. Δεν λέµε
«όχι» σε αυτά. Να έχουν, όµως, την τήρηση της εργασιακής ελληνικής νοµοθεσίας και συµφωνίες µε το ελληνικό κράτος, ούτως
ώστε να έρθουν και κεφάλαια και να υπάρχει απόδοση. Διότι
εκείνα τα 345 εκατοµµύρια που θα δώσει η πλειοδότης του διαγωνισµού άπαξ, θα µπορεί να τα έχει το κράτος ως ετήσιο έσοδο.
Σκεφτείτε το.
Για να επιταχύνω, θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά µία σύντοµη σηµείωση, υπό τη µορφή υποµνήµατος, που έχω συντάξει
για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος – Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα σηµείωση,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής: Αυτά τα περίφηµα 25 έως 50 δισεκατοµµύρια του νέου ΤΑΙΠΕΔ, του νέου Ταµείου Δηµόσιας Περιουσίας από πού θα έρθουν; Ψηφίστηκε. Το
ΤΧΣ σε λίγο καιρό θα αλλάξει τίτλο. Από πού θα έρθουν; Από τα
345 εκατοµµύρια του Ελληνικού; Δεν υπάρχουν σχεδόν ούτε
αυτά. Διότι ξέρετε ότι στο τέλος, µε την έννοια των διαγωνισµών,
αρχίζουν οι ενστάσεις, «Δεν υπογράφουµε τη σύµβαση, γιατί
στην προκήρυξη µου έλεγες αυτά και δεν τα βρίσκω».
Προχωρήστε, λοιπόν, µε τόλµη, κύριοι της Κυβέρνησης να
αναζητήσετε λύσεις, οι οποίες θα δώσουν δουλειά στον κόσµο
και θα φέρουν µόνιµα έσοδα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής: Εχθές και τις προηγούµενες µέρες η Ένωση Κεντρώων ακούστηκε πολύ. Και ακούστηκε και µε χαρακτηρισµούς όπως,
«είναι λεβέντες και
λεβεντόπαιδα», «είναι λαγοί». Ακούστηκε, επίσης, ότι είναι έτοιµη
να προσχωρήσει στην Κυβέρνηση. Αυτό το σενάριο πόθεν προέκυψε; Εγώ χθες το βράδυ, ακολουθούµενος από ολόκληρη την
Κοινοβουλευτική Οµάδα, το διέψευσα κατηγορηµατικά, διότι δεν
ισχύει τίποτα.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να τα πω και αυτά, γιατί η συζήτηση επί του προϋπολογισµού είναι και πολιτική, όπως γνωρίζετε καλύτερα από µένα.
Το διαψεύσαµε, λοιπόν, και το διαψεύδουµε και πάλι. Θέλουµε, όµως, να απαντήσουµε στο εξής: Υπάρχουν σενάρια τα
οποία διακινούνται. Γιατί; Διότι υπάρχουν και άλλα σενάρια που
λένε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν διαρροές Βουλευτών στο
επόµενο διάστηµα για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Κάποιοι, λοιπόν, έχουν συµφέρον να εµφανίζουν αυτά τα σενάρια.
Περαιτέρω έχουν, όµως, και άλλοι συµφέρον. Και η Νέα Δηµοκρατία έχει συµφέροντα να µιλάει για τέτοια σενάρια. Ξέρετε
γιατί; Και εσείς και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχετε την
ιδιοκτησία του τρίτου µνηµονίου είτε το θέλετε είτε όχι. Το υπογράψατε, το αποδέχθηκε και πρέπει να το εφαρµόσετε.
Συνεπώς, ο µεν ΣΥΡΙΖΑ αναζητά αποδιοποµπαίους τράγους,
η δε Νέα Δηµοκρατία θέλει να φορτώσει τα δικά της αλλού. Γι’
αυτό, λοιπόν, προτείναµε µία λύση που µπορεί να βοηθήσει τη
χώρα. Οικουµενική κυβέρνηση. Να αναλάβουν και τα δύο µεγάλα
κόµµατα τις ευθύνες τους, να προχωρήσουν σε άµεση εφαρµογή, να τελειώνουµε γρήγορα, να βγούµε από την κρίση.
Η Ένωση Κεντρώων έχει δηλώσει απαρχής, ότι ούτε Υπουργεία επιδιώκει ούτε λάφυρα θέλει.
Περιµένω, λοιπόν, να ακούσω τις αποφάσεις σας, γιατί πρέπει
να αποφασίσετε ότι πρέπει να βγάλετε τη χώρα από το τέλµα!
Τακτικισµοί, λαϊκισµοί, τερτίπια δεν µπορούν να ισχύσουν!
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Καρρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεράσιµος Μπαλαούρας, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, για έξι λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Συνάδελφοι, είναι σαφές ότι αυτός ο προϋπολογισµός, είναι
ένας προϋπολογισµός για µια χώρα σε κατάσταση πολιορκίας είναι, νοµίζω, το πιο εύστοχο που µπορεί να πει κανείς- µία πολιορκία που έχει αρχίσει από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κυβέρνηση και κρατάει µέχρι τώρα, µέσα στο πλαίσιο που µας
έχουν αναγκάσει, το πλαίσιο του τρίτου µνηµονίου.
Ο προϋπολογισµός, είναι οι προγραµµατικές δηλώσεις µιας
επόµενης περιόδου -δηλαδή του 2016- έστω και υπαινικτικά.
Στον προϋπολογισµό του 2016 στέλνονται, όµως, και άλλα µηνύµατα. Δεν είναι απλώς µία καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων.
Είναι τα πρώτα µηνύµατα που στέλνουµε για να εξετάσουµε και
να διατυπώσουµε την πορεία µας.
Αν και σε κατάσταση πολιορκίας, τα µηνύµατα αυτά εντάσσονται στην στρατηγική µας, µια στρατηγική -όπως την έχουµε νοµίζω προσφυώς πει, από τον κ. Τσακαλώτο τουλάχιστον- που
διατυπώνεται µε τον οδικό χάρτη. Πρόκειται για έναν οδικό
χάρτη που αφορά πρώτα την ανακεφαλαιοποίηση -έχει ήδη συντελεσθεί- και µετά είναι η πρώτη αξιολόγηση. Το επόµενο βήµα
-ίσως και το σηµαντικότερο- είναι η συζήτηση για το χρέος. Και
από εκεί και πέρα, µπαίνουµε σε µία κανονικότητα -ας την πω
έτσι- όπου εµείς θα πρέπει να αναζητήσουµε και να διατυπώσουµε το αναπτυξιακό µας µοντέλο, το αναπτυξιακό µας όραµα,
αν θέλετε.
Ξεκινώντας από τα τέσσερα αυτά ζητήµατα, ας δούµε το θέµα
της ανακεφαλαιοποίησης. Υπάρχει ένα ερώτηµα προς όλες τις
πλευρές και προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Βρούτση, που µίλησε προηγουµένως.
Αν δεν γινόταν ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Βρούτση, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων, µήπως θα είχαµε
όχι απλώς «κούρεµα» όλων των καταθέσεων από το πρώτο ευρώ
αλλά θα είχε συντελεστεί και χρεοκοπία τουλάχιστον δύο τραπεζών; Επαναλαµβάνω το ερώτηµα, γιατί οι Υπουργοί δεν τα λένε
τόσο καθαρά όσο µπορεί να τα πει ένας Βουλευτής. Θα είχαµε
χρεοκοπία τουλάχιστον δύο τραπεζών; Κατά τη γνώµη µου, θα
είχαµε χρεοκοπία και των άλλων δύο, γιατί το τσουνάµι θα
έπαιρνε µεγάλες διαστάσεις;
Γιατί χρειάστηκε πέραν αυτού και η ανακεφαλαιοποίηση; Το
βασικό πρόβληµα είναι τα «κόκκινα» δάνεια. Όταν τα «κόκκινα»
δάνεια φτάνουν στο σύνολό τους πάνω από 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ -110 δισεκατοµµύρια λένε ότι είναι- είναι δυνατόν να υπάρξουν τράπεζες που µπορούν να προχωρούν σε µία κίνηση έστω
και ζόµπι; Διότι σαν ζόµπι ήταν οι τράπεζες. Νοµίζω πως όχι.
Μας κατηγορούν ότι η τιµή που πουλήθηκε ήταν µικρή. Ας
δούµε τα δεδοµένα:
Πράγµατι, το ελληνικό κράτος στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση πλήρωσε -ο ελληνικός λαός, δηλαδή, ο φτωχός και ο
µεσαίος, γιατί οι πλούσιοι έχουν τρόπο να ξεφεύγουν- 25 δισεκατοµµύρια το 2012. Τον Σεπτέµβρη του 2014, η αξία τους ήταν
16,5 δισεκατοµµύρια. Λίγους µήνες µετά, τον Δεκέµβρη του
2014, είχαν πάει στα 14,3 δισεκατοµµύρια. Τον Γενάρη του 2015,
πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ Κυβέρνηση, ήταν στα 10,9 δισεκατοµµύρια. Και τέλος, τον Ιούνιο του 2015, πριν τα capital controls,
είχαν πάει στα 6 δισεκατοµµύρια. Μάλιστα τώρα πλήρωσε το ελληνικό κράτος -µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εννοώ- 5,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Κι άλλο ένα στοιχείο, κύριε Βρούτση και κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας: Γιατί, άραγε, το Χρηµατιστήριο αυτές τις
ηµέρες πέφτει ραγδαία, ρίχνοντας πολύ κάτω ακόµα και αυτήν
την ελάχιστη τιµή, την πολύ µικρή τιµή που πουληθήκαν οι τράπεζες;
Προχωράω τρέχοντας, γιατί έχω αρκετά να πω.
Εµείς, λοιπόν, µπήκαµε µέσα σε αυτήν την ιστορία µε δικαίωµα
ψήφου, πήραµε το cocos, που έχουν πάρα πολύ υψηλό επιτόκιο
-σχεδόν 8%- και µάλιστα σε µια περίοδο που τα επιτόκια είναι µηδαµινά και δεν αυξάνουµε το χρέος επειδή πληρώσαµε µόνο 5,7
δισεκατοµµύρια από τα 25 δισεκατοµµύρια που είχαµε οιωνοί δανειστεί.
Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δικαίωµα να
ασκήσει βέτο και για τις αποφάσεις των τραπεζών και για την
πορεία των διοικήσεων, να τους πετάξει, κ.λπ..
Θέλω να πω, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ένα ακόµα στοι-
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χείο. Λέτε ότι πηγαίναµε καλά σαν οικονοµία τα προηγούµενα
χρόνια. Θα σας πω κάτι το οποίο µε εντυπωσίασε από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: H απoεπένδυση το 2014 ήταν 11,5% του ΑΕΠ, ο
χαµηλότερος δείκτης από το 1960. Δηλαδή, αν κοιτάξουµε το
σχεδιάγραµµα αυτό του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου, το οποίο θα το καταθέσω στα Πρακτικά, θα δούµε ότι
ως αποεπένδυση το 2014, σε µια νορµάλ και µια εύρωστη, όπως
λέει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οικονοµία είχαµε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεράσιµος Μπαλαούρας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν σχεδιάγραµµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με τον προϋπολογισµό, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, αυξάνουµε για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια τις επενδύσεις.
Αυξάνουµε για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια τις κοινωνικές
προτεραιότητες κατά 823 εκατοµµύρια, δίνοντας µεγάλο βάρος
στην υγεία, µε τους ανασφάλιστους να βρίσκουν για πρώτη φορά
δυνατότητα προσφυγής στα νοσοκοµεία και µειώνουµε τις δαπάνες. Είναι όχι όπως τα θέλετε εσείς, µε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψή σας αλλά πραγµατικές δαπάνες, όπως αξιοποίηση των
ακινήτων του δηµοσίου.
Φοροδιαφυγή. Λίστες και τώρα η τελευταία της Βεστφαλίας Ρηνανίας. Θα δούµε τα αποτελέσµατα. Ήδη, ετοιµαζόµαστε και
τρέχουµε. Και ακούσατε τι είπε ο Υπουργός των Οικονοµικών της
Βεστφαλίας; Είπε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση τους «έφτυσε»
και δεν ήθελε να αξιοποιήσει την λίστα αυτή.
Τέλος, είχαµε εισπραξιµότητα. Ακόµα και από τότε που έδινε
την εξέταση ο Φαλτσιανί, πήραµε 80 εκατοµµύρια. Για να δείτε
πως ο κόσµος αυτός που έχει φοροδιαφύγει, όταν πάει το φόβητρο, αρχίζει και κινείται. Και έδωσε, λοιπόν, αµέσως- αµέσως,
µέσα σε δέκα µέρες, 80 εκατοµµύρια.
Τώρα, ειπώθηκε ότι δεν µπαίνουν στον προϋπολογισµό τα κονδύλια που θα εισπράξουµε από την φοροδιαφυγή, ότι είµαστε
απατεώνες σαν Κυβέρνηση και εµείς που την στηρίζουµε. Είναι
προφανές ότι δεν µπαίνουν, διότι έξι χρόνια είχατε κυβερνήσει
και ήσασταν αναξιόπιστοι. Σας έχει καταγράψει -από τον Πρωθυπουργό τότε, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, µέχρι τον τελευταίο Πρωθυπουργό τον Σαµαρά- η κοινή γνώµη της Ευρώπης και
όχι µόνο, σαν αναξιόπιστους. Πώς, λοιπόν, θα δεχτούν από µια
νέα Κυβέρνηση, την οποία δεν την κάνουν και κέφι, διότι είναι
αριστερή κυβέρνηση, να γράψει τα κονδύλια τα οποία θα παλέψει για να πάρει από φοροδιαφυγή, από λαθρεµπόριο, από διαφθορά, κ.λπ.;
Για το ασφαλιστικό θα πω µόνο µια φράση: Θέλουµε, πιστεύουµε, θα διεκδικήσουµε να παραµείνει αναδιανεµητικό το
µοντέλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ίδιο δηλαδή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Το µοντέλο είναι αναδιανεµητικό. Δεν είναι κεφαλαιοποιητικό, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, να παραµείνει το ίδιο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι κεφαλαιοποιητικό.
Υπάρχει µια τεράστια διαφορά που αφορά την δηµοκρατική αντίληψη των σχέσεων του πολίτη µε το κράτος και µε τη δηµόσια
διοίκηση.
Το αναδιανεµητικό µοντέλο νοµίζω -και οι συνάδελφοι του ΚΚΕ
θα συµφωνήσουν- είναι κάτι το οποίο βοηθάει τις επόµενες γενιές, τους αναξιοπαθούντες κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είπα και τίποτα. Είπα τίποτα;
Αναδιανεµητικό είπα. Δεν σας είπα τίποτα παραπάνω. Γιατί
διαµαρτύρεστε;
Δεν θέλουµε να γίνουν οριζόντιες περικοπές. Θέλουµε να γίνονται κινητοποιήσεις. Εµείς θέλουµε την κοινωνία να απαιτεί,
την κοινωνία να κάνει έντονη κριτική και µάλιστα να κάνει κριτική
όταν διαπιστώνει ότι µια κυβέρνηση µπορεί, πιεζόµενη, να ξεστρατίζει.
Τέλος, για τα σενάρια, συνήθως οι συνάδελφοι της Ένωσης
Κεντρώων έρχονται πάνω στο Βήµα και λένε ότι η Βουλή είναι
αδειανή, λείπουν οι Βουλευτές, κ.λπ.. Τώρα λείπουν όλοι. Δεν
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µπορούν να απαντήσουν. Έχουµε δοκιµάσει τα σενάρια της Οικουµενικής, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουµε δοκιµάσει τα σενάρια
των τεχνοκρατών. Έχουµε κανέναν τεχνοκράτη να βάλουµε;
Τους έχουµε «αξιοποιήσει» όλους. Και τον κ. Χαρδούβελη, και
τον κ. Στουρνάρα. Όλους τους έχουµε αξιοποιήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε υπερβεί τον
χρόνο. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι, αλλά µε διακόψατε τόσες
φορές.
Έφτασε στο σηµείο, µάλιστα, ο κ. Βορίδης, να προτείνει τον
Σαµαρά. Δηλαδή, να θέλουµε τους σκελετούς να τους βγάλουµε
από το ντουλάπι.
Τελειώνω µε µια κινέζική παροιµία. Επειδή την προηγούµενη
φορά στην παρθενική µου οµιλία είπα την αραβική παροιµία, που
επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και έγινε ντόρος και τότε µου απάντησε ο αξιότιµος Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ, θα διαβάσω
τώρα µια κινέζικη: «Η καλύτερη στιγµή να φυτέψεις ένα δέντρο,
είναι είκοσι χρόνια πριν. Η επόµενη καλύτερη στιγµή είναι τώρα».
Ελπίζω, λοιπόν, το δέντρο του ΣΥΡΙΖΑ να φυτρώσει, να πιάσει
γερά και να έχουµε καλή σκιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεράσιµο Μπαλαούρα, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, µε την αντίστοιχη ανοχή που δείξαµε και
στον κ. Μπαλαούρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αν και εγώ δεν θα ζητήσω την ανοχή σας, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία των Βουλευτών της Κυβέρνησης, που
προσπαθούν να µας βαπτίσουν το κρέας, ψάρι. Οπότε εγώ θα
ήθελα να είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µεγάλο ενδιαφέρον περίµενα
κι εγώ, όπως το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τον πρώτο προϋπολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Περίµενα να δω τον άλλο δρόµο, αυτόν
που απαλλάσσει τους Έλληνες από τον ΕΝΦΙΑ και την έκτακτη
εισφορά, που θα έφερνε την δέκατη τρίτη σύνταξη, το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, την αύξηση του κατώτατου µισθού
αλλά και των συντάξεων, την κατάργηση της επιβολής 13%
φόρου στους αγρότες. Περίµενα να δω τον προϋπολογισµό που
θα επιβεβαίωνε -αν θέλετε- ότι αυτός ο βαθύς διχασµός, στον
οποίο επενδύσατε και εκθρέψατε στην χώρα ήταν αληθινός και
ότι εµείς οι προσκυνηµένοι, οι νενέκοι και όλα τα άλλα τα οποία
µας έχετε κατηγορήσει κατά το παρελθόν, πράγµατι, λειτουργούσαµε αντεθνικά.
Τότε να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
θα είχαµε το θάρρος να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό.
Δυστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα, την οποία διαπιστώνουµε, είναι τελείως διαφορετική. Έχουµε έναν προϋπολογισµό
µε πρόσθετα µέτρα πάνω από 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε αύξηση φορολογικών συντελεστών που πλήττει το σύνολο των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Και αυτό το κάνετε για να
στηρίξετε µια οικονοµία, την οποία επαναφέρατε από τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης µετά
από τόσα χρόνια και κάτω από τον µόχθο της ελληνικής κοινωνίας, στα ελλείµµατα και στην ύφεση.
Αυτό πέτυχε η «περήφανη διαπραγµάτευση» που κάνατε τόσο
καιρό, ο ερασιτεχνισµός και η ανικανότητά σας. Τα capital controls, τα οποία βιώνει η ελληνική οικονοµία, φρέναραν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Τα φορολογικά έσοδα, παρά τους
πρόσθετους φόρους που επιβάλλετε, είναι τα χαµηλότερα της
δεκαετίας και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς ιδιώτες σε σχέση
µε πέρυσι, έχουν εκτιναχθεί κατά 58%. Αυτό, βέβαια, έχει ως
αποτέλεσµα να φέρει περισσότερα λουκέτα στην αγορά και αντί
για θέσεις εργασίας να έχουµε νέες θέσεις ανεργίας.
Για αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικές επενδύσεις ούτε λόγος,
βέβαια, αφού διάφορα τερτίπια και προσχώµατα, τα οποία στηρίζονται στη δυσανεξία την ιδεολογική την οποία έχετε απέναντι
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σε αυτήν την πολιτική, οδηγούν σε καθυστερήσεις και σε µη υλοποίηση των διάφορων επενδύσεων που είχαν προγραµµατιστεί.
Ακόµα, όµως, και την κρατική ανάπτυξη, την οποία εσείς ευαγγελίζεστε λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων, τη συρρικνώνετε,
αφού κόβετε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Την ίδια ώρα, προωθείτε αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζοµένους. Έτσι, λοιπόν, σκέφτεστε να φέρετε την ανάπτυξη και να καταπολεµήσετε
την ανεργία.
Θριαµβολογείτε, βέβαια, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χωρίς να µας λέτε, όµως, πώς και για ποιον λόγο προέκυψε
η ανάγκη για νέα ανακεφαλαιοποίηση, µια ανακεφαλαιοποίηση
όπου αποκλείστηκαν οι Έλληνες επενδυτές και έχασαν τα χρήµατά τους οι µικροµέτοχοι, µια ανακεφαλαιοποίηση, όπου ενώ η
χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών πέρυσι τέτοια εποχή ήταν
κοντά στα 25.000.000.000 ευρώ. σήµερα είναι 500.000.000.
Κι αν θέλετε να απαλλαγείτε όχι µόνο από τις δικές µας κατηγορίες αλλά και του πρώην συντρόφου σας και µέχρι πριν από
λίγους µήνες Υπουργού του κ. Λαφαζάνη, ο οποίος µίλησε για
σκάνδαλο και για ποινικές ευθύνες συγκεκριµένων Υπουργών
αυτής της Κυβέρνησης, δεν έχετε τίποτα άλλο από το να κάνετε
µια εξεταστική επιτροπή. Αλλιώς θα είναι πασίδηλο απέναντι σε
όλους ότι προσπαθείτε να κρύψετε τις ευθύνες τις οποίες έχετε
από αυτό το πολύ µεγάλο σκάνδαλο.
Φοβερές, όµως, είναι και οι επιδόσεις σας στην κοινωνική πολιτική. Αφού καταφέρατε να δώσετε µόνο τη µισή επιχορήγηση
στα νοσοκοµεία, να µειώσετε κατά 50% το επίδοµα θέρµανσης,
να µεθοδεύετε να κόψετε το ΕΚΑΣ από εξήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, να δώσετε το 40% µόνο των πολυτεκνικών επιδοµάτων σε µια χώρα, που το δηµογραφικό είναι το ζωτικότερο
θέµα το οποίο πρέπει να κληθούµε να αντιµετωπίσουµε πάρα
πολύ σύντοµα και που εσείς, ακόµα κι αυτήν τη στιγµή µε αυτό
το τεράστιο πρόβληµα το οποίο υπάρχει στο δηµογραφικό, στην
ιερή πράξη του τοκετού επιβάλλετε 23% ΦΠΑ, χωρίς να δηµιουργείτε, δυστυχώς, κανένα δίχτυ προστασίας τόσο στις τρίτεκνες
όσο και στις πολύτεκνες οικογένειες.
Μας καλείτε, όµως, να συναινέσουµε και να οµονοήσουµε σε
ένα σχέδιο για το ασφαλιστικό, που ούτε εσείς ακόµα δεν έχετε
σχεδιάσει αλλά έχετε ήδη υπογράψει περικοπές οι οποίες αγγίζουν πάνω από το 1.800.000.000 για τα επόµενα δύο χρόνια. Δείχνετε, λοιπόν, ότι µε αυτά τα επικοινωνιακά τρικ, το µόνο το
οποίο, πραγµατικά, αναζητείτε δεν είναι η συναίνεση αλλά συνενόχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα στα ζωή, όπως και στην πολιτική, είναι ζήτηµα προτεραιοτήτων. Προτεραιότητά σας είναι,
από ό,τι φαίνεται, να κόβετε τις χρηµατικές υποτροφίες από τους
αριστούχους µαθητές και τους φοιτητές λέγοντας ότι το ΙΚΥ δεν
έχει χρήµατα, όταν την ίδια ώρα χρήµατα υπάρχουν για να προσληφθούν νέες καθαρίστριες στη θέση των άλλων που µετατάξατε
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Προτεραιότητά σας είναι, να ορίζετε άλλον πρόεδρο και άλλο
διευθύνοντα σύµβουλο στις ΔΕΚΟ, µε παχυλούς µισθούς, αντί
να δίνετε τα πολυτεκνικά επιδόµατα τα οποία δικαιούνται οι ελληνικές οικογένειες.
Δική µας, όµως, προτεραιότητα οφείλει και πρέπει να είναι,
µαζί µε την αυτοκριτική την οποία πρέπει να κάνουµε για τα λάθη
του παρελθόντος, να βάλουµε την αριστεία µπροστά και να µη
θεωρούµε ότι είναι ρετσινιά. Να βαδίσουµε στο δρόµο της ευθύνης και της αλήθειας, να περάσουµε και να παρουσιάσουµε στον
ελληνικό λαό ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη χώρα, µακριά
από τον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία, µακριά από αυτές τις δύο
τεράστιες δυνάµεις οι οποίες οδήγησαν τη χώρα εδώ που βρίσκεται σήµερα.
Μαζί µε όλους αυτούς, όµως, οι οποίοι πιστεύουν σε µια ευρωπαϊκή Ελλάδα, µαζί µε όλους όσους πιστεύουν την ανάγκη για
ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες είναι προτεραιότητα για
τη χώρα για να προχωρήσει µπροστά, µεταρρυθµίσεις σε όλα τα
επίπεδα, από το πολιτικό σύστηµα µέχρι την οικονοµία και την
κοινωνία, µαζί µε όλες τις δυνάµεις οι οποίες πιστεύουν στις αρετές και στις ικανότητες του Έλληνα πολίτη.
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Γιατί, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
φτιάξουµε την Ελλάδα που πραγµατικά µας αξίζει, πρέπει να
δουλέψουµε όλοι µαζί, να φύγουµε από ιδεοληψίες, να φύγουµε
από ιδεολογικές περιχαρακώσεις, να πιστέψουµε στη δύναµή
µας, να είµαστε ρεαλιστές µε τις πραγµατικές δυνατότητες τις
οποίες έχει η χώρα και τότε ναι, θα πάρουµε την τύχη στα χέρια
µας και θα φτιάξουµε το µέλλον το οποίο πραγµατικά αξίζει, όχι
µόνο σε εµάς αλλά και στις επόµενες γενιές.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζω αυτόν τον
προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κατσαφάδο.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, για δώδεκα
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εισαγωγικά, δεν θα
έπρεπε αυτήν τη στιγµή να είµαι στο Βήµα αυτό. Η θέση µου
έπρεπε να ήταν µε την οικογένειά µου. Θα έπρεπε να παρευρίσκοµαι στην εξόδιο ακολουθία προσφιλεστάτου συγγενούς µου,
πράγµα το οποίο δεν δύναµαι, διότι έτσι θέλησαν οι παραδικαστικοί παράγοντες, η «παράγκα» δηλαδή Ντογιάκου, Σαµαρά,
Αθανασίου και CIA.
Άκουσον, άκουσον! Βουλευτής Επικρατείας δεν µπορεί να διαβεί την ελληνική επικράτεια και µάλιστα Βουλευτής εκλεγµένος
σε τέσσερις διαδοχικές αναµετρήσεις. Δεν µπορεί να πει το αντίο
στον εθνικιστή Αλέξανδρο Παππά του Χρήστου, τον άνθρωπο ο
οποίος έκανε όχι την ψευδεπίγραφη εθνική ενότητα πράξη, αλλά
τον άνθρωπο που ήταν και στον ΕΔΕΣ και στον ΕΛΑΣ και σας κορόιδεψε όλους, γιατί είχε δει από πολύ µικρός την ταύτιση Αριστεράς και Δεξιάς, δηλαδή ότι είστε το ίδιο.
Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόµενος δι’ υµών στις κυρίες και στους
κυρίους Βουλευτές, έχω να πω τούτο: «Σήµερα ενδεχοµένως κάποιοι να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους και να ακούσουν τη συνείδησή τους να λέει: Τι υποσχέθηκες στον κόσµο και
σε εµπιστεύτηκαν όσοι σε ψήφισαν και σε ανέδειξαν αντιπρόσωπο του έθνους; Δεν το αισθάνεσαι; Η συνείδησή σου αλυσοδεµένη στα έγκατα του είναι σου σπαρταρά. Ελευθέρωσέ την.
Όσοι στον κόσµο σε εµπιστεύτηκαν, όσοι σε ψήφισαν και σε ανέδειξαν αντιπρόσωπο του έθνους, δεν το αισθάνεσαι; Ελευθέρωσέ τη λοιπόν. Αφουγκραστείτε όλοι σας τις γοερές κραυγές
των πεινασµένων που λιµοκτονούν, για να ξεχρεωθούν τα δάνεια
των δανειστών».
Τα λόγια αυτά, λόγια που πράγµατι έπρεπε να είναι λόγια συνείδησης, όπως είπα, δεν είναι δικά µου. Είναι παρµένα από τη
σηµερινή ανοιχτή επιστολή του βετεράνου της Αριστεράς, του
δικού σας ανθρώπου, του Μανώλη Γλέζου. Ανοιχτή επιστολή
απευθυνόµενη στους τριακόσιους της Βουλής.
Σίγουρα ο Μανώλης Γλέζος καθισµένος στο παραγώνι των
στερνών κατωφλιών της ζήσης του, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος
αναφέρει, έκανε ένα σηµαντικό λάθος. Η επιστολή θα έπρεπε να
απευθύνεται σε διακόσιους ογδόντα δύο και όχι σε τριακόσιους.
Εµείς, οι δεκαοκτώ Έλληνες εθνικιστές Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής και συνείδηση έχουµε και εθνική συνείδηση έχουµε και ελληνικό φιλότιµο έχουµε, που δυστυχώς έχει εκλείψει.
Και δεν αναφέρθηκα τυχαία στην εισαγωγή µου, κύριε Πρόεδρε, στην οικογένεια και είπα ότι δεν θα µπορούσα να παρευρεθώ κ.λπ.. Αναφέρθηκα στην οικογένεια, γιατί είναι ο τρίτος
πυλώνας της εθνικής µας ζωής. «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια»
είναι το ελληνικό αιώνιο τρίπτυχο, το τρίπτυχο του βράχου της
ελευθερίας, που στέκεται εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια στον
τόπο αυτό, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει και ο Αρχηγός
µας, ο Γενικός Γραµµατέας κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος από τη
θέση αυτή.
Επί του προϋπολογισµού: Πολλοί συνάδελφοί µου οµιλητές, συναγωνιστές Βουλευτές και Βουλευτίνες, αναφέρθηκαν µε στοιχεία, µε αριθµούς κι έκαναν τις δικές τους τοποθετήσεις για τον
υφεσιακό, µνηµονιακό και καταστροφικό προϋπολογισµό του
2016.
Χωρίς να αδικώ κανέναν θα αναφερθώ στα λόγια του συναγωνιστού µας Κασιδιάρη που ανέφερε το τεράστιο εθνικό ζήτηµα,

3039

το οποίο είναι ζήτηµα όχι µόνο ηθικό, αλλά και οικονοµικό, της
πρωτοφανούς γερµανικής κλοπής.
Αναφέρθηκε, δηλαδή, στο ζήτηµα του γερµανικού κατοχικού
δανείου και των πολεµικών αποζηµιώσεων, οι οποίες –σηµειώστεστο σύνολό τους ανέρχονται σε δεκάδες εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Φανταστείτε ότι οι ακριβείς υπολογισµοί –όχι οι
ελληνικοί, οι γερµανόδουλοι, τα γενικά λογιστήρια κ.λπ.- µε βάση
το δολάριο ή και τη λίρα Αγγλίας, δηλαδή και µε τις δύο µεθόδους, ανεβάζουν µόνο το άµεσα απαιτητό κατοχικό δάνειο στα
570 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τολµήστε να το διεκδικήσετε, αριστεροί και δεξιοί. Τολµήστε, κύριοι της Συγκυβέρνησης, να το εγγράψετε στον προϋπολογισµό.
Καταγγείλαµε, επίσης, και καταγγέλλουµε όλοι µας την υπό
διάλυση Νέα Δηµοκρατία -µην ανησυχείτε, αυτά είναι λόγια των
Βουλευτών σας- η οποία όχι µόνο υπερψήφισε το µνηµόνιο –συµφωνία το έλεγε τότε ο Αρχηγός σας- της 14ης Αυγούστου, αλλά
σήµερα για ψηφοθηρικούς λόγους καταγγέλλει τα µέτρα του
µνηµονίου, που αποτελούν φυσικό ακολούθηµα αυτού του µνηµονίου ή της συµφωνίας, που λέτε εσείς. Ούτως ή άλλως η Νέα
Δηµοκρατία διακαώς επιθυµούσε –θυµόµαστε όλοι εκείνες τις
ηµέρες- την ψήφιση της συµφωνίας, του µνηµονίου και έλεγε
«φέρτε γρήγορα το µνηµόνιο να το ψηφίσουµε και τα µέτρα είναι
δική σας υπόθεση».
Επίσης, ο συναγωνιστής µας ο Γιάννης Λαγός εξέφρασε µια
θέση η οποία είναι παγκοίνως γνωστή. Την ξέρουµε και εµείς,
την ξέρουν και εκατοντάδες χιλιάδες Συνέλληνές µας. Είπε ότι
αριστερά και δεξιά είστε το ίδιο. Είτε µιλάµε για δεξιούς, λοιπόν,
είτε µιλάµε για αριστερούς, εσείς εδώ µέσα το ίδιο κάνετε. Και
ναι -είναι αλήθεια- το ίδιο κάνετε. Μεγάλο τµήµα των αφυπνισµένων Ελλήνων το έχει καταλάβει, αυτοί όλοι που έχουν κλειστή
την τηλεόραση, που αντιστέκονται, αυτοί που πλαισιώνουν τις
δυνάµεις µας, αυτοί που πιστεύουν ότι οι µοναδικοί που µπορεί
να αντισταθούν στην εθνοδιάλυση είναι οι Βουλευτές, είναι το
πολιτικό κίνηµα της Χρυσής Αυγής.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την κατάληξη του λόγου της
πρωτοεκλεγµένης Βουλευτού µας, κ. Σωτηρίας Βλάχου. Είπε
απευθυνόµενη σε εσάς όλους του µνηµονιακού, του δηµοκρατικού, του συνταγµατικού τόξου, ότι οι πρόγονοί µας πούλησαν
περιουσίες για να κάνουν πατρίδα και εσείς πουλήσατε πατρίδα
για να φτιάξετε περιουσίες. Δεν ακούστηκε κιχ χθες στην Αίθουσα αυτή.
Κάποιοι από του λίγους που ήταν µέσα εδώ, έσκυψαν απλώς το
κεφάλι. Τι να πουν; Να οµολογήσουν την ενοχή ενός ολόκληρου
πολιτικού συστήµατος; Την ενοχή των κυβερνήσεων της Δεξιάς
και του σοσιαλισµού σαράντα χρόνια τώρα; Να συµφωνήσουν µε
τον Πάγκαλο, που είπε ότι µαζί τα φάγαµε, τα δύο κόµµατα της
καταστροφής;
Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν στον προϋπολογισµό του κράτους παρακολούθηµα είναι και ο προϋπολογισµός της Βουλής.
Θορυβήθηκαν χθες όλα τα κόµµατα του συνταγµατικού τόξου,
όταν αιφνίδια χθες το µεσηµέρι µάθανε ότι στον σχετικό κωδικό
για την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων αντί να αναγραφούν 15.500.000 ευρώ, αναγράφησαν 5.500.000 ευρώ. Να πω ότι
ο προϋπολογισµός της Βουλής πέρασε από επιτροπές, πέρασε
από λογιστήρια, πέρασε από Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Τυχαία
χθες το είδε ένας υπάλληλος. Αυτό, για να γνωρίζει ο κόσµος
πώς ψηφίζονται οι νόµοι –νόµοι που αφορούν τις ζωές σας- µέσα
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,.
Φυσικά βέβαια το θέµα αυτό της κρατικής επιχορήγησης δεν
αγγίζει εµάς τους χρυσαυγίτες. Διότι αποδεδειγµένα σε επτά
διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις στηριχτήκαµε στις δυνάµεις
µας, στον εθελοντισµό µας, στην πίστη µας για την πατρίδα και
το λαό και ελεγχθήκαµε οικονοµικά γι’ αυτό από το ΣΔΟΕ και οι
Βουλευτές και τα ταµεία του κινήµατος, του κόµµατος του δικού
µας. Ποιο από τα δικά σας κόµµατα, ποιοι Βουλευτές αντέχουν
αυτόν τον έλεγχο;
«Αυτά τα εξοντωτικά µέτρα εµείς τα θεωρούµε ως την ταφόπλακα της Ελλάδας. Εσείς υποσχεθήκατε ότι µε αυτά και µε τις
τροµακτικές θυσίες που θα γίνουν, θα πάρουµε τη δόση. Η δόση,
όµως, δεν έρχεται και αντί να έρχεται η δόση βλέπουµε τους δανειστές µας να µας εµπαίζουν και να µας εξευτελίζουν συνολικά
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ως λαό.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι διαπραγµάτευση δεν έγινε καµµία. Και
δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε ίχνος ντροπής απ’ αυτούς που δεν
έκαναν διαπραγµάτευση, παρά µόνο τα χειροκροτήµατα από
τους εκατόν πενήντα χειροκροτητές σας. Να σηµειώσω εδώ ότι
από τους εκατόν πενήντα οι τρεις –σηµειώστε το, να το γνωρίζει
και ο κόσµος- είναι µουσουλµάνοι το θρήσκευµα.
Ως Χρυσή Αυγή καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό της Συγκυβέρνησης, διότι δεν προβλέπει τίποτα για την ανάπτυξη της
χώρας. Δεν προβλέπει τίποτα απολύτως για την καταπολέµηση
της ανεργίας και την επιστροφή –που είναι το βασικότερο όλωνστη εθνική παραγωγή.
Θα έλεγα ότι είναι το τρίτο σχέδιο νόµου που έρχεται κατά
σειρά. Προηγήθηκε το ξεπούληµα των ΔΕΚΟ και το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας. Ζήσαµε το πολυνοµοσχέδιο –µε τον
τρόπο που ήρθε- και τώρα ολοκληρώνεται η βρώµικη δουλειά µε
τον προϋπολογισµό, που είναι ένα προοίµιο νέων αντιλαϊκών µέτρων και µιας σαρωτικής ύφεσης για την ελληνική οικονοµία.
Είναι προφανές σε όλους εκτός από τους εκατόν πενήντα
τρεις ότι ο προϋπολογισµός του ερχόµενου έτους τον οποίο καλούµαστε εµείς αύριο να ψηφίσουµε και να εγκρίνουµε µε ναι ή
όχι, δεν είναι προϋπολογισµός που κατήρτισαν Έλληνες τεχνοκράτες. Είναι –όπως είπα- προσάρτηµα στα πολυνοµοσχέδια και
στους νόµους.
Όσον αφορά τους τοµείς του προϋπολογισµού που πρέπει να
είναι τοµείς ενός ευνοµούµενου εθνικού κράτους –όπως είναι το
κράτος που οραµατίζεται η Χρυσή Αυγή- αυτοί είναι η υγεία, οι
δηµόσιες επενδύσεις, η ναυτιλία, ο τουρισµός, η εργασία, η παιδεία. Στα θέµατα αυτά τοποθετήθηκαν άριστα συνάδελφοί µου
και θα τοποθετηθεί και αύριο ο Αρχηγός µας, Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
Εγώ θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέµα της παιδείας, γιατί γνωρίζετε πόσο σηµαντική είναι η παιδεία για την ψυχή ενός λαού. Για
τον λόγο αυτό άλλωστε φροντίσατε ξεκινώντας από τον Γεώργιο
Ράλλη να καταστρέψετε την παιδεία. Εάν οι σύγχρονοι Έλληνες
είχαν λάβει παιδεία, θα είχαν λάβει ελευθερία και εθνική υπερηφάνεια. Δεν θα ψήφιζαν σήµερα τους υποτελείς ξένων συµφερόντων. Δεν θα γίνονταν και οι ίδιοι Έλληνες υποτελείς. Δεν θα
γίνονταν δούλοι των κοµµάτων. Θα είχαν αξιοπρέπεια. Θα είχαν
την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια που ήδη ξαναδίνει στον
λαό µας η Χρυσή Αυγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απευθύνοµαι απ’ αυτό το Βήµα κυρίως σε όλους όσους είναι
νέοι. Νέες και νέοι, αγαπητά µου παιδιά, αυτοί οι οποίοι κρατούσαν µέχρι τώρα στα χέρια τους τις τύχες της χώρας, η περίφηµη
γενιά του Πολυτεχνείου, όλοι αυτοί την παραδίδουν στάχτη και
µπούρµπερη µε χρέη για δύο και τρεις γενιές και συγχρόνως µε
εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Εµείς, παιδιά µου, δεν δεχόµαστε
την πολιτική τους. Ποτέ δεν τη δεχτήκαµε.
Είµαι τώρα πενήντα τριών ετών. Από τα µαθητικά µου χρόνια,
όµως, έµαθα να είµαι πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα Έλληνας.
Μη συµβιβάζεστε, µην παραδίδεστε, µην πιστεύετε στα ψέµατα
που σας εκτοξεύουν σαν αλήθεια αριστεροί και δεξιοί. Απευθύνοµαι σε όλους τους σηµερινούς δεκαεξάρηδες, στους δεκαοχτάρηδες, στους µελλοντικούς χρυσαυγίτες. Εσείς είστε το
µέλλον της χώρας και κρατάτε το µέλλον της πατρίδας σας στα
χέρια σας. Είστε το αύριο και είναι το χθες.
Σήκω επάνω ελληνική νεολαία, έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Εµπρός, λοιπόν, ελληνική νεολαία να διώξουµε τους φαύλους, τους τιποτένιους, τους προδότες, να οικοδοµήσουµε µια
νέα Ελλάδα, να σηκώσουµε τον ήλιο ψηλά, να πάρουµε από τον
βούρκο τον ήλιο, να φωτίσει ο ήλιος όλο τον κόσµο, ο φωτεινός
ήλιος της Ελλάδος, ο ήλιος της Χρυσής Αυγής».
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε ένα µικρό κοµµάτι από τη δευτερολογία µου. Τελειώνω µε τούτο.
Να γνωρίζετε ότι το κείµενο που σας ανέγνωσα είναι ακριβώς
το ίδιο µε τον λόγο που εκφώνησα από τούτο το Βήµα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον Δεκέµβριο του 2012 στην τότε συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2013. Και δυστυχώς βλέπω
ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τουναντίον, τα πράγµατα έχουν επιδεινωθεί όχι µόνο στα οικονοµικά, όχι µόνο στην αθρόα εισβολή αλλοπίστων και αλλοθρήσκων µεταναστών, προσφύγων και λοιπά, αλλά κυρίως στα
εθνικά µας θέµατα, για τα οποία κανείς δεν οµιλεί.
Σήµερα επισκέπτεται την Αθήνα το «γεράκι» των Ηνωµένων
Πολιτειών, ο ανθέλληνας Τζον Κέρι. Είναι µια επίσκεψη που σηµατοδοτεί το ξεπούληµα του ονόµατος της Μακεδονίας µας, το
ξεπούληµα του Αιγαίου, το ξεπούληµα της Κύπρου από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου, µια συγκυβέρνηση αδύναµη και
υποταγµένη στις αµερικανικές απαιτήσεις για την ενέργεια, αλλά
και στα επικίνδυνα παιχνίδια της Δύσης στη Μέση Ανατολή.
Για τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή είναι επιτακτική και
άµεση η ανάγκη για την πατρίδα µας να υπάρξει γεωπολιτική
στροφή προς την ορθόδοξη Ρωσία, κάτι που µπορεί να γίνει µόνο
µε µια εθνική κυβέρνηση, η οποία θα έχει πυλώνα τους Έλληνες
εθνικιστές.
Εµείς είµαστε παρόντες. Διαβεβαιώνουµε τον δοκιµαζόµενο
ελληνικό λαό, ο οποίος δεν λυγίζει και µας ακούει, ότι εµµένουµε
στις θέσεις µας, δεν κάνουµε ούτε βήµα πίσω. Δεν αλλάζω ούτε
«σίγµα» από τον λόγο του Δεκεµβρίου του 2012. Εµείς δεν λυγίζουµε, γιατί τους εθνικιστές δεν τους λυγίζουν ούτε οι σφαίρες
ούτε οι φυλακές. Εµείς έχουµε τον Θεό, έχουµε τον λαό, έχουµε
το δίκιο στο πλευρό µας. Είµαστε ενωµένοι σαν γροθιά. Είµαστε
το µέλλον. Εµείς είµαστε η ελπίδα. Εµείς είµαστε η Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παππά, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής.
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 έξι µαθήτριες και µαθητές, καθώς και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το γυµνάσιο και τις λυκειακές
τάξεις της Κοιλάδας Λάρισας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αµυράς, Βουλευτής από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εµπειρότεροι εµού Βουλευτές και κοινοβουλευτικοί λένε ότι δεν έχει ξαναγίνει να συζητείται
ο προϋπολογισµός στην Αίθουσα και να µην υπάρχουν Υπουργοί
των Οικονοµικών. Αυτό δεν είναι µια ιδεοληψία των Βουλευτών,
αλλά έχει πρακτικό έρεισµα. Θέλουµε να ρωτήσουµε πράγµατα,
θέλουµε να πληροφορηθούµε για διάφορα σε σχέση µε τα οικονοµικά µεγέθη του προϋπολογισµού και φοβάµαι ότι µάλλον
αυτά θα πάνε εν κενώ.
Πάµε να δούµε, όµως, τον προϋπολογισµό έτους 2016 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αµφισβητώ εξαρχής την ικανότητα της
Κυβέρνησης να τον τηρήσει, να τον εκτελέσει έτσι όπως τον έχει
προδιαγράψει. Και αυτό θα δείτε γιατί το λέω.
Πρέπει πρώτα από όλα να κινηθούµε όπως ένας οποιοσδήποτε
επιχειρηµατίας, ένας οποιοσδήποτε οικογενειάρχης, ο οποίος
κοιτάει δύο βασικά µεγέθη, τα έσοδα και τα έξοδα, τα έσοδα και
τις δαπάνες.
Στα έσοδα, λοιπόν, βλέπουµε στη σελίδα 75 της εισηγητικής
έκθεσης του προϋπολογισµού ότι ο προϋπολογισµός τους φθάνει στα 49,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Λέει, λοιπόν, η εισηγητική έκθεση, η Κυβέρνηση δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι θα αυξηθούν τα
έσοδα του κράτους κατά 489 εκατοµµύρια ευρώ για το 2016.
Δεν είναι ακριβές αυτό. Θα αυξηθούν κατά 2.300.000.000
ευρώ. Γιατί; Στον προϋπολογισµό και απολογισµό του 2015 είχαν
ενταχθεί, είχαν εγγραφεί το 1.800.000.000 ευρώ των SMPs, δηλαδή των κερδών από τις κεντρικές τράπεζες του ευρώ. Αυτά
ήταν ταµειακά τοποθετηµένα στο 2015, µε βέβαιη χρονιά αρχικής απορρόφησης το 2014. Άρα, τι µας λέει ο προϋπολογισµός;
Μας λέει ότι για το 2016 οι φόροι που θα επιβληθούν θα είναι
2.300.000.000 ευρώ παραπάνω από το 2015.
Φόροι, λοιπόν, σχεδόν 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ παραπάνω
το 2016 έναντι του 2015; Με ποια οικονοµία; Με µια οικονοµία
που έχει τα capital controls; Με µια οικονοµία που µαστίζεται από
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την ανεργία, τα χαµηλά εισοδήµατα, τους χαµηλούς τζίρους των
επιχειρήσεων, την επενδυτική απαξίωση;
Ζητάει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και θα επιβάλει
2.300.000.000 ευρώ παραπάνω φόρους από µια αγορά και από
νοικοκυριά που βρίσκονται σε ύφεση, σε υποχώρηση.
Πάµε να δούµε, όµως και το άλλο µέγεθος που έχει σηµασία
στον προϋπολογισµό, στον προϋπολογισµό οποιουδήποτε
Υπουργού οικονοµικών σε οποιαδήποτε χώρα. Πάµε να δούµε
τις δαπάνες, τα έξοδα του κράτους. Λέει, λοιπόν, η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη σελίδα 76 της εισηγητικής έκθεσης ότι οι δαπάνες για το 2016 θα κυµανθούν στα 49 δισεκατοµµύρια ευρώ,
µειωµένες κατά 263 εκατοµµύρια ευρώ.
Δηλαδή ένα ολόκληρο κράτος µέσα σε µία χρονιά, το 2016, θα
µπορέσει να µειώσει τις δαπάνες του, τα έξοδά του κατά 263
εκατοµµύρια ευρώ, όταν την ίδια στιγµή ζητάει από τον ιδιώτη
επιχειρηµατία, τον ιδιώτη-φυσικό πρόσωπο, οικογενειάρχη
2.300.000.000 ευρώ παραπάνω φόρους.
Θα πει κάποιος: «Εντάξει, µπορεί να είναι πολύ µικρή η εξοικονόµηση δαπανών του κράτους, 0,5% όλο και όλο επί του προϋπολογισµού, αλλά τουλάχιστον θα σταθεί ένα κράτος για τους
µισθούς και τις συντάξεις». Αµ δε! Ο ίδιος ο προϋπολογισµός –
το κείµενο- αναφέρει ότι θα υπάρξει διεύρυνση των ελλειµµάτων
των ασφαλιστικών οργανισµών και βεβαίως έρχεται και το ασφαλιστικό, έρχονται τα «τσεκουρώµατα», έρχονται οι περικοπές στις
συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τις οποίες θα φέρετε εσείς η
ίδια Κυβέρνηση, που τώρα µας λέτε ότι τάχα θα µειώσετε –σχεδόν τίποτα δεν κάνετε!- τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού.
Πού είναι, όµως, το παράλληλο πρόγραµµά σας; Άκουσα λίγο
νωρίτερα την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας που µιλούσε και
σηµείωσα ότι ανέφερε έξι φορές το παράλληλο πρόγραµµα. Πού
είναι το παράλληλο πρόγραµµα; Πώς θα το ενεργοποιήσετε;
Ποιες προβλέψεις έχετε ούτως ώστε να µην φορολογήσετε µε
τέτοιο άγριο τρόπο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες
κινούνται µέσα σε µια οικονοµία ύφεσης, όπως ο ίδιος ο προϋπολογισµός αναγνωρίζει;
Και εγώ θα ήθελα να επισηµάνω και θα ήθελα να τοποθετηθώ
στα θέµατα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Πρώτα από
όλα –και για να είµαστε πρακτικοί- αν είχα εδώ µπροστά µου κάποιον Υπουργό από το Υπουργείο Οικονοµικών θα τον καλούσα
να µας δώσει µια απάντηση:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον κωδικό της Υπηρεσίας
Δασών προβλέπει ένα κονδύλι ύψους 7,9 εκατοµµυρίων ευρώ για
καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες. Τι σηµαίνουν οι καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες 8 εκατοµµύριων ευρώ για το 2016
της Υπηρεσίας Δασών, όταν το 2014 αυτή η δαπάνη ήταν
447.000 ευρώ; Πού οφείλεται αυτή η αύξηση; Γι’ αυτό ζητάµε να
υπάρχει κάποιος Υπουργός Οικονοµικών, για να µας τα πει, να
µας µεταφέρει αυτές τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε.
Πάµε, λοιπόν, στο περιβάλλον και την ενέργεια. Θα σας πω ότι
η οµιλία του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στο Παρίσι στην
έναρξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίµα ήταν
απογοητευτική. Και δεν το λέω µόνο εγώ. Αν διαβάσετε ξένο
Τύπο, θα δείτε ότι όντως –αν δεν τον αγνοούσαν τελείως– υπήρχαν πάρα πολλές δυσµενείς αναφορές. Γιατί; Σε µια χώρα που
έχει ήλιο, που έχει κύµα, που έχει αέρα, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να µην αναφερθεί ούτε µισή φορά στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας; Και είναι κάτι που έκανε ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Τζαστίν Τραντό, ο οποίος είπε «για µας η κλιµατική
αλλαγή είναι µια ευκαιρία ανάπτυξης»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη µικρή ανοχή σας.
Πού είναι το παράλληλο πρόγραµµα στην ενέργεια και στο περιβάλλον;
Θέλω να σας πω, όµως, ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε προχειρότητα τα θέµατα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, τα
οποία είναι κατά βάση οικονοµικά. Έχουµε υπεραξία εκεί.
Έχουµε και ορυκτό πλούτο, αλλά και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάθονται και κοιµούνται.
Εδώ, λοιπόν, θα σας πω κάτι, ότι τη Δευτέρα που µας έρχεται,
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στις 7 του µήνα, λήγει η ελληνική διαβούλευση για την κατάθεση
του εθνικού σχεδίου για το πώς θα αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή.
Θέλω να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλην Ελλάδος έχουν καταθέσει, έχουν ολοκληρώσει
τη διαβούλευσή τους από τον Σεπτέµβρη. Είµαστε η µόνη χώρα
που φθάσαµε στη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίµα χωρίς εθνικό
σχέδιο αντιµετώπισης κλιµατικής αλλαγής. Τι άλλο θέλετε να σας
πω;
Υπάρχουν τα καλά παραδείγµατα. Για παράδειγµα, η Αλόννησος, µε την πολύ δραστήρια εκεί κινητοποίηση του δήµου και της
Μεσογειακής Εταιρείας για την Προστασία της Φώκιας, από την
1η Δεκέµβρη, από προχθές, απέσυρε και αποσύρει σταδιακά
όλες τις πλαστικές σακούλες. Γιατί σας το λέω αυτό; Γιατί θέλω
να έρθω στο υποτιθέµενο παράλληλο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούστε τι είχε πει ο κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Οικονοµίας,
στις 4 Δεκεµβρίου του 2013 από αυτό εδώ το Βήµα: «Θα κάνουµε
παραγωγική ανασυγκρότηση και θα αναπτύξουµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε µικρές αποκεντρωµένες µονάδες στα
νησιά».
Ε, λοιπόν, ακούστε: Πριν από δύο εβδοµάδες η ΔΕΗ, εποπτευόµενη βεβαίως από την Κυβέρνηση, υπέγραψε και πήρε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 190
εκατοµµυρίων ευρώ, για να ιδρύσει και να λειτουργήσει για τα
επόµενα είκοσι χρόνια µονάδες πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Ρόδο. Η
Ρόδος είναι το νησί µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στη Μεσόγειο.
Το αντιλαµβάνεστε αυτό; Για τα επόµενα είκοσι χρόνια θα επιβαίνουµε στο άρµα του πετρελαίου! Θα τα κάνουµε πετρελαιοκίνητα αυτά τα νησιά!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, σας
παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω το εξής:
Υπάρχει µια ακόµα εκκρεµότητα –έχει σπάσει παγκόσµιο ρεκόρ
δηµόσιας διαβούλευσης- επί δώδεκα χρόνια: το λατοµικό νοµοσχέδιο.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε κοντά στις χίλιες επτακόσιες νόµιµες επιχειρήσεις, µεταλλεία, ορυχεία και λατοµεία, λειτουργούν κανείς δεν γνωρίζει πόσες- παράνοµες λατοµικές επιχειρήσεις.
Επί δώδεκα χρόνια δεν έχουµε φτιάξει το λατοµικό νοµοσχέδιο
που θα βάλει µια τάξη σε όλα αυτά. Καµµία, µα καµµία νύξη στον
προϋπολογισµό για τον νέο λατοµικό χάρτη που πρέπει να έχει
αυτή η χώρα, σε έναν κλάδο που απασχολεί εκατό χιλιάδες ανθρώπους και που συνεισφέρει κατά 3% έως 5% στο ΑΕΠ κάθε
χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά, λοιπόν, είναι ερωτήµατα, είναι ζητήµατα που δείχνουν
ότι το σώµα της οικονοµίας πια –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρεδείχνει να είναι ανήµπορο στις βελόνες των φόρων και των ιδεοληπτικών ανακολουθιών σε σχέση µε τη λογική πρακτικών της
Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς, το Ποτάµι, δεν πρόκειται να υπερψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό. Είναι ένας προϋπολογισµός
που για άλλη µια φορά έγινε στο πόδι, διευρύνει τη µαύρη τρύπα
ρουφώντας υγιείς δυνάµεις ιδιωτών, ανθρώπων, νοικοκυριών,
επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αµυρά Γεώργιο, Βουλευτή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης Αθανάσιος, για
δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να συνεχίσω από εκεί που σταµάτησε
ο κ. Αµυράς.
Επειδή δεν είµαστε αφελείς ούτε «γλείφουµε το δάκτυλό µας»,
συνολικά γύρω από το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και της προ-
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στασίας του περιβάλλοντος εξελίσσεται σήµερα µια διαπάλη τεράστιων οικονοµικών συµφερόντων. Εκείνοι που το καταστρέφουν εµφανίζονται ως σωτήρες, µέχρι του σηµείου που η πιο
σοβαρή έκθεση που είχε γίνει για την κλιµατική αλλαγή, όπου
επικεφαλής ήταν ένας Ινδός, καταγγέλθηκε και το παραδέχθηκε
και ο ίδιος ότι αλλοίωσε όλα τα στοιχεία προκειµένου να εξυπηρετηθούν τεράστια οικονοµικά συµφέροντα. Αυτά παίζονται.
Όσο για την Αλόννησο, µου είπε ο Γιώργος ο Λαµπρούλης που
είναι από τη Θεσσαλία, ότι καλές είναι αυτές οι δράσεις, αλλά
στην Αλόννησο δεν έχουν γιατρό εκεί οι κάτοικοι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι παίζονται τεράστια
οικονοµικά συµφέροντα. Αναφέρθηκε και ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος και ο Σταύρος ο Τάσσος, οι σύντροφοι Βουλευτές του
ΚΚΕ, στο τι συµφέροντα παίζονται σε αυτό το πεδίο της πράσινης ανάπτυξης, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όλων αυτών
που είναι πολύ «σύγχρονα» και «µοντέρνα»,…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην εκνευρίζεσαι τώρα γιατί θα βρεις
τον µπελά σου.
Λέω, λοιπόν, τι τεράστια οικονοµικά συµφέροντα παίζονται, τι
κρύβεται πίσω από διάφορες –εντός ή εκτός εισαγωγικών- οικολογικές δράσεις –δεν αναφέροµαι στον απλό κόσµο που έχει
ευαισθησία και καλά κάνει και έχει-, τι χρηµατοδοτήσεις, τι παίχτηκε στην Κοζάνη µε την τρίτη µονάδα –αν δεν κάνω λάθοςπριν από κάποια χρόνια µέχρι να πουληθούν κάποια φίλτρα,
οπότε µετά δεν υπήρχε κανένα περιβαλλοντικό πρόβληµα!
Εποµένως, είναι ένα πεδίο σήµερα, όπου προσπαθούν να
βρουν διέξοδο τα τεράστια συσσωρευµένα κεφάλαια. Και το
αποτέλεσµα ποιο θα είναι, σε τελευταία ανάλυση; Ο ελληνικός
λαός να πληρώνει πιο ακριβό ρεύµα απ’ ό,τι πλήρωνε πριν και να
φουσκώνουν οι τσέπες αυτών.
Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω -για να µην σπαταλάω
και τον χρόνο του επόµενου οµιλητή- αφορά το θράσος των φασιστών της Χρυσής Αυγής. Τους ακούσαµε να καταγγέλλουν το
γεράκι των Αµερικάνων, τον κ. Κέρι. Μα, ο 6ος Στόλος δεν ήταν
στο Φάληρο –εµείς τον θυµόµαστε- που προστάτευε τη χούντα
της οποίας τη σηµαία σήκωσε ο Παππάς στην Κρήτη;
Ακούσαµε και κάτι ακόµα, ότι είναι διαφορετικοί από όλους
τους υπόλοιπους. Ναι, γιατί είναι φασίστες! Πρόκειται για την πιο
απάνθρωπη θεωρία που έχει γεννήσει η ανθρώπινη σκέψη και
την έχουν υλοποιήσει κιόλας. Απλώς τώρα προσπαθούν να αλλάξουν γραµµή, να εµφανιστούν ως εθνικιστές. Αυτό είναι. Είναι
όµως οι ίδιοι από άλλη άποψη: Ο φασισµός είναι η εξουσία του
κεφαλαίου, η εξουσία των πιο επιθετικών, των πιο αντιδραστικών
τµηµάτων του κεφαλαίου. Είναι γνήσιο και όχι νόθο τέκνο του
ίδιου του καπιταλισµού. Αυτά υπερασπίζονται.
Τώρα, για να περάσω και στην συζήτηση του προϋπολογισµού,
να ρωτήσω κατ’ αρχάς ποια είναι η αντιπαράθεση που γίνεται
αυτές τις ηµέρες και εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, αλλά συγκεκριµένα τώρα µε τον προϋπολογισµό; Έχει ακούσει κανείς τη
φράση «ανατροπή αυτής της πολιτικής» ή έστω «κατάργηση των
µνηµονίων»; Όχι.
Ο καυγάς γίνεται από τον υπό νέα µορφή δικοµµατισµό ή καλύτερα διπολισµό. Έχει ένα µπλοκ που είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και το υπόλοιπο µπλοκ είναι Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
Ποτάµι και Ένωση Κεντρώων, που µπήκε στο στερέωµα τώρα τελευταία και λέει πράγµατα που κάνουν τη Θάτσερ να φαντάζει αριστερή σε αυτά που λέει.
Ποια είναι λοιπόν η αντιπαράθεση; Η αντιπαράθεση γίνεται
όσον αφορά το ποια είναι η καλύτερη οµάδα –θα το πούµε έτσι, ποια είναι κατάλληλη όχι για να καταργήσει πλέον, αλλά για να
υλοποιήσει τα τρία µνηµόνια τα οποία δεν έχουν καµµία αυτοτέλεια, δεν είναι κάτι ξεχωριστό το καθένα από αυτά –το έχουµε
πει αυτό πάρα πολλές φορές και έχουµε δικαιωθεί-, αλλά αποτελούν συµπύκνωση των απαιτήσεων του κεφαλαίου και εξειδικεύονται βέβαια σε κάθε χώρα διαφορετικά, αλλά µε κοινή
στρατηγική.
Υπάρχει, όµως, και κάτι καινούριο και πρέπει να το πούµε –το
είπε και ο Γιάννης ο Γκιόκας-, ότι πέρα από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει
µε δύο γλώσσες, άλλα στα χαρτιά και άλλα στα αφτιά, άλλα γρά-
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φει στον προϋπολογισµό και άλλα προσπαθεί να πει στον κόσµο,
πέρα από όλο αυτό, συνολικά πλέον δεν λέει ότι «είµαστε υποχρεωµένοι» στην επιχειρηµατολογία του, υποστηρίζει µε επιχειρήµατα πια την αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής την οποία
εφαρµόζει σήµερα και µάλιστα το αποτυπώνει και στον προϋπολογισµό. Λέει ότι η συµφωνία η οποία έγινε ήταν θετική. Έχει
σταµατήσει αυτό το «δεν µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς, άλλες
ήταν οι θέσεις µας», «υποχρεωθήκαµε» κ.λπ. και αρχίζει και επιχειρηµατολογεί και ανταγωνίζεται µε τη Νέα Δηµοκρατία στο
ποιος θα το εφαρµόσει καλύτερα.
Η όλη πάντως επιχειρηµατολογία και όλο το προπαγανδιστικό
οικοδόµηµα των προηγούµενων χρόνων, βάσει των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ εξαπάτησαν συνειδητά, κατά τη γνώµη µας, τον
λαό –λέµε για την ηγεσία- και πήραν την κυβερνητική εξουσία,
έχει καταρρεύσει από την ίδια την πραγµατικότητα, όπως και το
αντιµνηµονιακό µέτωπο –ας το πω έτσι.
Το µνηµόνιο τι είναι; Είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου. Είναι
οι ανάγκες του ίδιου του συστήµατος σε συνθήκες κρίσης να
προετοιµάσει την ανάκαµψη και να την αντιµετωπίσει. Δεν είναι
κάτι το διαφορετικό, που ήρθε από το φεγγάρι και που έχει αναχθεί ως το άπαν. Αυτό έχει µια σηµασία, κατά τη γνώµη µας, για
τους εργαζοµένους και τα λαϊκά στρώµατα και τον λαό µας συνολικά, γιατί συγκεντρώνεται µεγάλη πείρα µέσα σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα.
Αυτή η πείρα τελικά τι αποδεικνύει; Έχει και µια άλλη σηµασία
για όσες δυνάµεις, σε όποια θέση του πολιτικού φάσµατος και
αν τοποθετούνται που προσπαθούν να ζωντανέψουν αυτό που
έχει πεθάνει από την ίδια τη ζωή, δηλαδή το ονοµαζόµενο «αντιµνηµονιακό µέτωπο».
Είναι φανερό –και θα πω δυο λόγια ακόµα- ότι αυτή η σύγκρουση, η οποία γίνεται και µέσα στη Βουλή, πέρα από προθέσεις, αντικειµενικά είναι ψεύτικη.
Η γενικότερη σύγκρουση γινόταν για το ποιο µείγµα πολιτικής
θα ακολουθηθεί τα προηγούµενα χρόνια και το αποκαλύπταµε
αυτό. Τώρα το µείγµα έχει οµογενοποιηθεί. Τσακώνονται ποιος
θα εφαρµόσει καλύτερα το ίδιο µείγµα, δηλαδή την καπιταλιστική
ανάπτυξη. Αυτή είναι η ιστορία, ποιος είναι καλύτερος.
Τι αποδεικνύει, λοιπόν, η ίδια η πραγµατικότητα; Ότι όποιος
είναι µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος υποστηρίζει µια οικονοµία που είναι στα χέρια των µονοπωλίων και την υπηρετεί,
όποιος αποδέχεται και τη θηλιά του χρέους -ανεξαρτήτως πώς
τη διαπραγµατεύεται- που έχει ο λαός στον λαιµό, δεν µπορεί,
όπως και αν ονοµάζεται, όπως και αν θέλει να λέγεται, να εφαρµόσει φιλολαϊκή πολιτική.
Αυτό δεν είναι για να δικαιώσει τη θέση του ΚΚΕ, που το είχε
πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι πια η ίδια η πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό, τι λέµε; Τι πρέπει να κάνει ο λαός; Επειδή ακριβώς δεν
µπορεί να υπάρξει σ’ αυτά τα πλαίσια φιλολαϊκή πολιτική, πρέπει
να δηµιουργήσει προϋποθέσεις γενικότερης ανατροπής άµεσα,
µε οργάνωση της ταξικής πάλης των αγώνων, µε δηµιουργία της
λαϊκής συµµαχίας, να βάλει εµπόδια και να την σταµατήσει, γιατί
η επίθεση θα είναι διαρκείας, και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις
συνολικής ανατροπής και να µην πέσει σε δυο µεγάλες παγίδες,
που λέγονται συναίνεση και σταθερότητα.
Τι σηµαίνει σήµερα να ζητάς από τον λαό τη συναίνεση; Σηµαίνει ότι έχεις βάλει τα ξύλα, τον έχεις δέσει στην κολώνα και
του λες «βάλε φωτιά, να καείς ο ίδιος». Αυτή είναι η συναίνεση.
Όταν έχει µια διαµορφωµένη αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική, η
οποία δροµολογείται και του ζητάς συναίνεση, τότε του ζητάς να
υποταχθεί στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δεν πρέπει να
υπάρχει ποτέ συναίνεση.
Δεύτερον, τι σηµαίνει σταθερότητα; Θέλουν, λέει, σταθερό φορολογικό σύστηµα, για να αρχίσω από τα απλά. Δηλαδή; Κι άλλο.
Είναι φτηνό, έλεγε ένας οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακριβή, λέει,
η Ελλάδα για τις επενδύσεις. Άρα, λιγότερη φορολογία στο µεγάλο κεφάλαιο.
Τι σηµαίνει σταθερότητα; Να αποδεχθεί ο λαός τις εργασιακές
σχέσεις της ζούγκλας, τις σχέσεις σύγχρονης γαλέρας, να είναι
σύγχρονος σκλάβος. Αυτή είναι η σταθερότητα που ζητάει το
ίδιο το σύστηµα, όπως σταθερότητα είναι και σε µια σειρά άλλα
πράγµατα. Πρέπει να αποφύγει ο λαός αυτές τις δυο παγίδες.
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Μια τρίτη παγίδα είναι οι δυνάµεις που σήµερα, λόγω της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης, έχουν βγει στα κεραµίδια, ξαφνικά, λες κι ο λαός ξεχνάει τι πολιτική εφάρµοσαν όλα τα
προηγούµενα χρόνια.
Πάντως συναίνεση έχετε και µην παραπονιέστε. Το λέω γενικά,
εννοώ έχει η Κυβέρνηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Έξω έχουµε
τη συναίνεση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κυβέρνηση, κύριε Βούτση, έχει
στρατηγική συναίνεση. Όταν ζορίστηκε το σύστηµα, όλοι µαζί
ψηφίσατε το τρίτο µνηµόνιο, ναι ή όχι; Έχετε στήριξη άλλου είδους και ο κόσµος σιγά-σιγά θα το καταλάβει. Τι κριτική σας κάνουν όλοι; Σας κάνουν κριτική όσον αφορά το γιατί δεν
επιταχύνετε αυτά τα µέτρα, αυτά που έχετε αποφασίσει. Αυτή
είναι η ουσία της κριτικής, γιατί δεν τα επιταχύνετε.
Και βέβαια λένε ότι «εµείς που είµαστε πιο γνήσιοι εκφραστές
αυτής της πολιτικής, δεν µπορούµε να χωνέψουµε ότι είµαστε
και εκτός κυβέρνησης. Μπορούµε να τα εφαρµόσουµε καλύτερα». Η ουσία της κριτικής είναι το «εφαρµόστε τα» και ο καυγάς γίνεται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε όλη αυτή την
εφαρµογή της πολιτικής.
Υπάρχουν πλεονεκτήµατα. Ένα πλεονέκτηµα που έχει η Κυβέρνηση είναι ότι ο λαός δεν πιστεύει τους άλλους, γιατί τους
έζησε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Ένα δεύτερο πλεονέκτηµα
που έχει και που θα της βγει µπούµερανγκ και θυµηθείτε το…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άστο αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μόνο τα καλά σου αρέσουν! Κριτική
δεν θέλεις να ακούς.
Ένα δεύτερο πλεονέκτηµα που έχει προς το παρόν, αλλά θα
βγει µπούµερανγκ –ξαναλέω- είναι ότι αυτά που περνάτε τώρα,
δεν θα µπορούσαν να τα περάσουν εύκολα οι άλλοι. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν θα µπορούσαν να περάσουν τέτοια
βάρβαρα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου
και της τριτολογίας µου. Δεν θα ξαναµιλήσω.
Αυτό, όµως, άρχισε ο λαός να το αντιλαµβάνεται. Να είστε βέβαιοι ότι τα πρώτα ψήγµατα της αντίστασης και της κινητοποίησης ήδη έχουν φανεί και αυτό που χρειάζεται είναι να
µεταµορφωθεί αυτό σ’ ένα λαϊκό ρεύµα αντίστασης και ανατροπής, γιατί η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση µε αυτήν την πολιτική, στη σύγκρουση µε τις αιτίες αυτής της πολιτικής, που είναι
η καπιταλιστική ιδιοκτησία, η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµείς απευθυνόµαστε στα λαϊκά στρώµατα, σε όλους ανεξάρτητα µε το τι ψήφισαν και τι επιλογές έκαναν και τους λέµε να
συσπειρωθούν µε βάση τα ταξικά τους συµφέροντα, να κάνουν
στο πλάι τις ψεύτικες ελπίδες που καλλιεργούνται και να ανοίξουν τα φτερά µεγάλων λαϊκών αγώνων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα όλο το χρόνο που έχω και δεν θα ξαναµιλήσω. Είναι δώδεκα λεπτά και έξι λεπτά η δευτερολογία και
τρία λεπτά η τριτολογία, δηλαδή είκοσι ένα λεπτά, αν δεν κάνω
λάθος στην αριθµητική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είκοσι πέντε λεπτά για σένα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Προϋπολογισµός, λοιπόν, ο πρώτος
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Θα έλεγα σε ορισµένους να χαµηλώσουν τους τόνους, γιατί
τουλάχιστον ορισµένοι, ακόµα και οι Υπουργοί είναι πιο προσεκτικοί. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να λέτε στον ελληνικό λαό
ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι διαφορετικός από τους προηγούµενους και έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
Εµείς λέµε ότι είναι στην ίδια γραµµή µε τους προηγούµενους,
άρα είναι ίδιος. Διαφορετικός είναι χρονικά. Λέµε επίσης ότι κλιµακώνει την αντιλαϊκή επίθεση. Έχουµε άδικο; Θα το αποδείξουµε.
Είναι στρατηγικά διαφορετικός ο δικός σας προϋπολογισµός;
Τι λέει στη σελίδα 29; Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι. Λέει «θέλουµε ενισχυµένη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα». Πρέπει να σας
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πω ότι έχετε εξελιχθεί σε λογοµάστορες. Αυτά που άνοιξε το
ΠΑΣΟΚ µε λέξεις που δεν καταλάβαινε κανένας, τώρα τα εφαρµόζετε εσείς.
Τι να καταλάβει ο εργαζόµενος από τις λέξεις «ενισχυµένη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα»; Πρακτικά τι σηµαίνει αυτό; Σε ποιον
απευθύνεστε; Στο κεφάλαιο; Όχι. Σηµαίνει, πληρώστε, πληρώστε, πληρώστε και το λέτε στα λαϊκά στρώµατα.
Ποιος είναι ο δεύτερος στρατηγικός άξονας; «Σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις». Αυτό δεν λέει; Διαβάστε το, το έχω εδώ. Πού απευθύνεται εδώ; Στο κεφάλαιο. Άρα,
λοιπόν, είναι στην ίδια στρατηγική µε τους προηγούµενους; Αυτό
δεν έκαναν και οι προηγούµενοι παλιότερα;
Ενδιάµεσα λέει –γιατί δεν θέλω να παραποιήσω τίποτα- ότι
προβλέπονται και µέτρα ανακούφισης. Αυτό για να µην πω ότι
είναι σύντοµο ανέκδοτο, να πω ότι είναι λάθος. Τίποτα δεν έχει.
Ποιοι είναι οι άξονες, για να δούµε εάν είναι διαφορετικός ο
προϋπολογισµός; Οι άξονες είναι: «Σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σ’ ένα ευρύ φάσµα πεδίων πολιτικής, ώστε να διευκολυνθεί –προσέξτε- η οικονοµική δραστηριότητα, να
ενισχυθεί το επενδυτικό κλίµα, να αυξηθεί η επιχειρηµατικότητα».
Αυτά δεν έλεγαν και οι προϋπολογισµοί της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούµενα χρόνια που κυβερνούσαν;
Αυτά ακριβώς έλεγαν µε τις ίδιες λέξεις.
Ποιες είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις; Πρώτον, αγορά εργασίας. Τι σηµαίνει µεταρρύθµιση στην αγορά εργασίας; Μήπως
θα φέρετε το 751; Μήπως θα καταργήσετε τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας και τη σύγχρονη δουλεία; Πουθενά. Θα προχωρήσετε
πιο πέρα, δηλαδή σε πιο φθηνή εργατική δύναµη ή στην καλύτερη περίπτωση θα µείνουµε στα σηµερινά επίπεδα που είναι επίπεδα δουλείας.
Δεύτερον, προώθηση και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.
Αυτό δεν είναι; Αυτή δεν είναι η πολιτική σας; Δεν προχωράτε
γρήγορα σε ιδιωτικοποιήσεις σε όλους τους τοµείς ενώ το καταγγέλλατε; Καλά είπε ο φίλος µου και γείτονας κ. Μανιός, «ο
νεοφιλελευθερισµός είναι να τα δώσεις όλα στους ιδιώτες». Μα,
αυτό δεν κάνετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Όχι ακριβώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι κάνετε, δεν τα δίνετε στους ιδιώτες;
Δεν υπογράψατε για τα αεροδρόµια; Δεν βγάζετε το λιµάνι, τα
πάντα στο σφυρί; Διαφέρει επειδή έχει άλλη σφραγίδα; Τον
άκουσα σε µια παθιασµένη οµιλία που µπορεί να εκφράζει συναισθήµατα, αλλά η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική
απ’ αυτά που λέµε.
Τρίτον, απελευθέρωση στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας
περαιτέρω.
Τέταρτον, αναµόρφωση του αστικού κράτους. Όλα αυτά που
γίνονται σήµερα είναι για να υπάρξουν µέτρα ώστε να µπορεί το
κράτος να υπηρετεί πιο εύκολα την επιχειρηµατικότητα.
Αυτά έλεγαν και οι προηγούµενοι. Είναι σαν να διαβάζαµε τους
προϋπολογισµούς των προηγούµενων χρόνων. Νέα αναπτυξιακά
κίνητρα, δηλαδή ζεστό χρήµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους,
φορολογική ασυλία για το µεγάλο κεφάλαιο.
Για πείτε µας, λοιπόν, για να δούµε αν δεν καταλαβαίνουµε
καλά τα χαρτιά. Αυτά δεν ζητάει τόσα χρόνια το κεφάλαιο; Αυτά
δεν πέρασαν µέσα από τα µνηµόνια, το πρώτο, το δεύτερο και
το τρίτο, πολύ γρήγορα; Αυτή δεν είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά σ’ όλες τις χώρες µε ή χωρίς µνηµόνια;
Αυτό ζητούν, αυτά ακριβώς τους δίνουµε.
Άρα, τι διαφορετικό έχει στρατηγικά αυτός ο προϋπολογισµός; Το ότι λέτε τι θέλετε να κάνετε; Αυτό δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει η πολιτική που ακολουθείτε.
Λέµε επίσης ότι κλιµακώνει την αντιλαϊκή επίθεση. Έχουµε
άδικο; Για να το δούµε. Πρώτο θέµα. Καταργείτε τίποτα αντιλαϊκό από τα προηγούµενα; Όχι. Τα διατηρείτε όλα. Προσθέτετε
νέα βάρη, ναι ή όχι; Νέα µέτρα, λοιπόν, για το 2015 και το 2016,
7,3 δισεκατοµµύρια. Οι νέοι φόροι είναι 4,2 δισεκατοµµύρια, 41%
ΦΠΑ, δηλαδή κατανάλωση.
Ποιος τους πληρώνει αυτούς τους φόρους; Ο πιο αντιλαϊκός
φόρος είναι αυτός, όπως και οι έµµεσοι φόροι. Τα λαϊκά στρώµατα τα φορτώνετε κι άλλο. Επίσης βάζετε 160 εκατοµµύρια φόρους ακόµα στους αγρότες και 114 εκατοµµύρια στους νέους
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επαγγελµατίες.
Δαπάνες, 3 δισεκατοµµύρια περιστολή. Βγάλτε τα 500 εκατοµµύρια για την Άµυνα, τα υπόλοιπα 2,6 δισεκατοµµύρια από πού
κόβονται; Από µισθούς, συντάξεις, από την πρόνοια, από τα
ασφαλιστικά ταµεία, από την κοινωνική περίθαλψη. Το σύνολο
είναι 8%, αν πληρώσουν οι µονοπωλιακοί όµιλοι και 92% οι εργαζόµενοι.
Αυτό είναι περαιτέρω κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, ναι
ή όχι; Ποιον εξυπηρετεί αντικειµενικά; Είναι σκληρός, ταξικός και
βάρβαρος αυτός ο προϋπολογισµός για τα λαϊκά στρώµατα που
καλούνται να τα πληρώσουν όλα, ναι ή όχι;
Και αν προσθέσουµε και ανοίξουµε το θέµα για το τι έρχεται
ακόµα µε το ασφαλιστικό, που αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο –
και σας το ξαναλέω ότι είναι αιτία πολέµου, είναι το τελευταίο
πλέον, δηλαδή µετά δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από την εξαθλίωση, κι εµείς, σε ό,τι µας αφορά, δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε- αν δούµε και τα νέα µέτρα που έρχονται, άρα, λοιπόν,
πάµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Λέγονται και αρκετά. Είπε µια Υπουργός –δεν είναι θέµα προσώπου- ότι είναι προϋπολογισµός αυτός είναι προϋπολογισµός
πολέµου, αναγκαστικός. Βρισκόµαστε σε πόλεµο και εποµένως,
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Ας συµφωνήσουµε.
Ποιοι είναι οι αντίπαλοι σε αυτόν τον πόλεµο; Να καθορίσουµε
τα στρατόπεδα. Έτσι δεν γίνεται στον πόλεµο; Εκτός αν έχετε
δει καινούργια πράγµατα εσείς. Ποιος είναι ο αντίπαλος, λοιπόν;
Ποιος πολεµάει ποιον; Πολεµάει η διαφθορά; Σιγά. Αυτό είναι το
άπαν; Φυσικά, υπάρχει και είναι στοιχείο του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Ποιος πολεµάει ποιον; Είναι ο πόλεµος κεφαλαίου και εργασίας, πόλεµος αδυσώπητος, συνεχής και
αδιάκοπος, που προσπαθεί να τσακίσει κυριολεκτικά τα δικαιώµατα, για να µπορέσει να φέρει την κερδοφορία. Είναι ή δεν είναι;
Με ποιο στρατόπεδο είστε εσείς; Με την εργασία; Όλα αυτά
που σας απέδειξα πριν, µε στοιχεία, δείχνουν ότι είστε µε το κεφάλαιο, δυστυχώς, και ανεξάρτητα, λέω, από το τι λέει ο καθένας. Ποιος είναι ο αντίπαλος σήµερα; Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι ή όχι; Είναι η ιµπεριαλιστική συµµαχία, ναι ή όχι; Αποδείχτηκε
ότι είναι λυκοσυµµαχία, που λέγαµε εµείς, και για εµάς και για
όλους τους λαούς, ναι ή όχι; Με ποιον είστε, λοιπόν; Κόντρα σε
αυτήν ή όχι; Και αφήστε τώρα ότι υπάρχουν και δυνάµεις και τέτοια. Οι δυνάµεις αλλάζουν.
Τρίτο θέµα: Ποιος πολεµάει; Ο ιµπεριαλισµός µε όλους τους
λαούς και κινδυνεύουµε να γίνουµε ολοκαύτωµα στην περιοχή.
Θα τα πω πιο ωµά. Τα είπε η Αλέκα Παπαρήγα. Τι κάνει η Κυβέρνησή σας; Πάει κόντρα στον ιµπεριαλισµό ή τα δέχεται όλα, για
διάφορους λόγους; Δεν έχουµε και χρόνο να αναλύσουµε τους
λόγους.
Άρα, µην µιλάµε για πόλεµο. Φυσικά, είµαστε σε πόλεµο και
το αντιλαµβανόµαστε. Ποια είναι, λοιπόν, η προοπτική; Ο λαός
δεν µπορεί να περιµένει τίποτα πια.
Και κλείνω µε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου το χαλάς στο καλύτερο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Έχει και καλύτερο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κι επειδή σε άλλες εποχές υπάρχει
ένα σύνθηµα που σηµαδεύει όχι τη δική µας ιστορία αλλά και την
ιστορία των λαών, που λέει «όταν ο λαός βρίσκεται µπροστά στον
κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα», αυτό,
λοιπόν, στη σηµερινή εποχή µεταφράζεται –για να µην αρχίσουν
ορισµένοι και βγουν στα κεραµίδια- ότι όταν ο λαός βρίσκεται
µπροστά στον κίνδυνο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του
εξανδραποδισµού, τότε διαλέγει τον οργανωµένο, σκληρό ταξικό
αγώνα, τότε διαλέγει να χτίσει το δικό του στρατόπεδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα όπλα είναι όπλα. Άσε τη µετάφραση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί αγρότες διαλέγουν µια ισχυρή λαϊκή
συµµαχία που θα αντιστέκεται και που άµεσα θα βάλει στόχο
ανατροπής. Τότε µόνο µπορεί να αποσπάσει και τότε µόνο µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις για µια άλλη κοινωνία όπου
ο πλούτος που παράγεται θα πηγαίνει σε αυτούς που τον παρά-
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γουν και δεν θα τον τρώνε τα παράσιτα οι κεφαλαιοκράτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Παφίλη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, δεν θα κάνω οµιλία. Ζητώ τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο πράγµα
τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό που ήθελα να πω είναι -απέφυγα
να µιλήσω τόση ώρα- ότι ο προϋπολογισµός είναι κατ’ εξοχήν
ένα οικονοµικό ζήτηµα και πρέπει να είναι παρόντες ή παρούσες
από την Κυβέρνηση οι Υπουργοί Οικονοµικών. Απουσιάζουν από
το πρωί. Πρέπει να επιµεληθείτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κάνετε λάθος. Ήταν εδώ ο κ. Τσακαλώτος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Κοντονή, αυτήν τη στιγµή δεν
υπάρχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών. Κι εσείς ήρθατε πολύ αργότερα και απουσιάζουν από πολλή ώρα πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Στο µεγαλύτερο
µέρος παρίστανται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κάνετε λάθος. Είµαι εδώ από το πρωί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ενηµερώστε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Ο Βουλευτής Λευκάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος
Καββαδάς ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, για
προσωπικούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωρούµε στην τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση. Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο. Πόσο χρόνο
θέλετε, κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δώδεκα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο για
δώδεκα λεπτά µε ανοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ακόµα και στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος που µας έδωσαν πριν από δύο ώρες, υπάρχει ένας σαφής
τόνος –µια νότα, θα έλεγε κανείς- αισιοδοξίας για τα οικονοµικά
πράγµατα της χώρας, τουλάχιστον από ένα σηµείο και ύστερα –
από την αρχή σχεδόν, αλλά σίγουρα από ένα σηµείο και ύστερατης νέας χρονιάς, όπως επίσης υπάρχει θετική αποτίµηση για την
ανακεφαλαιοποίηση -και το λέω γιατί εδώ ακούστηκαν πολλές
κορώνες επ’ αυτού του ζητήµατος- και το αποτέλεσµά της, που
γλιτώνει και 16 δισεκατοµµύρια περίπου από τα χρέη, σε σχέση
µε τη δανειακή σύµβαση. Και αυτό είναι σηµαντικό.
Θα ήταν παράξενο η Αντιπολίτευση να ψήφιζε ή να ενέκρινε
τον προϋπολογισµό. Δεν θα λειτουργούσε η δηµοκρατία. Είναι
απολύτως εύλογο το ότι δεν υπερψηφίζει τον προϋπολογισµό.
Πλην, όµως, θα περίµενε κανείς µερικά πράγµατα να ειπωθούν
στη συζήτηση που αναπτύσσεται εδώ και µέρες στη Βουλή, κυρίως όσον αφορά τι λέει και τι προτείνει η Αντιπολίτευση, κυρίως
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για το τι πρέπει να γίνει.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό –και το θυµάστε και δείτε και τα Πρακτικά- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο
ΣΥΡΙΖΑ, εµείς τότε, σε όλες τις οµιλίες µας είχαµε ένα σύνολο
θετικών προτάσεων, πέραν του καταγγελτικού λόγου κ.λπ., για
το πώς θα µπορούσε σε κάθε τοµέα να χαραχτεί και να προχωρήσει µια άλλη πολιτική. Κάποιες από αυτές απεδείχθη εκ των
πραγµάτων και µέσα στη συγκεκριµένη συγκυρία ότι χρονικά δεν
θα µπορούσαν να υλοποιηθούν τουλάχιστον αυτό τον χρόνο,
άλλες ενδεχοµένως απεδείχθησαν ότι ως προτεραιότητες δεν
ήταν σωστές, οτιδήποτε. Πάντως υπήρχε η κατάθεση ενός συνόλου θετικών προτάσεων για την υπέρβαση της κρίσης, σε άλλη
κατεύθυνση από την τότε Κυβέρνηση.
Σήµερα δεν έχουµε ακούσει τίποτα. Θέλω να εξάρω ως προς
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αυτό το ότι στην οµιλία του ο κ. Δένδιας πραγµατικά -ψάχνοντας
να ακούσω κάτι θετικό και από άλλους- είπε για το ασφαλιστικό
να φτιάξουµε έναν κουµπαρά σε σχέση µε τη δηµόσια περιουσία
και την αξιοποίησή της και το έβαλε στη συζήτηση. Και επαναλαµβάνω ότι χρειάζεται αυτό να το εξάρει κανείς. Οτιδήποτε
άλλο, από ένα σύνολο οµιλιών, είναι σε µια κατεύθυνση άρνησης,
καταγγελίας, διαφοροποίησης, χωρίς καµµιά θετική εναλλακτική
πρόταση.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι συνδέεται και µε
άλλα πράγµατα. Θα περίµενε κανείς, παραδείγµατος χάριν, προς
τους Ευρωπαίους –αν πούµε ότι προηγουµένως δεν θα µπορούσε να διαµορφωθεί ένα µέτωπο θετικών προτάσεων- να
υπάρχει ένα µέτωπο αντιστάσεων σε σχέση µε αυτά που πράγµατι συµβαίνουν, που πιέζουν τη χώρα, εν προκειµένω αυτήν την
Κυβέρνηση. Ξεχάσατε πολύ γρήγορα ότι πέρυσι δεν ολοκληρώθηκε η πέµπτη αξιολόγηση και δεν είχαν κάνει δεκτές ούτε τις
δικές σας προτάσεις και το e-mail Χαρδούβελη κ.λπ.. Τα ξεχάσατε.
Δηλαδή, σήµερα ως προς τους Ευρωπαίους εταίρους τι ορθώνεται από αυτήν τη Βουλή απέναντι; Δεν ακούγεται κουβέντα
από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Όσον αφορά την κινδυνολογία, παραδείγµατος χάριν, ή µάλλον την επικινδυνότητα
που εµπεριέχει εκ των πραγµάτων η συζήτηση για το θέµα της
Σένγκεν -το οποίο δυο-τρεις ηµέρες έρχεται και ξανάρχεται και
συζητιέται και σωστά συζητιέται, διότι η κατάσταση και η πραγµατικότητα είναι τέτοια που συζητιούνται σε όλη την Ευρώπη
αυτά- θα ορθωθεί µια άµυνα, µια καταγγελία ενάντια σε αυτούς
που θέλουν να διώξουν και να σπρώξουν τη χώρα έξω από τη
Σένγκεν, σε αυτήν την περίπτωση εν προκειµένω, ναι ή όχι;
Δεν µπορεί να σιωπά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε αυτό και
να ψάχνει µήπως ο Μουζάλας ή η Χριστοδουλοπούλου δεν τα
έκαναν καλά και οδήγησαν τη χώρα να είναι επί ξύλου κρεµάµενη
για να βγαίνει ο Σλοβάκος, ο Ούγγρος κ.λπ. και να λέει να φύγει
η χώρα από το Σένγκεν, και από εκεί και πέρα σιωπή. Δεν γίνεται.
Όµως, θα πω και για άλλα, για να µην αισθάνεσθε ότι αδικείται
ο λόγος σας, για την παιδεία, για το περίφηµο 23%, το οποίο
πράγµατι θυµάστε ότι ήταν κάπου στις τεσσεράµισι το πρωί,
όταν ήρθε σε ένα καλοκαίρι. Είχαν έρθει και οι συνδικαλιστές της
παιδείας και ψάχναµε να δούµε τι; Ψηφίσατε, ψηφίσαµε. Ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε.
Η Κυβέρνηση είχε προτείνει, εξ όσων γνωρίζω, το 0%, 6%, 13%
αντ’ αυτού, δηλαδή αντί του 23%, το οποίο δεν ήταν κακό, δηλαδή το 0% για νήπια κ.λπ., το 6% για τη µάζα, που είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ.ά., που όλες οι οικογένειες όλων των
διαστρωµατώσεων δίνουν, έστω για να καταγραφεί ως φορολογική ύλη, η οποία σήµερα δεν καταγράφεται και το 13% για λύκεια, γυµνάσια, κ.λπ. και γινόταν µία συζήτηση. Ήρθε η
Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ή 0% ή 23% και εξαναγκάστηκε η Κυβέρνηση ως προς αυτό, πήγε στο 0% και έψαχνε τα κρασιά κ.λπ..
Εσείς τι θέση έχετε; Γιατί δεν στηρίξατε το 0%, 6%, 13% ενδεχοµένως; Γιατί το 0% ή 23%; Τι προβάλατε σε αυτό; Επαναλαµβάνω πράγµατα που είναι ψηφισµένα από την ελληνική Βουλή το
καλοκαίρι σαν τέτοια.
Άλλα θέµατα: Θα πω για το τραπεζικό σύστηµα. Έχετε αντιληφθεί -διότι βλέπω και αξιόλογους πρώην Υπουργούς που είχαν
µία δραστηριότητα και µία εµπειρία και οι οποίοι πυροβολούσαν
αυτές τις µέρες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών- ότι
ζητήθηκε από τη χώρα µας -και παίζεται ακόµη- να είναι η µόνη
χώρα στην Ευρώπη που να έχει µόνο συστηµικές τράπεζες
100%; Ενώ δεν υπάρχει χώρα που να έχει πάνω από 70% συστηµικές, έχουν και τις άλλες τράπεζες που µπορούν και κάνουν τις
στοχευµένες δουλειές, επενδύσεις στη µικρή επιχειρηµατικότητα
σε όλες τις χώρες. Από τη χώρα µας απαιτήθηκε -και τα γνωρίζετε, δεν θέλω να αναφερθώ από µικροφώνου σε λεπτοµέρειεςνα υπάρχουν µόνο οι τέσσερις τράπεζες και να κλείσουν όλες οι
άλλες και οι συνεταιριστικές.
Δεν σας άκουσα πουθενά. Τι συνέβη; Τίποτε. Μόνο για την
ανακεφαλαιοποίηση και το πώς την έκανε η Κυβέρνηση, που την
έκανε δυστυχώς και δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά, ευτυχώς ως προς το αποτέλεσµα, τα 5,6 µόνο δισεκατοµµύρια. Σας
είπα και τι λέει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.
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Όµως, γι’ αυτό το µείζον θέµα, σε σχέση µε την κατεύθυνση
του τραπεζικού συστήµατος στη χώρα, γιατί δεν λέτε τίποτε;
Όλη σας την πείρα πού την ακουµπάτε; Τι έχετε να πείτε εσείς
επ’ αυτού; Πώς θα το διορθώσετε µεθαύριο ή πώς σήµερα βοηθάτε την Κυβέρνηση να το διορθώσει;
Θα µπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά άλλα πράγµατα,
όπως στο µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνταράσσεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία διετία, ουκρανικό, προσφυγικό,
η διατλαντική συµφωνία, η οικονοµική κρίση, οι στρατηγικές της
λιτότητας, η σύγκρουση που γίνεται µέσα σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστηµα ισχύος, οι πόλεµοι κ.λπ. Κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν να µιλάµε ότι υπάρχει µία Αξιωµατική
Αντιπολίτευση στην Ελλάδα απολύτως επαρχιώτικη -πολιτικά
επαρχιώτικη, εννοώ- που βλέπει ανάµεσα στο τρίγωνο, όπως λέγαµε παλιά, Κολωνάκι, τάδε κ.λπ. το τι συµβαίνει στην πολιτική
ζωή του τόπου.
Πείτε θέσεις γι’ αυτά τα πράγµατα. Τι πρέπει να γίνει µε την
αρχιτεκτονική του ευρώ; Τι πρέπει να γίνει µε το θέµα της δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το Ευρωκοινοβούλιο, µε τον
προϋπολογισµό, µε τα άλλα που είπε χθες ο κ. Τσακαλώτος εδώ,
απαντώντας και κάνοντας έναν γόνιµο διάλογο µε τον κ. Λοβέρδο;
Εσείς πού είστε µέσα σε αυτό το πράγµα; Δεν υπάρχετε, δεν
είναι µέσα στην ατζέντα σας, την ύλη σας. Το λέω ως δυστύχηµα,
δεν το λέω ως ευτύχηµα.
Ύστερα, επιτρέψτε µου να σας πω το εξής. Οι εκλογές έγιναν
χθες. Αισθάνεσθε καθόλου την ανάγκη να αναλογιστείτε, να αναδιατυπώσετε, να µελετήσετε τι έχει συµβεί σε αυτήν τη χώρα,
µέσα από τις µνηµονιακές πολιτικές της τελευταίας πενταετίας;
Αισθάνεστε την ανάγκη; Δεν το λέω µε την έννοια της αυτοκριτικής προς τον λαό ή µέσα στο κόµµα σας. Δεν µε ενδιαφέρει
αυτό. Με ενδιαφέρει το εξής: Λέτε πραγµατικά τέσσερις φορές
να εξαπάτησε η Αριστερά -εν προκειµένω, ο ΣΥΡΙΖΑ- το λαό µέσα
σε ενάµιση χρόνο; Διότι ακούω από το πρωί µέχρι το βράδυ για
εξαπατήσεις: «εξαπατήθηκαν», «οι αυταπάτες», «οι εξαπατήσεις», µία, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν σκέφτεστε ότι µπορεί να
συµβαίνει και κάτι άλλο, ότι µπορεί να συµβαίνουν άλλα πράγµατα, ότι µπορεί να έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγµατα και
οι συνειδήσεις και οι προοπτικές και οι ελπίδες του κόσµου και η
κοινωνική διαστρωµάτωση και τα ταξικά συµφέροντα και η ευρωπαϊκή διάσταση σε σχέση µε τις σχέσεις της χώρας; Τίποτε.
Μηδέν. Κανένας προβληµατισµός γι’ αυτό το ζήτηµα.
Υπάρχει πεδίο συνεννόησης -και εννοώ ευρύτατης συνεννόησης- µε τις επιµέρους διαφοροποιήσεις σε διάφορα θέµατα; Βεβαίως και υπάρχει. Βέβαια, θα αναφερθώ στο προσφυγικό όπου
έγιναν, απ’ ό,τι φαίνεται, κάποια βήµατα στο Προεδρικό Μέγαρο,
τουλάχιστον απ’ όσους ήταν εκεί, αλλά εξ όσων γνωρίζω και από
τη συζήτηση µέσα στη Βουλή, ενδεχοµένως αυτό το ζήτηµα, δηλαδή το προσφυγικό θέµα, τυγχάνει και ευρύτερης, θα µπορούσε να πει κάποιος, σύµπτωσης κάποιων κεντρικών απόψεων.
Θα πω, όµως, για τα εξής ζητήµατα τα οποία είναι επί θύραις
και γι’ αυτό κάνω αυτή την οµιλία σήµερα, επειδή έχουµε µιάµιση
ηµέρα µπροστά µας και καλό είναι µέχρι αύριο να έχουµε τοποθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Βουλής)
Επιτρέψτε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, οι συντάξεις. Είπε ο Πρωθυπουργός να υπάρξει µία
συµφωνία ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις. Άρα, τι εννοεί; Διότι,
είναι προφανές πως υπάρχουν «συν-πλην» και µέσα στον προϋπολογισµό και αλλού -τα έχουµε δει όλοι- και άρα, να αναζητηθούν από κοινού οι λύσεις, τα καλάθια, οι κουµπαράδες -έτσι τα
λένε- µεσοµακροπρόθεσµα, όχι ad hoc, για µία χρονιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν το τσιµπάει κανείς αυτό. Θυµάστε τι έκανε η
Νορβηγία σε σχέση µε τα πετρέλαιά της τότε που τα είχε βρει.
Έλυσε το πρόβληµά της για τα επόµενα τάδε χρόνια.
Να δούµε εδώ και να γίνει µία ευρύτατη συζήτηση σε σχέση
µε τον κουµπαρά και µε τις πραγµατικές αδυναµίες στην κεφαλαιοποίηση, που προήλθαν µέσα από τις αιτίες που έχουν αναλυθεί και για τις οποίες φταίτε, φταίνε. Δεν µπαίνω σε αυτήν τη
συζήτηση. Γιατί δεν κάνετε µία γόνιµη συζήτηση πάνω σε αυτό;
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Γιατί δεν µπαίνετε σε αυτήν τη συζήτηση; Τι περιµένετε ακριβώς;
Να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει η Νέα Δηµοκρατία; Άστα να πάνε
στο διάολο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κυριακή κοντή γιορτή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Αυτά δεν γίνονται. Αφήστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λέω, λοιπόν, πρώτον, µία συµφωνία στη βάση της µη µείωσης
των συντάξεων.
Δεύτερον, για τις εργασιακές σχέσεις, υπάρχει απαίτηση -και
το ξέρουν πάρα πολύ καλά, κυρίως από πλευράς του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου- για απελευθέρωση των απολύσεων, παραπέρα ελαστικών σχέσεων, κ.λπ. κ.λπ.. Μπορεί να γίνει µία συµφωνία, ένα αρραγές µέτωπο για να ξανάρθουν οι συλλογικές
συµβάσεις και όλα τα συµπαροµαρτούντα και να υπάρξει και
άµυνα και να γίνουν διορθωτικά βήµατα σε σχέση µε το µείζον
θέµα των εργασιακών σχέσεων, να φύγουµε από τον εργασιακό
µεσαίωνα; Είναι κάτι που παίζεται τώρα. Πείτε το. Το έχετε πει
και το παλεύετε κ.λπ. -δεν το συζητώ- απλώς από όλες τις πτέρυγες να διαµορφωθεί αυτή η αντίληψη.
Τρίτον, το χρέος. Ελπίζω πια όλοι να έχουµε καταλάβει ότι δεν
είναι βιώσιµο. Δεν είναι δυνατόν! Την ίδια κουβέντα κάναµε πέρυσι τέτοιον καιρό, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, αν είναι ή δεν είναι
βιώσιµο. Ε, δεν είναι! Το λένε απαξάπαντες ότι δεν βγαίνει και
αρχίζουν και ψάχνουν διάφορες µεθόδους αποµείωσης, ονοµαστικής αποµείωσης, κουρέµατος, που δεν το λένε κούρεµα ή θα
το πουν κάποιοι κούρεµα κ.λπ. κ.λπ..
Συµφωνούµε ότι δεν είναι βιώσιµο; Δεν το έχω ακούσει ακόµη.
Προκαλούµε επί ενάµιση χρόνο και ως αξιωµατική αντιπολίτευση, που ήµασταν σε εκείνα τα Έδρανα και τώρα, ως Κυβέρνηση, για να υπάρξει έστω επ’ αυτού µία συνολική στάση ότι
«παιδιά, δεν βγαίνει µε αυτό το χρέος, ούτε εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας µπορεί να γίνει στη βάση
των δεσµεύσεων που υπάρχουν ετησίως, εάν πρόκειται να αποπληρωθεί όλο αυτό το χρέος». Υπάρχουν διάφορες πλευρές,
πλούσιος διάλογος και επιστηµονικός και άλλος για το πώς θα
µπορούσε να διεκδικηθεί από τη χώρα η µεγαλύτερη δυνατή
αποµείωση του χρέους. Πάµε µαζί σε αυτό το πράγµα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα ευρύτατο πλαίσιο στο οποίο ιδού
πεδίο δόξης λαµπρό, κρατώντας όλη την κριτική για το πώς φτάσαµε εδώ, πώς είναι τα νούµερα έτσι, αλλιώς, το ένα, το άλλο.
Αλίµονο! Αλλιώς, δεν θα υπήρχε Συµπολίτευση και Αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν, όµως, να µη γίνεται καθόλου συζήτηση
γι’ αυτό το πράγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες, και στη βάση
του ότι δεν γίνεται αυτός ο ουσιαστικός διάλογος, αναπτύσσονται σενάρια πολιτικής φαντασίας των κέντρων διαπλοκής. Ξανά
µανά. «Παρενθέσεις», για την Κυβέρνηση. Οικουµενικές κυβερνήσεις. Αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήµατος, που καταγγέλλεται και από πλευρές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
µε αφορµή τη συζήτηση και τη διαδικασία -είναι εντελώς δικό της
θέµα- που έχει επιλέξει για την επιλογή της ηγεσίας της.
Δεν πρέπει να µπει ένα τέρµα και σε αυτήν την αντιδηµοκρατική πρακτική, που είναι πραγµατικά ένα σχέδιο κάποιων που δεν
θελήσανε το πρώτο οκτάµηνο, που ήταν πόλεµος -και τώρα είναι
δεύτερος πόλεµος- να χάσουν τα συµφέροντά τους και βάζουν
σαν πιόνι το πολιτικό σύστηµα ή επιχειρούν να το βάλουν, για να
µπορέσουν να µείνουν αλώβητα τα δικά τους συµφέροντα; Δεν
πρέπει να υπάρχει ένα µέτωπο δηµοκρατίας από όλη τη Βουλή
απέναντι σε αυτούς;
Σε τελευταία ανάλυση αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένα
σωστό εργαλείο, ένα επαρκές για αυτή τη φάση εργαλείο, για
την εφαρµογή και τήρηση του οδικού χάρτη στον οποίο πριν από
πολύ λίγο καιρό µε την ανάλυση των προγραµµατικών δηλώσεων
της Κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός από αυτό το Βήµα είχε αναφερθεί, όπως και ο Υπουργός των Οικονοµικών, και τα λοιπά.
Παραµένουµε πιστοί, πρώτον, στην ανάγκη ανατροπής της πολιτικής λιτότητας σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Και έχει πολύ µεγάλη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε ευρωπαϊκή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σε ευρω-
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παϊκή κλίµακα, κύριε Παφίλη. Και έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό
που έγινε στην Πορτογαλία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε το τι θα γίνει και να βοηθήσουµε όλοι να γίνει και στην Ισπανία, να βοηθήσουµε όλοι να
γίνει και σε άλλες χώρες, να αξιοποιήσουµε όλες τις µικρές, τις
τόσες αντιφάσεις του συστήµατος, ακριβώς για να µπορέσει να
ηττηθεί η στρατηγική της λιτότητας σε ευρωπαϊκή κλίµακα και
βεβαίως να ηττάται και σε κάθε µία χώρα ξεχωριστά, αλλά όχι
πρωθύστερα και σαν ένα απονενοηµένο διάβηµα ενός αποκοµµένου στρατεύµατος –ας πούµε- το οποίο πηγαίνει στο άπειρο.
Δεύτερον, είπαµε -και ξαναλέµε- ότι αυτή η Βουλή µε την
εξάντληση της θητείας της και αρκετά πριν, µπορεί να είναι η
Βουλή όπου θα υπάρξει η απεξάρτηση και ο απεγκλωβισµός από
τα µνηµόνια και τις δεσµεύσεις που δεσµεύουν σήµερα τη λαϊκή
κυριαρχία. Και αυτό θα γίνει. Το πιστεύω ακράδαντα. Για χρόνια
θα είναι κυβερνήσεις πλειοψηφίες δηµοκρατικά εκλεγµένες και
µε στήριξη του λαού και εδώ και στην κάλπη και στον δρόµο, µε
κορµό τη ριζοσπαστική Αριστερά της ταξικής, κοινωνικής, λαϊκής
µεροληψίας και της ιστορικής ευθύνης για το πού πηγαίνει ο κόσµος και ο λαός µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Βούτση Πρόεδρο της Βουλής.
Πριν προχωρήσουµε, 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, πενήντα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 1ο Γυµνάσιο Λευκάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Ξυδάκη, ο οποίος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια για την πολιτική
πράξη που επιχειρείται µέσω του προϋπολογισµού και µέσω των
αλλεπάλληλων πράξεων, οι οποίες είναι αφ’ ενός οι δεσµεύσεις
από τις συµφωνίες, αφ’ ετέρου πράξεις που προκύπτουν από το
πολιτικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Δυο λόγια και σ’ ό,τι αφορά το
δικό µας πεδίο ευθύνης, του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά και
δυο λόγια για τις ενέργειες, τις πράξεις, αλλά και τις πολιτικές
που ξεδιπλώνονται στην εξωτερική πολιτική, σ’ ό,τι αφορά κυρίως το ακανθώδες ζήτηµα που απασχολεί την Ευρώπη, το προσφυγικό.
Σ’ ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών,
αρµόδιος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Κοτζιάς, να σας τα
πει αναλυτικά, εφόσον έρθει εδώ. Αυτό που µπορώ να πω εγώ
είναι ότι ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών κινείται
σε ιστορικά χαµηλά, είναι πιθανόν κάτω και από το 0,2% του εθνικού τακτικού προϋπολογισµού. Έχουν γίνει πρωτοφανείς περικοπές. Έχει υποδιπλασιαστεί σχεδόν, σε σχέση µε πριν από την
κρίση.
Προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να περιστείλουµε τις περιττές
δαπάνες. Δυστυχώς, περιστέλλονται µερικές πολύ. Οι περιστολές φτάνουν σε σηµείο να δυσχεραίνεται η πλήρης λειτουργία
του εκτενούς διπλωµατικού δικτύου της χώρας µας.
Η χώρα µας έχει οµογένεια, έχει διασπορά σε όλα τα µήκη και
πλάτη της γης. Έχει µια µεγάλη ναυτιλία. Είναι µια χώρα µε µεγάλη παρουσία στο διπλωµατικό πεδίο και έχει ένα πολύ εκτενές
διπλωµατικό δίκτυο. Πολλά προξενεία έχουν συγχωνευθεί ή κλείσει. Δεν χρειαζόντουσαν. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Ωστόσο, µε
πολύ µεγάλες προσπάθειες και µε πολύ µεγάλη ένταση στην εργασία και της διπλωµατικής υπηρεσίας και των υπαλλήλων προσαρµόζεται η εκπροσώπησή µας σε όλα τα διεθνή φόρα. Είµαστε
παρόντες σε όλες τις πολυµερείς συναντήσεις. Στις διµερείς
σχέσεις έχουµε πολύ καλές επιδόσεις και ανοίγουµε πολλά και-
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νούργια πεδία.
Είναι, επίσης, βασικός ο ρόλος που παίζει το Υπουργείο σε
αυτήν την καινούργια προσπάθεια που κάνει η χώρα να αναπτύξει διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και να προσελκύσει επενδύσεις.
Είναι πολύ καλά συντονισµένο µε την εγχώρια οικονοµία του τουρισµού. Προσπαθεί µε κάθε τρόπο -και µε τις εκδόσεις βίζας και
µε κάθε άλλο τρόπο- να διευκολύνει την προσέλκυση επισκεπτών
στη χώρα µας.
Τώρα, στο γενικότερο πλαίσιο η δική µου εκτίµηση είναι ότι
πρόκειται για έναν σκληρό προϋπολογισµό, αναµφίβολα. Δεν το
έχει κρύψει η Κυβέρνηση. Είναι, όµως, ένας προϋπολογισµός ζυγισµένος. Προσπαθεί να αφήσει δυνατότητες εκδίπλωσης της οικονοµίας και συναφώς οπωσδήποτε της κοινωνίας µετά το 2016.
Και γνωρίζουµε ότι είναι ενταγµένος σε µια δροµολόγηση, σε
έναν οδικό χάρτη όπου προεξάρχουν οι µεγάλες ρυθµίσεις σε
ζητήµατα ακανθώδη, όπως το ασφαλιστικό, τα οποία ασφαλώς
θα έχουν µια µακρόπνοη στόχευση να µπει µια τάξη, δυστυχώς,
σε µια περίοδο όπου η ανεργία, η µαύρη εργασία και η απορρύθµιση της εργασίας έχουν υποσκάψει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Όµως, νοµίζω ότι µετά από αυτό το οδόσηµο των τελικών ρυθµίσεων, µπορούµε να προσδοκούµε βάσιµα -είναι βέβαιο- ότι θα
ξαναέρθει, θα ξαναµπεί στο πρόγραµµα µε την συνεισφορά του
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο -αναµένονται περί τα 20 δισεκατοµµύρια- και θα ανοίξει ο δρόµος για την ένταξη της Ελλάδας
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό νοµίζω ότι είναι το
ίδιο σηµαντικό, υπό µία έννοια, µε την ρύθµιση του χρέους.
Η χαµένη ρευστότητα θα µπορέσει να ξαναβρεθεί και νοµίζω
ότι σε µερικούς µήνες θα µπορούµε να κοιτάµε διαφορετικά από
ό,τι αυτήν τη στιγµή που είµαστε κάτω από την µέγγενη των
σκληρών µεταρρυθµίσεων που επιβάλλει η συµφωνία -αυτών που
είµαστε αναγκασµένοι να κάνουµε και πρέπει να κάνουµε, για να
βγούµε µπροστά- και στην απρόσµενη ιστορική κρίση που ξύπνησε µε το κύµα των προσφύγων και των µεταναστών.
Πάνω σε αυτό, πρέπει να πούµε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη ήταν προετοιµασµένες. Οι προβλέψεις ήταν για υποτριπλάσιες ροές στο πιο δυσµενές σενάριο. Φαίνεται, όµως, ότι
πολλοί παράγοντες γεωπολιτικοί και γεωστρατηγικοί επέτειναν
και τον όγκο του προσφυγικού κύµατος και επιτάχυναν τους ρυθµούς και έφεραν πολύ πιο κοντά το σηµείο υπερχείλισης.
Η δική µας θέση, παγίως εκφρασµένη και σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και σε όλα τα µεσογειακά και διεθνή φόρα, είναι ότι
προέχει να δοθεί το γρηγορότερο δυνατόν µια πολιτική λύση
στην πολεµική σύρραξη στη Ρωσία. Γι’ αυτό χαιρετίζουµε την
πρωτοβουλία της Βιέννης στην οποία µετέχουν και δυτικές
χώρες, αλλά και το Ιράν και η Ρωσία και χώρες του αραβικού κόσµου.
Φαίνεται ότι µετά το τροµερό χτύπηµα στο Παρίσι –το οποίο
ας το δούµε σαν µία εξαγωγή του τρόµου και της φρίκης που
βιώνει η Μέση Ανατολή στην καρδιά της Ευρώπης- η Ευρώπη
ξυπνά. Αφυπνίζεται πολύ αργά και προσπαθεί να αναλάβει πολιτική και διπλωµατική πρωτοβουλία. Είναι βάσιµες οι ενδείξεις –
και ελπίζουµε να γίνουν και αποδείξεις- ότι όλο το βάρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πέσει στην πολιτική λύση. Ενεργοποιείται, διότι η κρίση που εξάγει αυτήν τη στιγµή ο συριακός πόλεµος έχει δύο µορφές. Δεν είναι µόνο η ασύµµετρη απειλή της
τροµοκρατίας. Είναι και η εξαγωγή των εκατοντάδων χιλιάδων
πονεµένων ανθρώπων –ίσως και πάνω από ένα εκατοµµύριο- που
καταφθάνουν ή έχουν καταφθάσει στην Ευρώπη ή λαχταρούν να
φύγουν από τις γκρεµισµένες πόλεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Έτσι καταλαβαίνουµε ότι όλη η Μεσόγειος είναι µία γειτονιά
µε αλληλένδετα συµφέροντα. Αυτές τις καταστροφές µόνο πολιτικά µε αλληλεγγύη, σωφροσύνη και µε γνώµονα την ειρήνη και
την ασφάλεια στην περιοχή µπορούµε να αντιµετωπίσουµε.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις απειλές, τις άδικες επιθέσεις
και τα ψέµατα που έχουν διασπαρεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα διεθνή media. Νοµίζω ότι αυτό έχει να κάνει, πρώτον,
µε την αµηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιµετωπίσει συνολικά, ολιστικά και πολιτικά ένα µείζον ιστορικό πρόβληµα και
ελάχιστα µε τις δικές µας υπαρκτές τεχνικές δυσκολίες.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Δύο λεπτά θα χρειαστώ ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς από την αρχή έχουµε οµολογήσει ότι δεν µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε µόνοι µας όλον αυτόν τον όγκο της προσφυγιάς. Είναι ένα πρόβληµα ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό. Είπαµε
από την πρώτη στιγµή ότι οι πρόσφυγες πρέπει να διευκολυνθούν για τις µετεγκαταστάσεις από τις τουρκικές ακτές ή από τις
χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου καταυλίζονται σε πρόχειρους
καταυλισµούς. Πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει αυτό το κύµα.
Με σχετική καθυστέρηση ανελήφθη η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Έγινε η συζήτηση και η συνεργασία µε την Τουρκία, αλλά
πάντα τα γεγονότα τρέχουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία της. Ωστόσο, φαίνεται ότι
υπάρχει η πολιτική βούληση.
Όµως, ταυτόχρονα βλέπουµε ότι αυτή η µεγάλη κρίση, η δεύτερη µετά τη µεγάλη οικονοµική κρίση και την ενδιάµεση της Ουκρανίας, δοκιµάζει τη συνοχή και την ενότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις σε κάποιες ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίες θέλουν να αγνοούν και τις ιδρυτικές συνθήκες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες που έχουν όλοι προσυπογράψει, όπως τη Συνθήκη της Γενεύης, που προβλέπουν
πώς µεταχειρίζεται τον πρόσφυγα, πώς το µετανάστη, πώς τον
αιτούντα άσυλο ή τον αιτούντα ανθρωπιστική βοήθεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Η Ευρώπη, αν εισακουστούν αυτές οι φωνές, κινδυνεύει να
πάει πριν από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, πριν από τις µεγάλες
κατακτήσεις του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Οργανισµών.
Έχω εδώ να καταθέσω στο Σώµα το άρθρο 78 της Συνθήκης
της Λισαβόνας που έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συναφές άρθρο της Συνθήκης
της Γενεύης, το οποίο είναι κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο και αναπόσπαστο µέρος του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ.
Νικόλαος Ξυδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι απ’ αυτά που βλέπουµε και στις
συνόδους Υπουργών και στις συνόδους ηγετών, ακούγονται
φωνές που αµφισβητούν τις ίδιες τις ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ίδιες τις νοµικές, πολιτικές και ηθικές
αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοµίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα πάντα τους τελευταίους
µήνες για να βγάλει ασπροπρόσωπη την Ευρώπη, να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, να κάνει πάνω από ογδόντα χιλιάδες διασώσεις µέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς, έχουµε
θρηνήσει θύµατα. Όλα αυτά τα κάνει σε µία κατάσταση δηµοσιονοµικής ασφυξίας µετά από πέντε και έξι χρόνια οικονοµικής
κρίσης. Νοµίζω ότι έχουµε συµβάλλει όσο λίγοι στον ευρωπαϊκό
πολιτισµό αυτούς τους δύσκολους µήνες µέσα στην πολιτική µας
µετάβαση, µέσα σε περίοδο εκλογών, µέσα σε περίοδο ανασύνταξης του κρατικού µηχανισµού και της Κυβέρνησης.
Οι καλόπιστες κριτικές είναι καλόδεχτες, αλλά η κριτική η
οποία προέρχεται από ξενοφοβικά και µισανθρωπικά αντανακλαστικά, δεν θα πρέπει καν να εισακούονται.
Σας ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαφιλίππου από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντας ριζοσπάστης αριστερός, φρονώ ότι
αυτές οι µέρες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, γιατί συζητείται ο πρώτος προϋπολογισµός που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση της Αριστεράς σε συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ.
Λόγω δε αυτού του γεγονότος τίθεται εκ των πραγµάτων το
εξής ερώτηµα: Με δεδοµένη τη δυσµενέστατη σηµερινή οικονοµική και κοινωνική συγκυρία –για την οποία βέβαια δεν φέρουν
ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ- αυτός ο προϋπολογισµός έχει θε-
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τικό και αριστερό πρόσηµο για τη χώρα µας και για το λαό µας
και ειδικότερα για την κοινωνική πλειοψηφία αυτού, δηλαδή τους
άνεργους, τους χαµηλόµισθους, τους µικροµεσαίους και χαµηλοσυνταξιούχους που ταξικά υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και που
έχουν πληγεί περισσότερο από τις καταστροφικές οικονοµικές
και κοινωνικές πολιτικές που έχουν εφαρµόσει τα τελευταία
πέντε χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας;
Θυµίζω ότι αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν στη χώρα µας και
τους συµπατριώτες µας έναν οικονοµικό και κοινωνικό Αρµαγεδδώνα που συνοψίζεται επιγραµµατικά στα εξής: µείωση του ΑΕΠ
κατά 25,7%, εκτίναξη του χρέους από 126,7% του ΑΕΠ το 2009,
στο 178,6% το 2014, τροµακτική αύξηση της ανεργίας και ιδίως
αυτής των νέων, µείωση των εισοδηµάτων σε ποσοστό περίπου
40%, µεγάλη µείωση των συντάξεων, εξαφάνιση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων και µεγάλων διαστάσεων ανθρωπιστική κρίση.
Για τον λόγο αυτό, ο ελληνικός λαός που έχει και µνήµη και
κρίση, αν και οι συνάδελφοι των δύο παραπάνω κοµµάτων τον
εµφανίζουν ως πνευµατικά ανάπηρο, σε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις έθεσε αυτά τα δύο κόµµατα στο περιθώριο
και ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας στο ΣΥΡΙΖΑ και τους
ΑΝΕΛ.
Όµως, για να δοθεί έγκυρη και ασφαλής απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα, δηλαδή στο αν ο παρών προϋπολογισµός έχει
θετικό και αριστερό πρόσηµο, θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισµός να ιδωθεί και να αξιολογηθεί ως ο πρώτος προϋπολογισµός
από τους τέσσερις τέτοιους των ετών 2016-2019, δηλαδή της τετραετούς κυβερνητικής θητείας µας, αφού όλοι µαζί θα σηµατοδοτήσουν τη δηµοσιονοµική στρατηγική της Κυβέρνησής µας.
Στο σηµείο αυτό κρίνω αναγκαίο να επισηµάνω ότι παρά τους
ευσεβείς πόθους διαφόρων πολιτικών και οικονοµικών κύκλων,
είτε διαπλεκοµένων µεταξύ τους, είτε όχι, για πρόωρη πτώση της
Κυβέρνησης, η Κυβέρνησή µας είναι απολύτως βέβαιο ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία, αφού η πλειοψηφία που τη στηρίζει
είναι απόλυτα συµπαγής και αποφασισµένη να φέρει σε πέρας
το δύσκολο έργο που της εµπιστεύθηκε το Σεπτέµβριο ο ελληνικός λαός. Θυµίζω δε ότι αυτό το έργο συνοψίζεται επιγραµµατικά στα εξής: Στο τέλος της τετραετίας να βγει η χώρα µας από
την επιτροπεία και να υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµίας µε την
κοινωνία και τους συµπολίτες µας όρθιους.
Επανερχόµενος στο συζητούµενο προϋπολογισµό και εξετάζοντάς τον υπό την προαναφερθείσα σκοπιά, κρίνω αναγκαίο να
κάνω τις παρακάτω επισηµάνσεις που βασίζονται στα επιµέρους
στοιχεία του και σε όσα διακήρυξαν και ανέλυσαν σε βάθος και
µε πειστικό τρόπο από το Βήµα της Βουλής τόσο οι Υπουργοί
της Κυβέρνησής µας όσο και πολλοί από τους συναδέλφους
µου.
Οι στόχοι της Κυβέρνησής µας, λοιπόν, σε ορίζοντα τετραετίας είναι οι εξής: Πρώτος στόχος είναι η διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Αυτό αποτυπώνεται στους στόχους
πρωτογενών πλεονασµάτων στο ισοζύγιο του προϋπολογισµού
της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ το 2016, του 1,75% το 2007 και του
3,5% τα έτη 2018 και 2019, όταν πλέον η οικονοµία θα έχει ανακάµψει από την ύφεση.
Δεύτερος στόχος είναι να τεθεί τέρµα στην αναπαραγωγή της
υφεσιακής ροής της ελληνικής οικονοµίας µε τον απεγκλωβισµό
της από τα υψηλότατα πρωτογενή πλεονάσµατα που προέβλεπαν
τα προγράµµατα των προηγούµενων κυβερνήσεων από το 2010
έως το Γενάρη του 2015. Τα νέα και κατά πολύ χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα θα επιτρέψουν να εφαρµοστεί χαλαρότερη
δηµοσιονοµική πολιτική, να συµπιεστεί λιγότερο η ζήτηση και να
αντιµετωπιστούν επαρκέστερα κοινωνικά προβλήµατα και να αρθούν αδικίες.
Τρίτος και σηµαντικότερος στόχος είναι η µεγάλη ενίσχυση
του κοινωνικού προϋπολογισµού, δηλαδή του προϋπολογισµού
για την καταπολέµηση της ανεργίας και της ανθρωπιστικής κρίσης, για την υγεία και την παιδεία.
Ενδεικτικά παραθέτω κάποια σηµαντικά στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισµού. Πρώτον, το σύνολο των εξόδων του κοινωνικού προϋπολογισµού αυξάνεται κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ
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σε σχέση µε τον προηγούµενο Προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω σε ένα λεπτό.
Δεύτερον, στον κοινωνικό προϋπολογισµό περιλαµβάνονται
δαπάνες για την καταπολέµηση της ανεργίας, για λοιπές παροχές ασθενείας, για προνοµιακές παροχές, για ενίσχυση των δηµόσιων νοσοκοµείων ως προς τις προµήθειες αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών. Έχουν προκηρυχθεί εννιακόσιες ογδόντα
πέντε θέσεις και επίκειται η προκήρυξη άλλων δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα µόνιµων θέσεων.
Έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισµό οι δαπάνες
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για την επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε εθνικό επίπεδο. Και τέταρτον, προβλέπεται αύξηση των δαπανών κατά 62
εκατοµµύρια ευρώ για την παροχή επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης για τους ανασφάλιστους υπερήλικους.
Δεν θα πρέπει, δε, να παραληφθεί η ενίσχυση, µέσω πάλι του
προϋπολογισµού, δηµόσιων επενδύσεων για πρώτη φορά, που
θα τροφοδοτεί σηµαντικά την ανάκαµψη και θα υποστηρίξει την
έξοδο της οικονοµίας από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας του παρόντος προϋπολογισµού είναι συνδυασµός της δηµοσιονοµικής ισορροπίας
µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η προτεραιότητα δεν υπάρχει
σε κανέναν άλλο προϋπολογισµό και αποτελεί µέσα σε αντίξοες
συνθήκες και µεγάλους οικονοµικούς περιορισµούς, το αριστερό
αποτύπωµα της Κυβέρνησης στον προϋπολογισµό του 2016.
Όσο, δε, κατά τα επόµενα χρόνια θα εισρέουν στα κρατικά ταµεία αυξηµένα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της
φοροαποφυγής και του λαθρεµπορίου και θα εξοικονοµούνται
δαπάνες από το δηµόσιο µε τη χρήση δικών του κτηρίων, το µερίδιο που θα δεσµεύεται για τον κοινωνικό προϋπολογισµό θα
είναι µεγαλύτερο και το αριστερό αποτύπωµα θα ενισχύεται.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι θα υπερψηφίσω τον προϋπολογισµό.
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να ασκήσω και εγώ την
κριτική από την πλευρά µου ως προς όσα ισχυρίζονται και διακηρύττουν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος Μάρδας.
Κύριε Μάρδα, αυτή είναι η δευτερολογία σας, αλλά να ξέρετε
ότι υπάρχει ανοχή χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραµµές είµαι πάντοτε
σύντοµος, αλλά σήµερα, εφόσον το θέλετε, θα είµαι λιγότερο
σύντοµος.
Καθώς τελειώνει η χρονιά και έχουν ακουστεί αρκετά πράγµατα τα οποία σχετίζονται σε γενικές γραµµές άµεσα µε τον προϋπολογισµό και το χρέος ή µε οτιδήποτε άλλο επηρεάζει τον
κρατικό προϋπολογισµό, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις, οι οποίες προκάλεσαν αρκετό ενδιαφέρον όταν τις άκουσα
στη Βουλή.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο κούρεµα του χρέους. Όπως θυµάστε, το
ονοµαστικό κούρεµα ήταν της τάξης των 137,9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Άκουσα µε ενδιαφέρον κατ’ επανάληψη στη Βουλή ότι το
πραγµατικό κούρεµα –και ο κ. Βενιζέλος το είπε αυτό- ήταν της
τάξης των 167 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή είναι µια θέση η
οποία οµολογουµένως παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί, ξέρετε,
όταν εµείς οι οικονοµολόγοι ακούσουµε κάτι το οποίο δεν συνάδει µε αυτό το οποίο γνωρίζουµε, είναι εύλογο να το ψάχνουµε.
Και χωρίς, βέβαια, ο κ. Βενιζέλος να δώσει κάποιες εξηγήσεις,
το έψαξα και έχει εν πολλοίς δίκιο, γιατί έλαβε κατά νου ένα σύνολο παραγόντων, που στην ουσία πράγµατι, µπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση του κουρέµατος του χρέους, τα 167
δισεκατοµµύρια ευρώ, ως πραγµατικού µεγέθους, καθώς, υποθέτω, ότι έλαβε κατά νου –και ορθά έλαβε κατά νου- κάποια
πράγµατα τα οποία είχαν σχέση, για παράδειγµα, µε τους τόκους
που θα πληρώναµε αν δεν είχαµε αυτό το κούρεµα. Οπότε, όλα
αυτά τα στοιχεία οδηγούν οµολογουµένως σε µια αύξηση του
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ονοµαστικού χρέους στα 167 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι το
πραγµατικό χρέος.
Αυτό, βέβαια, θα ήταν πλήρως σωστό αν οι όποιοι υποστηρίζουν αυτήν την ανάλυση, λάβουν υπόψη όλους του παράγοντες
που επηρεάζουν το πραγµατικό χρέος. Διότι αν λάβουµε υπόψη
όλους τους παράγοντες και όχι µόνο κάποιους που επηρεάζουν
το πραγµατικό χρέος ή το πραγµατικό «κούρεµα», τότε, σύµφωνα µε µελέτες που έχουν βγει -και έχουµε εδώ- από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και άλλες µελέτες που έχουν παραχθεί
και στα πανεπιστήµια και σε ινστιτούτα, το πραγµατικό κούρεµα
είναι της τάξης των 51,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Άρα, δεν είναι
167 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά 51,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και αυτό ερµηνεύεται πάρα πολύ απλά από το εξής γεγονός:
Όταν κάποιος κουρέψει ένα χρέος ή πάρει πίσω κάποια χρήµατα
από κάποιον και του τα δώσει κάτω από το τραπέζι, τότε δεν βλέπουµε µόνο το τι έχει πάρει, αλλά και το τι έχει δώσει και πρέπει
να βγει το καθαρό αποτέλεσµα. Και πράγµατι πρέπει να γίνεται
ανάλυση σε όρους πραγµατικού χρέους ή πραγµατικού κουρέµατος, κάτι το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος -επαναλαµβάνωτο ανεβάζει στα 51,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και όχι στα 167 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Χωρίς να είµαι απόλυτος, τις προάλλες ο αγαπητός συνάδελφος που ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην αποστροφή του λόγου του σε ένα παρόµοιο θέµα, αναφέρθηκε σε
ένα τέτοιο νούµερο, το οποίο προέκυπτε µέσα από τον συλλογισµό τον οποίο αναπτύσσατε πάνω στο έδρανο. Βέβαια, εκείνη
την ώρα δεν είχα το χρόνο να απαντήσω, αλλά ενδεχοµένως µπορούµε κάποια ώρα να το δούµε κατ’ ιδίαν, γιατί ως ένα βαθµό
αυτά που είπατε συνάδουν µε τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Έρχοµαι σε ένα δεύτερο θέµα το οποίο συζητήθηκε και το
οποίο είναι τα capital controls. Έγινε µια συζήτηση η οποία άρχισε από ένα σηµείο το οποίο έλεγε ότι λόγω των capital controls,
η ύφεση στη χώρα θα ήταν από 2,6% έως 4%. Τότε, µε τους υπολογισµούς που έκανα, είπα –χωρίς, βέβαια, να έχω ακριβή στοιχεία- ότι αυτή η ύφεση δεν θα ξεπερνούσε το 1% και ότι ήταν
υπερβολικά τα ποσοστά τα οποία δόθηκαν. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, αυτή η ύφεση είναι κάτω από το 1%. Άρα, ήταν
υπερβολικά αυτά τα οποία είχαν ακουστεί.
Και το θέµα το οποίο αξίζει να διερευνήσει ίσως και εδώ κάποια επιστηµονική επιτροπή της Βουλής είναι το εξής: Θα είχαµε
capital controls αν υπήρχε η Νέα Δηµοκρατία; Αυτή η ερώτηση
έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι αν υπήρχε, αλλά αν κυβερνούσε. Γιατί υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Αν κυβερνούσε! Με συγχωρείτε. Να συµπληρώσω, «αν υπήρχε ως Κυβέρνηση».
Δεν µπορώ να πω µε βεβαιότητα ότι θα είχαµε. Όµως και λίγο
δύσκολα µπορεί να πει κάποιος µε βεβαιότητα -µε τα δεδοµένα
που έχουµε στα χέρια µας- ότι δεν θα υπήρχαν capital controls.
Σας δίνω κάποια δεδοµένα, τα οποία µπορεί βέβαια να µην οδηγούν αυτή τη στιγµή σε ασφαλή συµπεράσµατα, αλλά δεν µπορούν να αποκλείσουν και αυτό το γεγονός το οποίο σας
ανέφερα: Ως το 2014 είχαµε έξοδο από τις τράπεζες περίπου
115 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Υπήρχε µεγάλη απόκλιση στο πρωτογενές πλεόνασµα του 2014, κάτι το οποίο έχουµε πει κατ’ επανάληψη και έχει πλέον βεβαιωθεί µε τα πραγµατικά δεδοµένα.
Η αβεβαιότητα για το κλείσιµο της συµφωνίας το Φλεβάρη του
2015 ήταν δεδοµένη. Δεν µπορούσε, δηλαδή, να πει κάποιος εκ
των προτέρων, ότι θα κλείνατε το Φλεβάρη του 2015 την όποια
νέα συµφωνία που θα υπογράφατε. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα
παίρνατε και τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία είχαν προγραµµατιστεί να δοθούν, έχοντας υπόψη ότι από τον Αύγουστο
του 2014 είχαµε να παίρνουµε κάποια χρήµατα τα οποία µας
όφειλαν.
Δεν θα έρθω στα ταµειακό έλλειµµα της περιόδου, το οποίο και
αυτό επηρεάζει. Και θυµάστε -το έχουµε πει- ότι σύµφωνα µε τα
δεδοµένα που είχαµε παραλάβει, στις 24 Φεβρουαρίου είχαµε ένα
ταµειακό έλλειµα της τάξης των 350 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν βάλουµε και κάποια άλλα δεδοµένα, τότε το ερώτηµα, «Αν υπήρχε
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ως κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία θα είχαµε κούρεµα;», µπορώ
να σας πω ότι είναι λίγο έωλο. Και θα άξιζε τον κόπο να γινόταν
µία µελέτη, έτσι ώστε να δούµε ποια από τις δύο θέσεις καταρρίπτεται. Η υπόθεση, όµως, είναι δύσκολο να καταρριφθεί, σύµφωνα µε τα λίγα δεδοµένα που σας έδωσα και κάποια άλλα, τα
οποία υπάρχουν και µπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσµα.
Με αυτές τις παρατηρήσεις ήθελα να κλείσω τις απόψεις µου
για τον προϋπολογισµό. Είναι θέσεις που ακούστηκαν καθ’ όλη
τη διάρκεια µετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι δεν απαντήθηκαν και
πως θα ήταν σκόπιµο να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις
τόσο σε ό,τι αφορά το κούρεµα του χρέους, όσο και σε ό,τι
αφορά το ερώτηµα περί capital controls κάτω από µια οποιαδήποτε άλλη οικονοµική πολιτική, την οποία θα ακολουθούσε η
χώρα, η οποία θα συνέχιζε αυτά τα οποία είχατε προδιαγράψει
έως το 2014.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Λοβέρδος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο για ένα λεπτό ως γενικός εισηγητής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Δεν προβλέπεται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κάνετε λάθος, προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εάν επιτρέπει ο κ.
Λοβέρδος. Είναι ο αµέσως επόµενος µετά τον κ. Μάρδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφού συµφωνεί και
ο κ. Λοβέρδος, έχετε τον λόγο, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Δεν προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε. Κι
εγώ ζήτησα χθες τον λόγο ως γενικός εισηγητής και µε απορρίψατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήταν για άλλο
θέµα.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατ’ αρχήν, ο κύριος Υπουργός µε
την τοποθέτησή του επιβεβαίωσε ότι έγινε αναδιάρθρωση χρέους στο παρελθόν. Άρα, ουσιαστικά, επιβεβαιώσατε, πέρα και
πάνω από τους αριθµούς, ότι το χρέος µειώθηκε ως απόλυτος
αριθµός. Αυτό καλό είναι να το πείτε και στις δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες, διότι ισχυρίζονται ότι δεν έγινε τίποτα στο παρελθόν.
Μπορεί να υπάρχει διαφωνία στο ύψος των αριθµών, αλλά το
ύψος του χρέους µειώθηκε και άλλαξε και η δοµή και το προφίλ
του χρέους, δηλαδή η έκταση της ληκτότητας των οµολόγων και
το ύψος των επιτοκίων, µε αποτέλεσµα οι τόκοι να είναι πολύ χαµηλότεροι. Χαίροµαι, γιατί συµφωνήσαµε σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους κεφαλαιακούς περιορισµούς, θέλω
να σας πω ότι δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση, µε οποιαδήποτε κυβέρνηση, εάν ακολουθούσε τον βηµατισµό που είχαµε µέχρι και
τον Φεβρουάριο του 2015, να υπήρχαν κεφαλαιακοί περιορισµοί,
διότι πολύ απλά οι κεφαλαιακοί περιορισµοί είναι το αποτέλεσµα
του ότι η Κυβέρνηση βρέθηκε εκτός προγράµµατος στο τέλος
Ιουνίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Οικειοθελώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Το κλείσιµο των τραπεζών και οι κεφαλαιακοί περιορισµοί ήταν το αποτέλεσµα των πράξεων και παραλείψεων της τότε κυβέρνησης µέσα στο καλοκαίρι.
Άλλωστε -το είπατε κι εσείς- τον Φεβρουάριο η τότε κυβέρνηση
ζήτησε τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Απλά τα ζήτησε στο τέλος της
αξιολόγησης, που όλως τυχαίως το τέλος της αξιολόγησης ήταν
στο τέλη Ιουνίου. Σύµφωνα µε τον τότε Υπουργό Οικονοµικών, η
Ελλάδα δεν είχε ανάγκη χρηµάτων τον Φεβρουάριο, είχε ανάγκη
αξιοπρέπειας.
Άρα, δεν υπήρχε θέµα κεφαλαιακών περιορισµών και κλεισίµατος των τραπεζών από καµµία κυβέρνηση -ακόµα κι από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- εάν ακολουθούσε τον βηµατισµό που
είχε προηγηθεί, δηλαδή να κλείσει το πρόγραµµα τον Φεβρουάριο ή εάν υπήρχε µια µικρή παράταση, που εσείς ζητήσατε, να
µπορούσε να γίνει εκταµίευση χρηµατικών ποσών στο µεσοδιάστηµα.
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Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί ήταν το αποτέλεσµα των πράξεων
και των παραλείψεων της Κυβέρνησής σας και το ίδιο και το ότι
η χώρα βρέθηκε εκτός προγράµµατος µέσα στο καλοκαίρι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Λοβέρδος.
Κύριε Λοβέρδο, είναι η δευτερολογία σας, αλλά θα υπάρξει
ανοχή χρόνου, όπως υπάρχει µε όλους τους οµιλητές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα την ευκαιρία εχθές, στην
πρωτολογία µου, να εκθέσω τις απόψεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για τον προϋπολογισµό του 2016, µε έναν τρόπο όπως φιλοδόξησα και ελπίζω να τα κατάφερα- ολοκληρωµένο,
σκληρό ως προς την κριτική απέναντι στην Κυβέρνηση, αλλά δίκαιο ως προς την ορθότητα των επιχειρηµάτων και πάντως χωρίς
χαρακτηρισµούς, υπονοµεύσεις και επανάληψη ενός κακού παρελθόντος της τελευταίας πενταετίας, όπου η Αντιπολίτευση αρίστευσε στην υπονόµευση και στη συκοφάντηση. Αρίστευσε τότε.
Χάρηκα τον διάλογο µε τον Υπουργό Οικονοµικών εχθές για
τις απόψεις που υπάρχουν σήµερα και συζητούνται στη σύγχρονη σοσιαλδηµοκρατία και καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονοµικών σε αυτόν το διάλογο. Είναι µία µετατόπιση, οπωσδήποτε,
σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν και το δικό του, αλλά και
του κόµµατός του. Πάντως, η συζήτηση αυτή είναι ευπρόσδεκτη
και µπορεί να είναι και σε ένα επίπεδο γενικότερο και χρήσιµη.
Θέλω να κάνω δύο αναφορές για όσα είπε ο κ. Μάρδας εχθές,
επειδή φύγατε µετά. Έκανα µία αναφορά, γενικότερα, για το
κλίµα αποεπένδυσης. Επειδή θέσατε στην πρωτολογία σας
εχθές τέσσερα θέµατα ως προς τα οποία ενεργοποιείται η Κυβέρνηση και ένα από αυτά ήταν το ζήτηµα των επενδύσεων, πολύ
σωστά είπατε για την ανάγκη καταπολέµησης της γραφειοκρατίας.
Σας είπα κι εγώ, απαντώντας σας, πως είναι κάτι στο οποίο
ήµασταν ελλειµµατικοί ως κυβερνήσεις τα περασµένα χρόνια,
πάντως έγιναν κάποια βήµατα, όχι αυτά που η χώρα έχει ανάγκη.
Αυτά που η χώρα έχει ανάγκη στο πεδίο της µείωσης της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη οργάνωση της σχέσης κράτους
µε την οικονοµία, ακόµα τα χρωστάµε.
Όµως, πρέπει να δεχτείτε µία κριτική, να την πάρετε εσείς,
δικιά σας και σε βάρος σας, διότι παραλάβατε ένα επενδυτικό
κλίµα που βελτιωνόταν, παρ’ όλες τις δυσκολίες που το κράτος
δηµιουργεί. Και συµφωνώ όταν λέτε για επενδύσεις που παλεύουν οι άνθρωποι από το 2005 να κάνουν κι ακόµα δεν τις
έχουν κάνει. Και εκεί, µέσα στις θεσµικές εγγυήσεις –τάχα µου
θεσµικές εγγυήσεις- που το κράτος παρεµβαίνει για να στηρίξει
τη διαφάνεια κλπ., παράγεται διαφθορά. Για να υπερβεί κανείς
τις καθυστερήσεις, δηµιουργεί και ο ίδιος άθελά του πολλές
φορές, αλλά και το σύστηµα γενικότερα, συνθήκες διαφθοράς.
Οι αριθµοί σας τραυµατίζουν σε σχέση µε αυτό που είπατε. Πήρατε ένα κλίµα επανόδου σε ρυθµούς θετικούς στις επενδύσεις
-το τέταρτο τρίµηνο του 2014 ήταν κατά 5,4% θετικότερο από το
τρίτο τρίµηνο εκείνου του έτους- και µε το που αναλάβατε, είχαµε πτώση 2,3%. Και έκτοτε αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Άρα
στο ενδεκάµηνό σας δεν δώσατε πνοή.
Κι όταν υπόσχεστε µείωση της γραφειοκρατίας, χωρίς να συνοδεύετε την υπόσχεσή σας µε συγκεκριµένες πολιτικές που θα
εφαρµόσετε, τότε, κύριε Μάρδα, θα µείνετε εσείς από τη µικρή
γωνιά του Υπουργείου Εξωτερικών ένας Υφυπουργός µε καλές
διαθέσεις που θα βρίσκουν φραγµό µπροστά στο σύνολο της
υπόλοιπης γραφειοκρατίας, που είναι απέναντί σας. Ή θα πείτε
αυτά που πρέπει να γίνουν, θα τα σταχυολογήσετε, θα τα χρονοδιαγράψετε -είτε είναι πρακτικές είτε είναι θέµατα για τα οποία
υπάρχει ανάγκη νοµοθετικής πρωτοβουλίας- και θα τα φέρετε
εδώ και θα καλέσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία να σας στηρίξει
ή λέτε λόγια του αέρα –αέρας κοπανιστός- που κάθε τετραετία,
τριετία, κατά τις εκλογικές ηµεροµηνίες, τα λέµε όλοι αλλά δεν
τα κάνουµε. Διότι, ως πολιτικό σύστηµα, έχουµε πολλές εξαρτήσεις από το κράτος και φοβόµαστε να κάνουµε τις ρήξεις που
πρέπει να γίνουν και που η οικονοµία έχει απόλυτη ανάγκη.
Συνεπώς, εδώ έχετε πρόβληµα. Έχετε πρόβληµα και µην λέτε
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µεγάλα λόγια πριν έχετε συγκεκριµένα πράγµατα να πείτε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία για πρακτικές στηριγµένες στην υπάρχουσα νοµοθεσία και για νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Μίλησε πριν από λίγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο Εξωτερικών υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια -αναφέροµαι ειδικότερα στα χρόνια της κρίσης- µειώσεις στον προϋπολογισµό του. Οι µειώσεις
στο προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχουν απέναντί τους ευρύ φάσµα διαµαρτυριών, κοινωνικές αντιδράσεις.
Γι’ αυτό θέλω πάντα να θυµίζω τον αρχηγό της δηµαγωγίας
στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, καλός µαθητής του οποίου είναι
ο νυν Πρωθυπουργός, τον Πρωθυπουργό του 19ου αιώνος, τον
Δηλιγιάννη, που έκλεισε τις πρεσβείες, διότι παρουσίαζε επιχειρήµατα εδώ όπως: «Τι τις θέλουµε τις πρεσβείες;» «Πόσο παίρνει
ένας πρέσβης και πόσο παίρνει ο λαουτζίκος;», κ.ο.κ.. Τέτοια
έλεγε και τις έκλεισε τις πρεσβείες για να κάνει οικονοµία στον
κρατικό προϋπολογισµό.
Μετά από λίγο, βέβαια, η µεγάλη ανάγκη να υποστηριχθεί η
θέση της χώρας, µας οδήγησε στην εκ νέου λειτουργία των πρεσβειών. Είχε, όµως, χαθεί πολύτιµος χρόνος, πάρα πολύς πολύτιµος χρόνος!
Έχουµε φέτος, συνάδελφοι, -το ψηφίζετε αυτό- 8 εκατοµµύρια
λιγότερα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών
είναι στα όριά του. Κατά τη γνώµη µου, είναι και πέραν των ορίων
της αντοχής του. Δεν µπορείς να υποστηρίζεις τη χώρα σου στα
µεγάλα της θέµατα, αν δεν έχεις διαρθρωµένες σωστά υπηρεσίες, πέραν της ασκούµενης εξωτερικής πολιτικής, για την οποία
δεν έχω χρόνο να κάνω αναφορά. Έκανα εχθές το πρωί µια µικρή
αναφορά και τη Δευτέρα που έχουµε µία κύρωση σύµβασης στην
Επιτροπή Εξωτερικών, θα είµαστε πάρα πολύ αναλυτικοί και για
τα οικονοµικά του Υπουργείου και για τις πολιτικές του, ειδικά
των τελευταίων ηµερών, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έκανε το ένα λάθος πίσω από το άλλο
ειδικά στα ελληνοτουρκικά.
Είπα χθες -δεν ξέρω αν ο πρώην Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, το
πρόσεξε, είδα ότι παρακολουθούσε την οµιλία µου σε εκείνο το
σηµείο, το πρόσεξαν, όµως, κάποιοι δηµοσιογράφοι και σήµερα
µου ζήτησαν να εξηγήσω- ότι το ασφαλιστικό έχει όλες τις αλλαγές και όλες τις παραµετρικές αλλαγές νοµοθετηµένες και εφαρµοζόµενες από τις αρχές Σεπτεµβρίου και από την Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Στο τρίτο µνηµόνιο, στο µνηµόνιο της Αριστεράς, το
πρώτο θέµα που έχετε ψηφίσει και εφαρµόζετε, είναι η διάσωση
του ασφαλιστικού µέσα από την εφαρµογή του ν. 3863/2010 που
είχατε πολεµήσει. Στη συνέχεια, για τα επόµενα τρία-τέσσερα
χρόνια, µε συµπληρώσεις, µε πρακτικές, ο νόµος αυτός αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό από καλούς όρους. Μάλιστα, τον Δεκέµβρη του 2014 η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έκανε µία
αναλογιστική µελέτη -µε τις προϋποθέσεις, βέβαια, της ανάπτυξης που υπήρχαν τότε- που έδωσε βιωσιµότητα στο ασφαλιστικό
σύστηµα για τα επόµενα τριάντα χρόνια.
Τώρα, φέρνετε έναν διάλογο περί αλλαγής της αρχιτεκτονικής
του ασφαλιστικού, που δήθεν θα δώσει πόρους. Δεν υπάρχουν
αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Δεν υπάρχουν!
Βαφτίζετε «ασφαλιστικό» την ανάγκη άντλησης πόρων από το
ασφαλιστικό για τον δηµόσιο τοµέα. Μία αλλαγή θα έδινε πόρους στο ασφαλιστικό σύστηµα. Μία είναι! Δεν χρειάζεται Σύνοδος των Πολιτικών Αρχηγών ούτε προ ηµερησίας διατάξεως
συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών στη Βουλή. Χρειάζεται
µία µικρή τροπολογία. Να έχουµε ένα Υπουργείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Υγείας. Ένα Υπουργείο -το ένα του χέρι να είναι
ο λεγόµενος «πελάτης» του συστήµατος υγείας και το άλλο του
χέρι να είναι ο πάροχος- υπό έναν Υπουργό και τα χρήµατα για
τον ΕΟΠΥΥ να µην κατατίθενται στα πέντε ασφαλιστικά ταµεία
της κύριας ασφάλισης -τα τρία µεγάλα και τα δύο µικρά- και από
εκεί να γίνονται µεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ. Αν ο ΕΟΠΥΥ έχει αυτοµάτως τα χρήµατα, µπορεί να αγοράζει φθηνότερα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και έτσι να µειώνεται η δαπάνη του.
Όµως, αυτό έχει πολύ µεγάλα προβλήµατα. Έχει το πρόβληµα
της απροθυµίας των ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης
να το δεχτούν, διότι θα έχουν πρόβληµα καταβολής συντάξεων,
γιατί παίρνουν τα λεφτά της ιατροφαρµακευτικής για να πληρώ-
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νουν κάθε 1η του µηνός τις συντάξεις.
Έχετε το κουράγιο; Οι δικοί µας Πρωθυπουργοί δεν είχαν το
κουράγιο να κάνουν αυτήν την αλλαγή. Έχετε το κουράγιο να
κάνετε αυτήν την αλλαγή; Αυτή η αλλαγή θα ήταν χρήσιµη. Δεν
σας βλέπω. Κάτι για αρχιτεκτονικές λέτε, κάτι λόγια του αέρα
λέτε, κάτι συζητήσεις των πολιτικών Αρχηγών λέτε, που δήθεν
θα θέσουν όρους δηµιουργίας πόρων για το ασφαλιστικό, χωρίς
να κάνουµε περικοπή κύριων συντάξεων κ.λπ.. Και τελευταία
ακούµε πολλούς θετικούς –δικούς σας Βουλευτές- στη δηµόσια
συζήτηση να µιλάνε για αύξηση εισφορών, που θα την ψηφίσετε
λέει.
Αυτό θα διαλύσει την οικονοµία. Θα αυξήσει την αδήλωτη εργασία έτι περαιτέρω. Αυξήθηκε στο ενδεκάµηνό σας. Αυτό θα
είναι η µαχαιριά στο ασφαλιστικό. Και µην διανοηθείτε να φέρετε
κάτι τέτοιο εδώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που είπε ο Ανδρέας Νεφελούδης εχθές, ότι δηλαδή θα συνδεθεί η κύρια σύνταξη µε εισοδηµατικά κριτήρια, ευρύτερα της εργασίας, µην τολµήσετε να το
φέρετε εδώ, διότι θα έχουµε ένα πραγµατικό κοινοβουλευτικό
και πολιτικό πόλεµο.
Κύριε Πρόεδρε, µία φράση ακόµα θα ήθελα να πω για την παιδεία. Ο εθνικός διάλογος, έτσι όπως επιχειρείται, έχει δύο προβλήµατα: Τη σύνθεση της κεντρικής επιτροπής –να µην κάνω και
εγώ αναφορές, γιατί θα είχαν πολεµικό χαρακτήρα οι αναφορέςκαι τα προβλήµατα που υπάρχουν από τη στιγµή που καλείς για
εθνικό διάλογο και παράλληλα εξοπλίζεις µε τροπολογίες που
φέρνεις και ψηφίζεις το κοµµατικό κράτος. Αυτά τα δύο ακυρώνουν τον διάλογο.
Προτείνω στον κύριο Υπουργό της Παιδείας να ενεργοποιήσει
µία επιτροπή που πέρυσι νοµοθετήσαµε, την επιτροπή των
πρώην Υπουργών Παιδείας -όσων είναι εν ζωή- για να µπορέσει
να κάνει µία συζήτηση µαζί τους για πράγµατα πάρα πολύ χρήσιµα και άµεσα. Παράδοση του Υπουργείου αυτού δεν έγινε
ποτέ.
Εµείς ήµασταν εκεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να παραδώσουµε. Παρέλαβε ένας Υπουργός που έλεγε ότι δεν καταλαβαίνει µνηµόνια, τρόικα κλπ.. Ο αρµόδιος Υπουργός δεν έµεινε.
Πήγε στο Υπουργείο Πολιτισµού να παραλάβει, αλλά ούτε και
εκεί έµεινε. Παραδώσαµε στον Αναπληρωτή Υπουργό, ο οποίος
λέγοντάς µας: «Εµείς δεν αναγνωρίζουµε τρόικα κλπ.», έφυγε
έξω από τη συζήτηση του συγκεκριµένου.
Τώρα που ταπεινωθήκατε µε την αδυναµία διορισµού αναπληρωτών, καταλάβατε περί τίνος πρόκειται.
Τώρα, λοιπόν, υπάρχει περιθώριο µιας συζήτησης, όχι φυσικά
σε αυτήν κεντρική επιτροπή. Είναι κωµωδία αυτό, για να µην πω
κάτι περισσότερο. Να πάµε σε αυτό το όργανο, που είναι νοµοθετηµένο από πέρυσι, µήπως και κάτι ακουστεί, αν θεωρείται ότι
υπάρχει περιθώριο κάτι να ακούσετε και κάτι από αυτό να πραγµατοποιήσετε.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι κάναµε µία συζήτηση πριν από
λίγες µέρες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εδώ
ακούστηκαν αρκετά πράγµατα τις προηγούµενες δύο ηµέρες.
Δεν µπορεί, όµως, ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής να µας λέει ότι µε αυτήν την κίνηση της ανακεφαλαιοποίησης προστατεύτηκαν οι καταθέσεις
και να χαίρεται. Πράγµατι, προστατεύτηκαν οι καταθέσεις. Αυτό
είναι αλήθεια. Είναι, όµως, το µόνο που προστατεύτηκε. Είχαµε,
όµως, αρνητικές συνέπειες σε όλα τα άλλα πεδία που σχετίζονται
µε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Όλα τα άλλα
πεδία! Και κάναµε ειδική αναφορά για τους µετόχους, για το δηµόσιο και κ.ο.κ..
Έλεγα –και αυτό σχήµα λόγου µου αρέσει- ότι µου θύµισε ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών εκείνον τον άνθρωπο που
βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και πονάει, ο οποίος κάποια
στιγµή σταµατάει να το χτυπάει και δεν πονά και λέει, «τα κατάφερα, έγινα καλά».
Προσθέσατε στις κρίσεις ανταγωνιστικότητας που είχαµε, δηµοσίου χρέους, ελλειµµάτων που είχαµε το 2009, και την κρίση
των τραπεζών. Σώσατε τις καταθέσεις µε µία ανακεφαλαιοποίηση για την οποία θα ζητηθούν ευθύνες. Δεν τελειώσατε µε το
θέµα αυτό. Μπιρ παρά πουλήθηκαν οι τράπεζες σε ιδιώτες. Το
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καλοκαίρι µε το δηµοψήφισµα λέγαµε ότι σε λίγο καιρό στην Ελλάδα µε 5 δισεκατοµµύρια θα αγοράζεις όλο το Χρηµατιστήριο
και θεωρούσαµε ότι µιλάµε καθ’ υπερβολή. Με 5 δισεκατοµµύρια
αγοράστηκαν οι τράπεζες! Και υπάρχουν άνθρωποι εδώ, µέλη
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, που το υπερηφανεύονται κιόλας!
Να κατεβάσουµε «τα λόγια τα µεγάλα», να δούµε σε ποια κατάσταση βρισκόµαστε και να δούµε αν µε την εκκίνηση της οικονοµίας -αν τα καταφέρετε, µέχρι στιγµής όλες οι επιδόσεις σας
είναι αρνητικές ή και θλιβερές- καταφέρει η χώρα να κάνει τα
επόµενα βήµατά της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Μάρδας έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε ποιο είναι το πραγµατικό µέγεθος κουρέµατος του χρέους και να ξέρει και ο κόσµος ότι από
όλο αυτό το πανδαιµόνιο το οποίο έγινε τότε, µειώθηκε το χρέος
µόνο κατά 51 δισεκατοµµύρια. Σε τελική ανάλυση, ποιος σήκωσε
αυτό το βάρος; Οι µικροοµολογιούχοι, τα ταµεία και κάποιοι
άλλοι έµειναν ανέγγιχτοι. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Από εκεί και πέρα, κατά πόσο αυξήθηκε ή µειώθηκε ή τι έγινε
το χρέος, το παρακολουθούµε και βλέπουµε πώς εξελίσσεται.
Δεν είναι τίποτα απόλυτο ως προς το γεγονός αν είχαµε capital
controls, σε περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δηµοκρατία
υπήρχε ως κυβέρνηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άντε πάλι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Όχι, µην
βιάζεστε να βγάλετε συµπεράσµατα. Εγώ δεν είµαι απόλυτος,
αλλά δεν µπορείτε να το αποκλείσετε.
Αυτά τα οποία λέτε ότι θα κλείνατε τον Φλεβάρη, είναι µια υπόθεση. Δεν ήταν δεδοµένο. Αν ήταν να κλείνατε, θα κλείνατε τον
Δεκέµβρη, όπως προβλεπόταν. Δεν υπήρχε λόγος να φτάσετε
τον Φλεβάρη.
Ούτε τα 7 δισεκατοµµύρια, που σκοπεύατε ότι θα παίρνατε,
ήταν απόλυτο ότι θα τα παίρνατε στο χρόνο που θέλατε, έχοντας
υπόψη ότι είχαµε να παίρνουµε από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από τον Αύγουστο του 2014. Και εκείνα έπρεπε να τα πάρουµε.
Άρα, ανάµεσα στις υποθέσεις και τα πραγµατικά δεδοµένα
υπάρχει µια διαφορά. Εγώ δεν ήµουν απόλυτος να σας πω ότι
θα γινόταν. Η υπόθεση ότι θα γινόταν δύσκολα αποκλείεται.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον αγαπητό κ. Λοβέρδο. Όταν κάνουµε ανακοινώσεις που έχουν σχέση µε τον προϋπολογισµό της
επόµενης χρονιάς, θέτουµε κάποιους στόχους. Αυτοί οι στόχοι
δεν είναι ούτε µεγάλα λόγια ούτε µικρά λόγια. Κριτική µπορούµε
να δεχτούµε, όταν τελειώσει η χρονιά και έρθουµε και δώσουµε
τα αποτελέσµατα αυτών των στόχων. Αν δεν προσεγγίσαµε τους
στόχους µας, τότε σαφώς θα δεχτούµε την όποια κριτική, που
θα είναι σωστή.
Εκ των προτέρων να πει κάποιος ότι δεν θα προσεγγίσετε τους
στόχους σας, αυτό γίνεται αν έχει κάποια στοιχεία που µπορούν
να αποδείξουν κάτι τέτοιο, όχι όµως στοιχεία που συνδέονται µε
µια προφορική παρουσίαση, στοιχεία που συνδέονται µε κάποιες
αναλύσεις, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στο συµπέρασµα
ότι δεν θα προσεγγίσουµε τους στόχους µας. Τότε, εκεί θα έρθω
και θα πω να το συζητήσουµε και να δούµε κατά πόσο η ανάλυση
είναι σωστή ή όχι. Αυτή η ανάλυση -επαναλαµβάνω- δεν είναι πολιτική ανάλυση, είναι τεχνική ανάλυση.
Ως προς το ΥΠΕΞ και τις µειώσεις των προϋπολογισµών
µπορώ να σας πω αυτό το οποίο έλεγα και παλαιότερα. Ο προϋπολογισµός της χώρας έχει ακόµα περιθώρια περιορισµού της
σπατάλης. Αυτό το κάναµε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Όχι θα το κάνουµε, το κάναµε. Από χίλιους τετρακόσιους περίπου κωδικούς της τάξης του 1.500.000.0000 περικόψαµε δαπάνες της τάξης των 200 εκατοµµυρίων, που τις θεωρούσαµε ως
σπατάλη. Αυτό είναι άσκηση, η οποία έγινε.
Στο Υπουργείο Εξωτερικών δουλεύουµε τον προϋπολογισµό
που έχουµε και µε µια αναδιάταξη των δαπανών µπορούµε να
καταφέρουµε αυτά τα οποία θέλουµε, παρά το γεγονός ότι
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έχουµε αυτή τη µείωση του προϋπολογισµού, κάτι το οποίο το
έχουν οι υπόλοιποι.
Η αναδιάταξη των δαπανών, όµως, µας δείχνει ότι υπάρχουν
περιθώρια να κινηθούµε µε µεγαλύτερη άνεση, ακόµα και σε ένα
τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, αρκεί να κάνουµε τις απαραίτητες
οικονοµίες και να κόψουµε την υφιστάµενη σπατάλη, η οποία κόβεται διαρκώς, αλλά την βρήκαµε και προσπαθούµε ακόµα να τη
συµµαζέψουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έλεος! Τα 200 πού τα δώσατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ποια 200;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Που βρήκατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Τα 200
κόπηκαν, ήδη, από τον προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μάρδα, ολοκληρώσατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Άκουσα µε προσοχή τον κ. Μάρδα. Είναι ο Υπουργός, ο οποίος
προχθές έκανε µια καταπληκτική δήλωση, ότι είναι ο γενναίος,
προσωπικά εκείνος, και καταλόγισε µη γενναιότητα στην προηγούµενη κυβέρνηση, ότι δεν εφάρµοσε το µνηµόνιο.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα περίµενα να πείτε κάτι πάνω σε αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Τα είπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έτσι κατεγράφη σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Δεν τα διαψεύσατε. Μας κατηγορήσατε ότι δεν ήµασταν γενναίοι να εφαρµόσουµε το µνηµόνιο και είστε εσείς, ο
σούπερ µνηµονιακός Υπουργός. Σας τον χαρίζουµε τον τίτλο.
Είστε, όµως, εκτός κλίµατος µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σε όλη την τοποθέτησή της µέχρι τώρα µιλάει
περί αντίστασης στο µνηµόνιο.
Ξεκαθαρίστε τι είστε. Ξεκαθαρίστε τι θέλετε. Σταµατήστε
αυτόν τον πολιτικό δυισµό αναµεσά σας και το παραµύθι που
λέτε στον κόσµο. Δικαίωµά σας να είστε υπέρ του µνηµονίου
τόσο έντονα.
Το θέµα είναι, όµως, ότι µε την αναφορά στις υποθέσεις που
κάνετε, αν γυρίζαµε τον χρόνο πίσω, να είστε σίγουρος –και το
ξέρει πλέον όλη η ελληνική κοινωνία, είναι συνείδηση και έχει
γίνει συνείδηση όλου του κόσµου- και αν παρέµενε η Νέα Δηµοκρατία κυβέρνηση και δεν την ρίχνατε µε τον απαράδεκτο, βίαιο
αυτό τρόπο, ότι ούτε οι συντάξεις θα µειώνονταν, ούτε capital
controls θα είχαµε ούτε θα είχαµε αυξήσεις φόρων ούτε φορολογία στους αγρότες ούτε κατάργηση του ΦΠΑ των νησιωτών.
Όλα θα είχαν µπει σε µια άλλη πορεία, σε µια πορεία νοικοκυρέµατος. Η Ελλάδα θα είχε βγει από το µνηµόνιο και επιτέλους θα
είχαµε προχωρήσει στο ξέφωτο.
Δυστυχώς, εσείς και το κόµµα στο οποίο ανήκετε οδηγήσατε
τη χώρα στα συντρίµµια. Και σήµερα καταργήσατε όλες αυτές
τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα που
είχατε πει ήταν κάλπικη και µας οδηγείτε πλέον σε ένα αβέβαιο
µέλλον, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραµανλής, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα αρχίσαµε τα
προσωπικά; Μισό λεπτό.
Ο κύριος Υπουργός θέλει τον λόγο επί προσωπικού. Εσείς,
κύριε Λοβέρδο, θέλετε τον λόγο επί προσωπικού;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κατ’
αρχάς, δεν παρακολουθήσατε χθες την επτάλεπτη σχεδόν οµιλία
µου σε αυτό το θέµα. Πάρτε τα Πρακτικά της Βουλής, να το
δείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν µπορώ να σας παρακολουθώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Σας
απαντώ.
Μην διαβάζετε τους τίτλους των εφηµερίδων, τους τίτλους των
δελτίων ειδήσεων. Διαβάστε αυτά που είπα. Μπορώ να σας τα
στείλω κιόλας, να τα διαβάσετε. Τα βλέπετε και γραµµένα σήµερα σε αρκετές ιστοσελίδες ή ακόµα και στα Πρακτικά της Βουλής. Μην ψάχνετε για φτηνά άλλοθι, θεωρώντας ότι κάποιος είναι
µνηµονιακός, ο οποίος σας είπε ότι ήσασταν δειλοί και στρατηγικά φάλτσοι, επειδή δεν κάνατε το αυτονόητο.
Και τι κάνατε, που εκεί δεν αναφέρθηκα; Κάνατε µια πολιτική
λιτότητας άµεσα µε µεγάλη ταχύτητα, θεωρώντας ότι είναι η
σωστή, η οποία κατέβασε τα εισοδήµατα των συνταξιούχων και
µισθωτών εκεί που τα έφτασε.
Όταν αναφέρω την λέξη «τρενάρατε» µέτρα πολιτικής, η πολιτική των µισθών και των συντάξεων δεν είχε το παραµικρό τρενάρισµα. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιµοποίησα. Εσείς, βέβαια,
µε την λέξη «τρενάρισµα» δεν ξέρω τι εννοείτε. Τρενάρατε αυτά
που είπε ο κ. Λοβέρδος, ότι παρακολούθησε χθες, τη διαφθορά,
τη γραφειοκρατία και ένα άλλο σύνολο πολιτικών, που ήταν αυτονόητες από το 2005, όχι από το 2009.
Εκεί είναι η κριτική µου για την δειλία που δείξατε και την έλλειψη στρατηγικής, όχι στην πολιτική λιτότητας την οποία δείξατε, κάτι το οποίο επί έξι χρόνια συνεχώς το καυτηριάζω.
Καταλαβαίνετε –λίγο να παρακολουθούσατε- ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος επί έξι χρόνια να καυτηριάζει µια πολιτική και ξαφνικά στον έβδοµο να την επικροτεί, ενώ ουδέποτε είχε τέτοιες
θέσεις.
Ως εκ τούτου, παρακολουθείτε –το έχω πει και άλλη φορά στη
Βουλή- αυτά τα οποία λέµε, όπως τα λέµε και όχι τους τίτλους
κάποιων άρθρων ή κάποιων αναλύσεων. Κατατέθηκε στη Βουλή
όλη η αποµαγνητοφώνηση της οµιλίας µου για την επίµαχη εκποµπή, όπου βέβαια πολύ καθαρά βλέπετε αυτά τα οποία σας
είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μάρδα.
Κύριε Λοβέρδο, τώρα θέλετε τον λόγο επί προσωπικού, θέλετε
να κάνετε παρέµβαση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό αυστηρά, γιατί έχω ανακοινώσει τον Βουλευτή που θα
µιλούσε και περιµένει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
έχω την δυνατότητα µετά από παρέµβαση Υπουργού να ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, δεν
διαπραγµατευόµαστε αυτό. Δεν συζητάµε αυτό. Σας είπα να
είστε σύντοµος εντός ενός λεπτού.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ, κύριε Μάρδα, έχω και το ηχογραφηµένο από τη συνέντευξή σας µε τα «τρενάρω».
Οι πολιτικές µεταλλάξεις είναι µέσα στο πρόγραµµα, αλλά όχι
τόσο ραγδαίες. Αφορά όλη την Κυβέρνηση, αφορά και εσάς. Να
δέχεστε την κριτική, ειδικά όταν αφορά πράγµατα που λέτε
τώρα, ενώ δεν τα λέγατε χθες και λέγατε άλλα προχθές. Κριτική
είναι αυτή. Δεν σας είπαµε κάτι περισσότερο. Κριτική σας κάναµε.
Πόσω µάλλον για τα τέσσερα επιχειρήµατα τα χθεσινά σας:
Επενδύσεις, λαθρεµπόριο, γραφειοκρατία, διαφθορά. Σας είπαµε ότι και στα τέσσερα έχετε αποτύχει. Από τον Νικολούδη,
που χάθηκε και κανένας δεν ξέρει γιατί χάθηκε, από το λαθρεµπόριο, που θα φέρετε σε έξι µήνες που είπατε, από τις επενδύσεις, που έχουν αυτό το ρυθµό και από την γραφειοκρατία, που
έχετε προσθέσει υπογραφές πριν γίνει µια επένδυση. Πού είναι
τα επιχειρήµατά σας; Δεν έχετε επιχειρήµατα.
Έχω εγώ, όµως, ένα ερώτηµα προς εσάς, που ήσασταν πριν
από λίγο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και που απευθύνεται στον Υπουργό Οικονοµικών, µε πολύ ενδιαφέρον και ενόψει
και της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών που έχουµε τη
Δευτέρα.
Μειώνεται ο προϋπολογισµός και πάλι του Υπουργείο Εξωτε-
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ρικών. Διαβάζω από τον γελαστό κ. Αλεξιάδη, κάτι φοβερά ενδιαφέρον, σοκαριστικά ενδιαφέρον. Λέει: «Θα υλοποιήσουµε
έναν σωστό νόµο ΠΑΣΟΚ – Νέας Δηµοκρατίας για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις εγγράφων». Πράγµατι, το ψηφίσαµε το 2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
συγγνώµη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αφήστε µε, ρωτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, σας διακόπτω συνειδητά. Τόση ώρα είχατε τον χρόνο, υπέρ τον δέοντα,
µε µεγάλη ανοχή από το Προεδρείο και µην µου εκφράσετε κάποιο παράπονο, δεκατέσσερα λεπτά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κανένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …και αυτό το ερώτηµα δεν το θέσατε, ενώ ήταν εδώ ο κ. Μάρδας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόλαβα, κύριε Πρόεδρε. Τώρα
που τον βλέπω, τώρα τον ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόλαβα. Τέλειωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε και αύριο ενδεχοµένως δυνατότητα, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να
παρέµβετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέλειωσα. Τώρα έχω και άνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα ζητήσει ο
Υπουργός τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, µε αυτά
και µ’ αυτά οι εναποµείναντες Βουλευτές περιµένουν, οι οποίοι
έχουν κάθε δικαίωµα να διαµαρτύρονται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τριανταπέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
δεν πήραν το λόγο, άρα έχουµε πολυτέλειες χρονικές σήµερα.
Τελείωνα. Θα είχα τελειώσει.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, κύριε Τσακαλώτε, λέει εδώ
ο κ. Αλεξιάδης ότι 11,5 δισεκατοµµύρια πληρώσαµε για επιδόσεις το 2014.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Εκατοµµύρια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δισεκατοµµύρια λέει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Οι επιδόσεις;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι. Ισχύει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό είναι το ερώτηµά σας, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι
λάθος αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Διατυπώσατε το
ερώτηµά σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν είναι 11,5 δισεκατοµµύρια, το νούµερο είναι απίστευτο για να είναι αληθινό. Διορθώστε το. Αν είναι
11,5 εκατοµµύρια θέµα, αναδιάρθρωσης δεν υπάρχει. Ό,τι οικονοµήσετε από αυτό το ποσό, καλό είναι, µε τις ηλεκτρονικές επιδόσεις. Έχετε σκοπό να τις εφαρµόσετε από φέτος; Εµείς τις
είχαµε ψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελειώσατε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραµανλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είστε βέβαιος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε ποιον απευθύνεστε; Περί βεβαιότητας που είπατε. Σε ποιον;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τίποτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραµανλή,
έχετε τον λόγο και µε ανοχή να ξέρετε εκ των προτέρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν κάποιος αγνοούσε τι συνέβη
στη χώρα από τον Ιανουάριο έως σήµερα, σίγουρα θα δυσκολευόταν πολύ να πιστέψει ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο
πρώτος προϋπολογισµός µιας ριζοσπαστικής κυβέρνησης της
Αριστεράς, διότι στην ουσία είτε µας αρέσει είτε όχι, είναι ένα
µνηµονιακός προϋπολογισµός, που φέρνει νέους φόρους και
νέες περικοπές, που τελικά οδηγεί στην ύφεση και που επιβάλλει
νέα µέτρα 5,7 δισεκατοµµυρίων, τα οποία είναι εµπροσθοβαρή
–κι έτσι καταρρίπτεται εδώ και το επιχείρηµα του Υπουργού, ότι
έξι χρόνια εµείς οδηγήσαµε τη χώρα σε µεγαλύτερη ύφεση– και
που φέρνει πάλι περικοπές στους συνταξιούχους.
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Όταν εµείς της µείζονος Αντιπολίτευσης λέµε το αυτονόητο,
ότι δηλαδή φέρατε ένα τρίτο και σκληρότερο µνηµόνιο, µας
απαντάτε πολλές φορές και από αυτό το Βήµα και µε έναν κυνικό
τρόπο, θα µου επιτρέψετε να πω, ότι ο λαός το ήξερε αυτό το
Σεπτέµβριο πάνω-κάτω και παρ’ όλα αυτά, σας ψήφισε.
Γι’ αυτό σήµερα θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο σίγουρα δεν
είπατε και δεν ήξερε ο ελληνικός λαός, όταν σας ψήφιζε στις
εκλογές. Και αυτό είναι στο πώς σχεδιάσατε και τελικά εφαρµόσατε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Γεγονότα και µόνο: Πρώτον, οι τράπεζες δεν χρειάζονταν νέα
ανακεφαλαιοποίηση, αν προηγουµένως δεν τις είχε κλείσει και
δεν είχε επιβάλει capital controls η Κυβέρνηση, αφού στην περίοδο τη δική σας είχε γίνει εκροή καταθέσεων της τάξεως των
40.000.000.000. Και όσον αφορά το υποθετικό ερώτηµα για το
αν θα είχανε γίνει capital controls, αν ήτανε η προηγούµενη κυβέρνηση στην εξουσία, ο εισηγητής µας σας απάντησε πολύ
σωστά ότι αν η Κυβέρνηση δεν είχε βγει εκτός προγράµµατος,
δεν θα είχαµε τα capital controls. Εγώ θα προσθέσω ότι στην
ιστορία δεν ρωτάµε ποτέ «αν».
Δεύτερον, πριν δύο χρόνια η τότε κυβέρνηση έκανε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή έκανε µια επένδυση
25.000.000.000 ευρώ, χάρη στην οποία διασώθηκε τότε το τραπεζικό σύστηµα και ταυτόχρονα το ελληνικό δηµόσιο – και αυτό
νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό– βρέθηκε να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών. Τώρα αυτή η
επένδυση έχει εξανεµιστεί. Η αξία των ιδίων µετοχών σήµερα
είναι µόλις 500.000.000. Δηλαδή, έχουµε ζηµιά 24,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε µία και µόνο κίνηση.
Τρίτον, δεν χάθηκαν από τους Έλληνες φορολογούµενους
µόνο 24,5 δισεκατοµµύρια. Χάθηκε και το πλειοψηφικό πακέτο
των τραπεζών, η συµµετοχή του δηµοσίου µειώθηκε δραµατικά.
Τέταρτον, καταβάλλοντας µόνο 5.000.000.000, τον έλεγχο του
τραπεζικού συστήµατος έχουνε κάποιοι ξένοι. Προσέξτε, όχι κάποιοι ξένοι θεσµικοί και σοβαροί επενδυτές, αλλά τα λεγόµενα
distressed funds, που στόχο, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχουν το
γρήγορο κέρδος, µε κάθε τρόπο.
Πέµπτον, η ανακεφαλαιοποίηση τελικά των τραπεζών θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν κοµµένη και ραµµένη στα
µέτρα ακριβώς αυτών των funds. Δηλαδή, όπως παραδέχτηκε
και ο κ. Σταθάκης, χωρίς όριο στην τιµή, χωρίς καµµία δυνατότητα αναβολής της διαδικασίας, χωρίς συµµετοχή του δηµοσίου
και χωρίς συµµετοχή των θεσµικών εγχώριων επενδυτών ή, αν
θέλετε ακόµα, και τη συµµετοχή εγχώριων µικροεπενδυτών.
Και καταλήγω λέγοντας ότι εδώ και χρόνια εγώ αυτό που θυµάµαι, είναι η Αριστερά να έχει πολιτική σηµαία της το διαρκές
ξεπούληµα της χώρας από τη Δεξιά. Από την ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ και του ΟΤΕ, µέχρι την επένδυση της Εθνικής Τραπέζης
στην Τουρκία, σύσσωµη η τότε Αντιπολίτευση, από το κραταιό
τότε ΠΑΣΟΚ µέχρι τον µικρό τότε κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ, είχε
κάνει κεντρικό της αφήγηµα ότι κάθε προσπάθεια αξιοποίησης
της δηµόσιας περιουσίας, δηλαδή ιδιωτικοποίησης, ήταν ξεπούληµα σε κερδοσκόπους που παίρνουν τα ασηµικά για ένα κοµµάτι ψωµί.
Μάλιστα, στον προϋπολογισµό αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από αποκρατικοποιήσεις. Υπολογίζονται στα
2.000.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι στιγµής δεν έχουµε
ακούσει ούτε ένα Βουλευτή ούτε έναν Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να
υπερασπίζεται αυτά τα πολλαπλά οφέλη από τις αποκρατικοποιήσεις.
Η πολιτική, όµως, όπως όλοι ξέρουµε, παίζει πολύ περίεργα
παιχνίδια κι έτσι σήµερα η Αριστερή Κυβέρνησή σας κάνει ακριβώς αυτό που δεν θα τολµούσε να κάνει και ο πιο ακραίος νεοφιλελεύθερος.
Ο ισχυρισµός ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι
ένα έγκληµα που έγινε εις βάρος του Έλληνα φορολογούµενου
δεν είναι, λοιπόν, σε καµία περίπτωση υπερβολικός. Και ίσως δεν
θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι αυτή ακριβώς η ανακεφαλαιοποίηση είναι από τα πιο σοβαρά θέµατα και σκάνδαλα
της Μεταπολίτευσης, αφού µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα χάθηκαν 24,5 δισεκατοµµύρια.
Κλείνοντας, φαίνεται ότι σε ένα πράγµα ήταν συνεπής ο ΣΥ-
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ΡΙΖΑ και είχε πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, όταν ήταν ακόµη
Αντιπολίτευση και έδινε τα πάντα να γίνει Κυβέρνηση. Είχε πει
ότι θα βαράει τα νταούλια ο κ. Τσίπρας και ότι οι αγορές θα χορεύουνε. Προφανώς, εννοούσε πως θα βαράει τα νταούλια όπως
ακριβώς θέλουν αυτοί που αποκαλούσε τότε «όρνια των αγορών»
κι εκείνοι, λοιπόν, θα χορεύουν και θα γλεντάνε από τη χαρά τους
σήµερα, αφού η Κυβέρνησή σας τους έχει κάνει όλα τα χατίρια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραµανλή.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το φθινόπωρο του 2014
είχε γίνει αντιληπτό ότι το πρόγραµµα δεν τελειώνει, ότι το πρόγραµµα δεν έβγαινε. Το βλέπω και στο ύφος σας ότι συµφωνείτε
κατά βάθος.
Αντιλαµβανόµενοι αυτήν την πραγµατικότητα, είδατε ότι δεν
ήταν δυνατόν να ανταποκριθείτε στις δυσκολίες, στις καταστάσεις που είχατε οι ίδιοι οδηγήσει την οικονοµία κι έτσι, πηγαίνοντας για τις εκλογές, φροντίσατε προηγούµενα να µην υπάρχει
συµφωνία, ενώ κάνατε τα πάντα για να ναρκοθετήσετε το περιβάλλον, την κατάσταση στην οικονοµία αµέσως µετά τις εκλογές,
γιατί είχατε συνειδητοποιήσει ότι θα τις χάνατε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα που δεν έχει
καΜµία σχέση µε όλες τις αφηγήσεις σας περί success story,
περί της πιθανότητας να βγαίναµε στις αγορές την άνοιξη που
µας πέρασε, περί µιας πετυχηµένης πολιτικής, περί θυσιών, οι
οποίες γίνανε και πιάσανε τόπο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε
και το γνωρίζετε πολύ καλά, γι’ αυτό µε ανακούφιση είδατε ότι
δεν συγκεντρώθηκαν οι ψήφοι για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας και οδηγηθήκαµε στις εκλογές.
Ήταν µια ιδιότυπη απόδραση από τις ευθύνες σας, απόδραση
από µία κατάσταση η οποία ήταν εφιαλτική για την κοινωνία και
την οικονοµία.
Η συµφωνία που διαµορφώθηκε αµέσως µετά, µετά το εφτάµηνο, τον Αύγουστο, ήταν επιβεβληµένη από τα πράγµατα. Ήταν
µια συµφωνία επιβεβληµένη από τους συσχετισµούς. Η συµφωνία, όµως, αυτή διαφέρει από τις προηγούµενες δύο. Διαφέρει,
διότι πέτυχε να µην εµπεριέχει εφιαλτικά υφεσιογόνα πρωτογενή
ελλείµµατα. Η συµφωνία αυτή προώθησε και έκανε πράξη την
υπόθεση της ανακεφαλαιοποίησης και κυρίως µιας ανακεφαλαιοποίησης η οποία χαρακτηρίζεται από µiα ριζοσπαστική προσέγγιση στο ζήτηµα των τραπεζών. Γιατί; Γιατί απαντάει στον
πυρήνα του προβλήµατος, που είναι τα κόκκινα δάνεια.
Προσέξτε. Λέτε, πάλι χωρίς πειστικό τρόπο, απευθυνόµενοι
στον ΣΥΡΙΖΑ: «Η δική σας πολιτική οδήγησε στην ανάγκη της εκ
νέου ανακεφαλαιοποίησης». Μα, είναι αλήθεια; Τα πάνω από 100
δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια είναι αποτέλεσµα των επτά
µηνών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι το αποτύπωµα της πολιτικής σας; Ήταν µια πολιτική που χαρακτηριζόταν από σχέσεις
διαπλοκής, όπου έδινε χωρίς όρους και προϋποθέσεις δάνεια σε
συγκεκριµένα διαπλεκόµενα συµφέροντα, µια πολιτική που οδήγησε στην αναξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος.
Και βεβαίως, συνέβαλλε σε αυτή την αναξιοπιστία, στην οριακή
κατάσταση που είχαν φτάσει τα πράγµατα, όλη αυτή η προπαγάνδα που ξεκίνησε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά, όταν στο καφενείο αυτής εδώ της Βουλής καλούσε τους
Έλληνες να βγάλουν τα χρήµατά τους έξω. Ακολούθησε µετά η
κ. Βούλτεψη ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και διάφορα άλλα
πρωτοκλασάτα στελέχη σας.
Η συµφωνία αυτή που υπογράψαµε εµείς τον περασµένο Αύγουστο είχε και ένα άλλο ζήτηµα. Έβαλε επί τάπητος µια διαφορετική προσέγγιση για το θέµα του χρέους, κάτι το οποίο δεν
διανοηθήκατε ποτέ να το κάνετε, κάτι που, όπως θυµάστε, όλα
τα προηγούµενα χρόνια της διακυβέρνησής σας το ξορκίζατε,
λέγοντας ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιµο.
Αλήθεια, είναι βιώσιµο το ελληνικό χρέος; Το ισχυρίζεστε
ακόµα; Αλήθεια, στην κουβέντα που θα αρχίσει τώρα και όπου ο
καθένας θα αναγκαστεί να πάρει θέση, εσείς τι θα πείτε; Θα υπε-
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ρασπιστείτε την ελληνική Κυβέρνηση, η οποία θα προσπαθήσει
να επιτύχει µια αναδιάρθρωση, η οποία θα ελαφρύνει σηµαντικά
το ελληνικό χρέος; Είναι κάτι στο οποίο οφείλετε να απαντήσετε.
Ταυτόχρονα, η συµφωνία του προηγούµενου Αυγούστου οριοθέτησε το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων, βάζοντάς το στο πλαίσιο
των ήδη δροµολογηµένων εννέα γνωστών ιδιωτικοποιήσεων και
κάνοντας µια διαφορετική προσέγγιση στο θέµα της αξιοποίησης
της περιουσίας του δηµοσίου, βάζοντας τους όρους για τη δηµιουργία ενός νέου ταµείου.
Μέσα απ’ αυτό το πρίσµα, λοιπόν, θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει και τον προϋπολογισµό που συζητάµε σήµερα. Είναι ένα
προϋπολογισµός δύσκολος, ένας προϋπολογισµός που θέτει
σαν προτεραιότητα το θέµα της δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, µε την όσο δυνατόν µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Θα
το επαναλάβω: Με την όσο δυνατόν µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Θα πρέπει να το ακούτε, διότι τέτοια δεν υπήρχε ούτε
δράµι στην πολιτική επί των ηµερών σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική αυτή που εφαρµόζεται αυτή τη στιγµή φαίνεται ότι βάζει ένα φρένο στον κατήφορο
και διαµορφώνει αργά και βασανιστικά τους όρους για ένα άλλο
τοπίο. Ήδη έχει φανεί από την προσέγγιση, από τις εκτιµήσεις
που γίνονται για την ελληνική οικονοµία για το 2016 ότι τα πράγµατα αλλάζουν. Και όποιος λίγο σταθεί απ’ έξω, θα δει τα πράγµατα µε όρους κάπως πιο µακροσκοπικούς. Θα διαπιστώσει ότι
η ελληνική οικονοµία φαίνεται ότι µπορεί να κερδίσει το στοίχηµα
της αξιοπιστίας της και να υπάρξουν ορατά αποτελέσµατα από
την άνοιξη του επόµενου έτους.
Ταυτόχρονα, η συµφωνία που υπογράψαµε τον προηγούµενο
Αύγουστο είχε ορισµένα διλήµµατα, είχε ορισµένα ανοιχτά στοιχήµατα, κάτι που δεν υπήρχε σε καµµιά περίπτωση σε αυτά που
είχατε υπογράψει εσείς. Εσείς ακολουθήσατε µε ευλάβεια ένα
πρόγραµµα που σας επιβλήθηκε και δεν διανοηθήκατε στο πλαίσιο µιας διαπραγµάτευσης να αφήσετε κάποια πράγµατα ανοιχτά.
Ένα απ’ αυτά τα ζητήµατα είναι ο ΑΔΜΗΕ και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, µια και σχετίζεται µε ζητήµατα της ευθύνης του
Υπουργείου Ενέργειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε
πολύ καλά ότι στη συµφωνία του Αυγούστου, όσον αφορά το ζήτηµα των δικτύων υψηλής τάσης, του ΑΔΜΗΕ δηλαδή, υπήρχε
µια προσέγγιση που έλεγε ότι ή θα προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση ή θα µας παρουσιάσετε ένα εναλλακτικό ισοδύναµο
µέτρο.
Το ισοδύναµο µέτρο δεν έχει να κάνει µε χρήµατα τα οποία θα
βρίσκαµε πουλώντας ή βάζοντας κάποια άλλα µέτρα τα οποία
θα ισοδυναµούσαν µε αυτά που θα κερδίζαµε εάν πουλούσαµε
τον ΑΔΜΗΕ. Μιλάµε για ένα θεσµικό ισοδύναµο, που σχετίζεται
µε τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας.
Πάνω σε αυτό το ζήτηµα από τις πρώτες εβδοµάδες, συζητώντας µε τους θεσµούς, ξεκαθαρίσαµε ότι δεν τίθεται για την Κυβέρνηση το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης και έχει γίνει αποδεκτό.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε –και µπαίνουµε αυτή την εβδοµάδα
στην πιο κρίσιµη εβδοµάδα, για να δούµε τελικά εάν θα συµφωνήσουµε µε τους εταίρους µας- τη συνδιαµόρφωση στη βάση
µιας εναλλακτικής προσέγγισης, που βεβαίως θα αποσυσχετίζει
τα δίκτυα υψηλής τάσης από τη ιδιοκτησία της ΔΕΗ, που όµως
θα παραµένουν αυτά κάτω από δηµόσιο έλεγχο.
Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτηµα και παρακαλώ τους συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία που θα µιλήσουν, να µας
πουν εάν αυτή την κρίσιµη εβδοµάδα, που η ελληνική Κυβέρνηση
θα δώσει τη µάχη για να διατηρηθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των
δικτύων υψηλής τάσης, θα πάρετε θέση τέτοια, ώστε να βοηθάτε
αυτή την προσπάθεια ή αν θα ξαναθυµηθείτε τις παλιές σας προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση και τη µικρή ΔΕΗ.
Αλήθεια, επιµένετε ακόµα σε αυτό; Θεωρείτε ότι αυτή την
εβδοµάδα που θα έρθουν οι εκπρόσωποι των θεσµών εδώ, θα
πρέπει να υπάρχει αυτό πάνω στο τραπέζι; Πείτε µας. Είναι πολύ
κρίσιµο να ξέρουµε τι λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, εάν τελικά µπορεί ακόµα να πει κάτι. Γιατί, ειλικρινά αυτούς τους πρώτους µήνες της δεύτερης διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο που να λέγεται από µεριά
σας.
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Ξέρετε κάτι; Εµείς όταν ήµασταν στην Αντιπολίτευση, σας λέγαµε κάποια πράγµατα, ότι είστε ακραία νεοφιλελεύθεροι, δεν
διαπραγµατεύεστε, δεν το κάνετε µε όρους αξιοπρέπειας, δεν
κοιτάτε το θέµα των συµµαχιών, δεν καταθέτετε µια διαφορετική
άποψη για τη Ευρώπη. Αυτή η πολιτική σας, ουσιαστικά αποδυναµώνει την ίδια τη έννοια, την ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης.
Τώρα τι λέτε; Από ποια πλευρά µας κάνετε κριτική; Από τη
πλευρά των επιχειρηµάτων, όταν κατά τη διάρκεια του δηµοψηφίσµατος λέγατε «ναι» σε νέα µέτρα; Από τη πλευρά των επιχειρηµάτων και των θέσεων, που είχατε εσείς δεσµευτεί µέσα στο
µεσοπρόθεσµο για τη συνέχιση της άγριας λιτότητας; Από τη
µεριά των επιχειρηµάτων που ήθελαν πρωτογενή πλεονάσµατα
πολύ υψηλότερα απ’ αυτά που κατορθώσαµε να προβλέπουµε
εµείς για την ελληνική οικονοµία τα επόµενα χρόνια;
Για όλα αυτά δεν έχετε πει τίποτα απολύτως, παρά το µόνο
που κάνετε είναι να είστε χωρίς πυξίδα, µε κρίση ταυτότητας, µε
στρατηγική κρίση, που διακρίνει σήµερα τον πολιτικό σας φορέα
και αποτυπώνεται και στον τρόπο που γίνεται η συζήτηση για την
ανάδειξη του νέου Αρχηγού σας.
Αλήθεια, αυτοί οι νέοι υποψήφιοι Αρχηγοί, δεν έχουν να καταθέσουν µια πολιτική πλατφόρµα; Είναι καλό για τη δηµοκρατία
να υπάρχουν κόµµατα τα οποία να επιλέγουν τον Αρχηγό τους
πριν κάνουν συνέδριο; Και αν αυτός ο Αρχηγός δεν µπορεί να
εκφράσει την πολιτική πλατφόρµα που θα προκύψει από το συνέδριο που θα γίνει µετά; Δεν είναι σχήµα οξύµωρο; Βεβαίως
αυτά, είναι ψιλά γράµµατα για κόµµατα τα οποία έχουν συνηθίσει
να λειτουργούν µε όρους καθαρά προεδροκεντρικούς και η έννοια της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας είναι κάτι µε το οποίο
έχουν πάρει διαζύγιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον τοµέα της ενέργειας στη
χώρα µας συµβαίνουν ήδη πολλά και θα συµβούν ακόµα περισσότερα. Είµαστε σε µια τέτοια ιστορική φάση, όπου αλλάζει συνολικά το διεθνές περιβάλλον. Οι επιλογές µας να
επανεκκινήσουµε το έργο του ΤΑΠ, του µεγάλου αυτού αγωγού,
και ταυτόχρονα το έργο της διασύνδεσης προς τα βόρεια σύνορά µας µε τον λεγόµενο ελληνοβουλγαρικό αγωγό είναι επιλογές, οι οποίες έρχονται να λειτουργήσουν θετικά στην
υπόθεση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αλλά και της
ανάπτυξής της.
Προσέξτε, όµως: Εµείς παραλάβαµε µια συµφωνία, αυτή για
τον ΤΑΠ, από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, µια συµφωνία που,
εάν ήµασταν εµείς στα πράγµατα, θα την κάναµε διαφορετικά.
Παρ’ όλα αυτά µέσα από τη διαπραγµάτευση που κάναµε το τελευταίο διάστηµα µετά τις τελευταίες εκλογές, καταφέραµε και
κερδίσαµε ορισµένα πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, να υπάρξει αποζηµίωση για τη δηµόσια γη –
δεν το προβλέπατε εσείς στη συµφωνία που είχατε κάνει- να
υπάρξει αποζηµίωση από τη εταιρεία για τη διέλευση από τη δασική γη, που ούτε αυτό το προβλέπατε. Και επίσης πετύχαµε τον
διπλασιασµό των ποσών που θα δοθούν στη βάση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης από τους δήµους διέλευσης. Διότι, πράγµατι
αντιλαµβανόµαστε ότι σε ορισµένες περιοχές υπάρχει ανάγκη
να υπάρξουν αντισταθµιστικά οφέλη.
Επιπλέον, µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης, θα ήθελα
να σας πω ότι χθες, σε µια πολύ κρίσιµη συζήτηση που έγινε από
τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κατορθώσαµε και πήγαµε σε µια
απόφαση που µειώνει έστω και λίγο –αλλά θεωρώ ότι έχει µια ιδιαίτερη σηµαντική και συµβολική αξία- το ΕΤΜΕΑΡ για τα οικιακά
τιµολόγια και για τις µικρές επιχειρήσεις. Είναι ένα πρώτο βήµα
σε µια κατεύθυνση που θέλουµε να ακολουθήσουµε. Και είναι
προάγγελος να πάµε σε µια πιο µεγάλη µείωση των τιµολογίων
ηλεκτρικής ενέργειας το 2016.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπαµε και πριν, ο
προϋπολογισµός αυτός είναι επιβεβληµένος από την ίδια την
πραγµατικότητα.
Εµείς θα πορευθούµε, προσπαθώντας πάντοτε να εξασφαλίζουµε τη µέγιστη κοινωνική συναίνεση. Θα επιδιώκουµε τον διάλογο µε τις άλλες πολιτικές δυνάµεις. Δεν φλερτάρουµε µε
απόψεις περί οικουµενικών κυβερνήσεων, που ουσιαστικά αποδυναµώνουν και νοθεύουν την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας,
πιστεύοντας πως αυτός ο δρόµος µπορεί να είναι δύσκολος, αλλά
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µε µία Κυβέρνηση της Αριστεράς στο πηδάλιο δηµιουργεί αργά,
αλλά σταθερά τους όρους απεµπλοκής από τις πολιτικές λιτότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
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 µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 44ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.
Καλώς ήρθατε, συµπατριώτες!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, θα προηγηθεί ο
κ. Βενιζέλος. Ζήτησε µία παρέµβαση δύο λεπτών για να πει κάτι
επί του Κανονισµού.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ζήτηµα που θέλω
να θέσω επί του Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα το ζήτηµα της
παραβίασης των άρθρων 24 και 77 του Κανονισµού αφορά το γεγονός ότι πριν από λίγο στην Αίθουσα της Βουλής και ενώπιον του
Σώµατος Υφυπουργός εψεύσθη ασύστολα, προσπαθώντας να παραπλανήσει την κρίση του Σώµατος, ενώ διεξάγεται η κορυφαία
κοινοβουλευτική διαδικασία του προϋπολογισµού της Βουλής.
Ο κ. Μάρδας ζήτησε να παρεµβληθεί στη συζήτηση, για να
ενηµερώσει το Σώµα πόση είναι η ονοµαστική µείωση του χρέους
που επιτεύχθηκε µε τις µεγάλες παρεµβάσεις του 2012 και είπε
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η συνολική ονοµαστική µείωση είναι 51
δισεκατοµµύρια, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις ελληνικές
τράπεζες και τα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία.
Πρόκειται για ένα ωµό ψέµα και για µία επιχείρηση συνειδητής
παραπλάνησης της Βουλής και της κοινής γνώµης. Επειδή έχω
πραγµατικά κουραστεί να επικαλούµαι αριθµούς, απηύθυνα προ
πολλών εβδοµάδων σχετικές ερωτήσεις στον κύριο Υπουργό των
Οικονοµικών, ο οποίος, µε καθυστέρηση και καθ’ υπέρβαση του
Κανονισµού απάντησε µόλις χθες ότι η ονοµαστική µείωση του
χρέους το 2012 είναι µεν στο επίπεδο του χρέους της Κεντρικής
Κυβέρνησης 108,5 δισεκατοµµύρια, στο επίπεδο δε του χρέους
της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή αφαιρούµενου και του συµψηφισµού των ταµείων -γιατί πρόκειται για τη συνολική ωφέλεια της
Γενικής Κυβέρνησης- 96 δισεκατοµµύρια, δηλαδή πενήντα ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ του 2012, πολύ περισσότερο τώρα
που έχει δυστυχώς µειωθεί το ΑΕΠ.
Καταθέτω προς τη Βουλή τις απαντήσεις που µου έδωσε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών, επισυνάπτοντας σχετικό έγγραφο του Οργανισµού Διαχείρισης του Δηµοσίου Χρέους. Το
έγγραφο αυτό µας θυµίζει –θυµίζει στη Βουλή και τον ελληνικό
λαό- ότι το 2011 η µέση διάρκεια του χρέους ήταν εξίµισι έτη.
Τώρα είναι δεκαεξίµισι έτη. Μας θυµίζει ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους το 2011 είχε µέσο επιτόκιο 4,55% και τώρα,
σήµερα, 1,79%. Επίσης, µας θυµίζει ότι το 2011 πληρώσαµε 16,1
δισεκατοµµύρια για εξυπηρέτηση χρέους, ενώ φέτος πληρώνουµε 5,7 δισεκατοµµύρια, δηλαδή λιγότερο από το 1/3.
Επίσης, σε άλλη απάντησή του, πάλι καθυστερηµένη, αλλά εν
πάση περιπτώσει έγγραφη απάντηση, µου θυµίζει και µας θυµίζει
ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ότι όσον αφορά τη συνολική
κρατική επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταµεία, από τα οποία
πράγµατι 13 δισεκατοµµύρια µεταφέρθηκαν στην περιουσία της
γενικής κυβέρνησης, στην οποία ανήκει και το κράτος και τα ταµεία, επωφελήθηκαν τα ταµεία από την κεντρική κυβέρνηση
αθροιστικά, από το 2009 µέχρι το 2015 µε 104,5 δισεκατοµµύρια,
εκ των οποίων τα 95 δισεκατοµµύρια είναι επιχορηγήσεις προς
όφελος φυσικά των ασφαλισµένων.
Επιπλέον δε, στην επίσηµη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας, του ESM που είναι ο δανειστής της
Ελλάδος και διάδοχος του EFSF, όπως έχω πει κατ’ επανάληψη,
ο κ. Ρέγκλινγκ εξηγεί ότι, πέραν της ονοµαστικής µείωσης του
χρέους κατά 108,5 δισεκατοµµύρια το 2012, επήλθε µόνον µέσω
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της µεταβολής των όρων δανεισµού από την Ευρωπαϊκή Ένωση
περαιτέρω µείωση σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, επειδή
έχουµε καλύτερα επιτόκια, µεγαλύτερη διάρκεια, καλύτερες λήξεις, η οποία ισοδυναµεί µε το 49% του ελληνικού ΑΕΠ του 2013,
δηλαδή µε άλλα 100 δισεκατοµµύρια.
Τα έγγραφα του κ. Τσακαλώτου και του κ. Ρέγκλινγκ µιλούν
για µία µείωση, η οποία είναι σε ονοµαστικούς όρους 100 δισεκατοµµύρια –για να µιλάµε πιο συνοπτικά- και σε όρους καθαρής
παρούσας αξίας, δηλαδή πραγµατικής οφειλής, τουλάχιστον
άλλα 100, δηλαδή 200 δισεκατοµµύρια.
Και καταθέτω στη Βουλή όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία, εν
πάση περιπτώσει, είναι έγγραφα της Κυβέρνησης, για να συνεννοηθούµε επιτέλους στον τόπο αυτό και στον χώρο αυτό, για να
ξέρετε όλοι σας από πού ξεκινάµε και τι πρέπει να γίνει τώρα ως
συµπλήρωµα και προσάρτηµα της µείωσης του χρέους.
Πράγµατι, θέλουµε να βοηθήσουµε να βελτιωθούν περαιτέρω
οι συνθήκες, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να τα µάθετε αυτά,
να τα τιµήσετε, να τα υποστηρίξετε και να φέρετε και το κατιτίς
επιπλέον αυτών. Όµως, η αλήθεια των αριθµών θα κατισχύσει
έναντι του ψεύδους, της συκοφαντίας, της χυδαιότητας και της
εξαπάτησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού, για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θέλει να
απαντήσει ο Υπουργός. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι θα απογίνουν
οι Βουλευτές στο τέλος;
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Απέναντι
στα όσα είπατε περί ψεύδους και των σχετικών, εγώ καταθέτω
στη Βουλή τη σελίδα 107 της συγκεκριµένης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία λέει ότι το καθαρό τελικό αποτέλεσµα όλων των συναλλαγών, σχετικά µε το PSI, ήταν η µείωση του
χρέους εντός του 2012 µόνο κατά 51,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν είναι δικοί µου υπολογισµοί αυτοί, είναι από εδώ µέσα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μάρδα, τελειώσατε την τοποθέτησή σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βενιζέλο, σας
παρακαλώ, στις 17.00’ θα µιλήσετε, µετά από ένα τέταρτο - είκοσι λεπτά. Αφήστε και λίγο χρόνο για τους Βουλευτές. Είναι
εδώ και ο Υπουργός Οικονοµικών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα µιλήσω για λιγότερο από ένα
λεπτό.
Με εκπλήσσει το γεγονός, ότι όχι ένας Υφυπουργός, αλλά
ένας καθηγητής των οικονοµικών επιστηµών διαβάζει λάθος εκθέσεις, µε λάθος τρόπο. Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
λέει ποια ήταν η συνολική επιβάρυνση του χρέους το 2012,
επειδή έτρεχαν ελλείµµατα και βεβαίως, το όφελος από την παρέµβαση του 2012 δεν έµεινε καθαρό. Στο τέλος του 2012
έπρεπε να ενσωµατώσουµε τα ελλείµµατα που είχαν παραχθεί
λόγω της κρίσης και λόγω της ύφεσης. Συγχέει το όφελος της
παρέµβασης στο χρέος -και µάλιστα της ονοµαστικής παρέµβασης, γιατί αυτό δεν θίγει σε τίποτα την καθαρή παρούσα αξίαµε τη συνολική εικόνα διαχείρισης του έτους συνολικά. Βέβαια,
συνεχίζαµε να παράγουµε χρέος, γιατί δεν είχαµε φθάσει στο
πρωτογενές πλεόνασµα. Και ενώ φθάσαµε στο πρωτογενές πλεόνασµα, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µάς γύρισε στην ύφεση και
στα πρωτογενή ελλείµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ψαριανός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στον λίγο χρόνο που έχω να τοποθετηθώ επί του προϋπολογισµού και επειδή όλα τα νούµερα έχουν ακουστεί, όλοι οι αριθµοί,
σε όλες τις εκδοχές και σε όλες τις οπτικές υπό τις οποίες µπορεί
κάποιος να δει νούµερα και έχουν τεθεί υπ’ όψιν µας, σε όλους,
και στον ελληνικό λαό και στη Βουλή, δεν θα αναφερθώ καθόλου
σε αριθµούς, σε ποσοστά, σε νούµερα, σε µειώσεις, σε αυξήσεις
και σε µέτρα.
Θα ήθελα, στον λίγο χρόνο που έχω, να προλάβαινα να διαβάσω την τοποθέτηση επί του προϋπολογισµού, έναν χρόνο
πριν, του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν είκοσι πέντε µε τριάντα λεπτά,
κάπου εκεί. Δεν είχα τον χρόνο. Ούτε περίληψη δεν µπορούσα
να κάνω για να βρω και να παραθέσω εδώ µερικά σηµεία της τοποθέτησης του νυν αριστερού Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης
ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε, όµως, χρόνος ούτε για την περίληψη,
για να παραθέσω την τοποθέτηση και τα επιχειρήµατα του νυν
Πρωθυπουργού ως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
στον περσινό προϋπολογισµό. Είναι ο όγδοος προϋπολογισµός
που παίρνω τον λόγο να µιλήσω, από τον προϋπολογισµό του
2008, στο τέλος του 2007.
Με µονότονο τρόπο έλεγα κάθε φορά, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στην κυβέρνηση Καραµανλή, στην κυβέρνηση Παπαδήµου και στην αριστερή
Κυβέρνηση τη σηµερινή, την αριστεροδεξιά, ότι ο προϋπολογισµός αυτός και η συζήτηση που γίνεται, γίνεται επί ενός προϋπολογισµού που θα αποτύχει, που δεν πρόκειται να πετύχει τους
στόχους. Τα νούµερα θα πέσουν έξω. Όλα θα πέσουν έξω.
Και ξέρετε, έχουµε γευτεί όλα τα µανιτάρια των παραµυθιών
σε αυτήν τη χώρα και σε αυτήν τη Βουλή, σε πολλές εκδοχές,
µανιτάρια σκούρα, πράσινα, λαµπερά, κόκκινα µανιτάρια µε
άσπρες βούλες, των παραµυθιών. Έχουµε ακούσει όλα τα παραµύθια ως ελληνικός λαός σοφός. Έχουµε φάει όλα τα µανιτάρια και όλα τα παραµύθια. Δυσκολευόµαστε µετά να
παραδεχθούµε ότι τη φάγαµε την «παραµύθα», ότι «την ήπιαµε»
δηλαδή, και ότι «την πατήσαµε». Δυσκολευόµαστε πάρα πολύ.
Πολλοί ακόµα δεν έχουν παραδεχτεί παραµύθια που φάγανε
πριν από σαράντα χρόνια. Δεν θέλω να επεκταθώ, επειδή η Μεταπολίτευση είναι ένα πολύ µακρύ χρονικό διάστηµα, αλλά και
πολύ γρήγορο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία µε τα παραµύθια και τα
µανιτάρια συνεχίζεται, ενώ θα έπρεπε να έχει σταµατήσει. Θέλω
να σας πω ότι σε κάθε συζήτηση για τον προϋπολογισµό ήµασταν εδώ από τους τριακόσιους Βουλευτές διακόσιοι είκοσι - διακόσιοι πενήντα και στριµωχνόµασταν -και από την Κυβέρνηση και
από την Αντιπολίτευση και από όλα τα κόµµατα, είτε αυτά ήταν
πέντε είτε ήταν επτά- ποιος θα πρωτοµιλήσει και έφτανε το Σάββατο το βράδυ που ψηφίζαµε και δεν είχαν µιλήσει πενήντα εξήντα άνθρωποι. Και σήµερα από το Προεδρείο έψαχνε να βρει
κυβερνητικούς Βουλευτές να µιλήσουν επί του προϋπολογισµού
και δεν βρίσκανε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Μίλησαν εβδοµήντα.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Πριν από δύο ώρες ήταν εδώ τέσσερα άτοµα –µετρηµένα- από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την Αντιπολίτευση,
για τα άλλα κόµµατα, δεν µε ενδιαφέρει. Εγώ λέω για την Κυβέρνηση, για τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης. Τριάντα πέντε,
σαράντα, πενήντα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποσυρθεί εκ
του καταλόγου και δεν θα τοποθετηθούν, διότι δεν έχουν τι να
πουν. Να πεις για νενέκους, για γερµανοτσολιάδες, για µερκελιστές; Να καλέσεις τον λαό να βγει στις πλατείες, αναπτύσσοντας
ένα θερµοκήπιο µίσους για τα πουληµένα τοµάρια που καταστρέφουν τη χώρα; Δεν έχεις να πεις πολλά πράγµατα. Οπότε τι
να πεις τώρα και πώς να το µασήσεις; Άλλοι ψηφίζουν κλαίγοντας, άλλοι ψηφίζουν και µετά λένε ότι «δεν έπρεπε να το ψηφίσω,
αλλά τι να κάνω;», όλα αυτά τα πράγµατα. Δηλαδή τι άλλο θα
δούµε σε αυτήν τη χώρα;
Ειλικρινά, θα ήθελα να ξέρω, θα ήθελα να κοιτάξω δύο - τρία
χρόνια, µετά να δω πώς θα είµαστε. Θα είµαστε πολύ χειρότερα
από τώρα. Θα είµαστε µια κατεστραµµένη χώρα, αν δεν αποφασίσουµε, φίλοι και σύντροφοι, πατριώτες, δηµοκράτες από όλες
οι παρατάξεις –ξαναλέω, εκτός από αυτήν την παράταξη που δεν
θέλει και εκτός από την παράταξη που δεν πρέπει- ότι θα κά-
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νουµε ένα πρόγραµµα, έναν σχεδιασµό για τρία χρόνια, για δύο
χρόνια, για τέσσερα χρόνια –αυτό θα ήταν το καλύτερο- ότι αυτή
η χώρα, για να γίνει µια κανονική χώρα, πρέπει να κάνουµε αυτό
και αυτό, θεσµικές αλλαγές, πολιτικό σύστηµα, εκλογικό νόµο,
φορολογικό, ασφαλιστικό µε δίκαιο τρόπο.
Θα µπορούσα να σας περιγράψω τρόπους µε τους οποίους
αυτό γίνεται δίκαιο. Θα µπορούσα να σας πω για τη λίστα Λαγκάρντ που την κουνούσαµε εδώ πέρα και λέγαµε «µας τα κρύβετε αυτά και δεν παίρνετε λεφτά από τις λίστες…». Πόσα
πήρατε; Τι έγινε; Πού είναι ο κ. Νικολούδης; Πού είναι άλλα σέντερ φορ αυτών των κυβερνήσεων της Αριστεράς; Πού είναι να
µας πουν τι έγινε µε τις λίστες Λιχτενστάιν, µε τη λίστα Λαγκάρντ,
τι έγινε µε το λαθρεµπόριο καυσίµων, καπνών, µε το παρεµπόριο;
Τι έγιναν όλα αυτά τα σχέδια;
Ξέρετε, ο κ. Σιµορέλης από τα Τρίκαλα µάς είπε ότι εάν δεν
υπήρχε το µνηµόνιο, θα έπρεπε να το επινοήσουµε, να το εφεύρουµε. Πάρα πολύ σωστά! Εµείς, αυτό το λέµε από το 2009, από
το 2010, ότι αυτή η χώρα έπρεπε να εφαρµόσει ένα µνηµόνιο.
Όχι ένα µνηµόνιο καταστροφής, περικοπών και υπερφορολόγησης, αλλά ένα µνηµόνιο, για να γίνει δίκαιη η διακυβέρνηση της
χώρας σε ευρωπαϊκά πλαίσια, γιατί η Ευρώπη είναι το ασφαλέστερο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα και θα έπρεπε
να προχωράει προς την ολοκλήρωσή της και όχι να έχει διασπαστικές φωνές και τάσεις και διάφορα αριστερά, δεξιά και ακροδεξιά κόµµατα να κουνάνε τις σηµαίες των εθνικισµών και της
διάλυσης της Ευρώπης.
Μερικοί λένε ότι η Ευρώπη είναι των µονοπωλίων και των συµφερόντων. Κάθε χώρα χωριστά τι είναι; Δεν είναι των µονοπωλίων και των συµφερόντων;
Πρέπει να τελειώσουµε µε τα παραµυθάκια. Ακούσαµε την
«Κοκκινοσκουφίτσα», τη «Σταχτοπούτα», τον «Λύκο και τα Επτά
Κατσικάκια», το «Γιαννάκη και τη Φασολιά», όλα τα παραµύθια.
Τους δράκους όλους τους είδαµε, τους γνωρίσαµε, τους νενέκους, τους γερµανοτσολιάδες, τα πουληµένα τοµάρια, τους
οποίους καλούµε τώρα σε µία διαδικασία συναινετική και επειδή
αυτοί έρχονται και λένε ότι αυτό δεν είναι συναίνεση, βγαίνουν
την άλλη ηµέρα οι άλλοι και λένε ότι είναι κάτι βρωµόσκυλα τα
οποία ουρλιάζουν, ενώ το καραβάνι προχωράει, µε τις καµήλες,
µε όλες τις καµπούρες.
Θέλω να τελειώσω λέγοντας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Με τη Χιονάτη!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Με όλο το θάρρος, µπορώ να τελειώσω, έτσι; Ευχαριστώ, κύριε επίτροπε.
Θέλω να σας πω για τα παραµύθια και τα µανιτάρια. Όλα τα
µανιτάρια τρώγονται, αν και µερικά µόνο µία φορά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κικίλιας από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια η κ. Βαγιωνάκη
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σπάνια και κατά τη θητεία
µου στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και τώρα ως Βουλευτής έχω
υψώσει τους τόνους. Οφείλω, όµως, να πω αυτό το οποίο και οι
πιο παλιοί από εσάς –εννοώ αυτοί που ήταν και στην προηγούµενη Βουλή από το 2012, όπως και εγώ- και οι σηµερινοί οφείλετε
να παραδεχθείτε, ότι ο λαϊκισµός έχει απίστευτη αύρα. Είναι σαν
να ανεβαίνεις σε µία σανίδα και να σε πηγαίνει το κύµα και να αισθάνεσαι αόρατος, αήττητος, να µπορείς να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις, σε όποιον θέλεις, να παίρνεις τα εύσηµα από αυτό, να
δηµαγωγείς, να λαϊκίζεις.
Όµως, ξέρετε, έχει κοντά ποδάρια, γι’ αυτό παραδέχονται και
τα βιβλία της Νοµικής, ότι πάνω από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, κύριε Τασούλα, υπάρχει και η ανταποδοτική δικαιοσύνη,
κοινώς η θεία δίκη.
Έχουµε έρθει σήµερα και συζητάµε τον προϋπολογισµό, τη
στιγµή που εσείς καλείστε να εφαρµόσετε ένα µνηµόνιο που έχει
ως αποτελέσµατα χρέος στο 200% του ΑΕΠ, πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, επιβολή νέων φόρων,
περικοπές µισθών, συντάξεων, επικουρικών, επιδοµάτων εφάπαξ, ΕΚΑΣ κ.λπ.. Να κλείσει ο κύκλος αυτός γρήγορα! Πράγµατι,
σε µια από τις οµιλίες του ο κ. Βενιζέλος, στην προηγούµενη θη-
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τεία, µετά από συνεχόµενες αποδοκιµασίες σας και διακοπές
στον λόγο του, σας είπε ότι δεν έχετε ακόµη καταλάβει τι έχετε
να δείτε µπροστά σας, τι έρχεται, µε ποιες προκλήσεις θα βρεθείτε αντιµέτωποι. Κοντός ψαλµός αλληλούια!
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κανείς δεν δικαιούται να βγάλει την ουρά του έξω από ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε.
Προσφάτως, έγιναν οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε,
είναι σεβαστή η ψήφος του. Εσείς κυβερνάτε µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτή ήταν η επιλογή σας.
Αντί αυτό να λειτουργήσει παιδευτικά για εσάς, αυτό που είδαµε είναι να περισσεύει η αµετροέπεια, δυστυχώς το πολιτικό
θράσος, το ένα µετά το άλλο, συγκυρίες ή πολιτικά πεπραγµένα
της στιγµής να έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέω εγώ,
διαψεύδοντας εσάς.
Για παράδειγµα, πόσες φορές τα τελευταία πέντε χρόνια δεν
κατηγορήσατε και εσείς, κύριε Μάρδα, και άλλοι τους πολιτικούς
σας αντιπάλους για κάθε πιθανότητα ή µη –διερευνητέα- πολιτικής και οικονοµικής ατασθαλίας στις θέσεις ευθύνης τους;
Πόσες φορές δεν εγείρατε θέµατα για το Κέντρο, για τη Δεξιά,
µιλώντας όλοι σας για το αριστερό ηθικό πλεονέκτηµα;
Εγώ δεν βιάζοµαι να κατηγορήσω κανέναν κ. Σταθάκη, κανέναν κ. Φλαµπουράρη και δεν δέχοµαι a priori ότι πριν ολοκληρωθεί µια έρευνα –πρωτόγνωρη όµως οφείλω να οµολογήσω, µια
που ανοίγονται λογαριασµοί- µπορεί να πει κανείς ότι κάποιος
είναι ένοχος ή όχι. Εγώ τους θεωρώ όλους αθώους και το τεκµήριο της αθωότητας πραγµατικό και ζωντανό. Αναρωτιέµαι
όµως, αν τελικά κάποιος φανεί από την έρευνα ότι είναι ένοχος,
αυτό καταρρίπτει το ηθικό πλεονέκτηµα για όλους σας; Θα πρέπει να µεµφθούµε όλοι την Αριστερά µετά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν είναι έτσι. Στον
αντίποδα νοµίζω ότι υπάρχουν παντού, στην πολιτική, στο επιχειρείν, στην κοινωνία, και καλοί και κακοί και άσχηµοι. Δουλειά
και υποχρέωση δική µας και των πολιτών είναι να βρουν τους άριστους, τους άξιους, τους ηθικούς, όπου και αν ανήκουν αυτοί.
Άρα, και αυτό, αν θέλετε, το ηθικό πλεονέκτηµα καταρρίφθηκε.
Έχω σηµειώσει τα λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού από τον
προϋπολογισµό στις 7-12-2014, δηλαδή από τον προϋπολογισµό
του 2015. Δεν θα µπω στη διαδικασία να τις διαβάσω. Ειλικρινά,
δεν υπάρχει λόγος. Ακούστηκαν αρκετά πράγµατα από αυτά που
είπε ο κύριος Πρωθυπουργός έναν χρόνο πριν. Είναι σαν να
έχουµε πάθει αµνησία όλοι έναν χρόνο µετά.
Θα σηµειώσω όµως ότι τώρα µας ζητά συναίνεση ο επικεφαλής του κόµµατος που δικαιολόγησε πολιτικά, υιοθέτησε και κάλυψε την όποια πολιτική βία και εξτρεµισµό, έναντι των πολιτικών
του αντιπάλων.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θεωρώ ανήθικο, γιατί
ενδεχοµένως να βρεθεί ο ίδιος ή εσείς στη δυσάρεστη θέση
αύριο, αν η επιλογή σας είναι να προχωρήσετε έτσι όπως πάτε
και να προσυπογράψετε µειώσεις συντάξεων και µισθών στο
ασφαλιστικό, να υποστείτε τη βάσανο αυτή. Δεν σας το εύχοµαι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ.
Αυτή υπήρξε όµως µια πραγµατικότητα. Αντί εσείς, µε τις ηθικές σας ευαισθησίες, το αριστερό σας πρόσηµο, αν θέλετε, την
αίσθηση της κοινωνικής σας δικαιοσύνης, να υπεραµυνθείτε των
συναδέλφων στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, βιαστήκατε να τους ρίξετε το ανάθεµα.
Είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός: «Όποια παιχνίδια και αν παίξετε σε συνεργασία µε την τρόικα και τους δανειστές, δεν θα ξεγελάσετε κανέναν. Για εµάς δρόµος επιστροφής δεν υπάρχει.».
Αυτό ήταν Θάτσερ βέβαια, όχι Τσίπρας. Εντυπωσιακό! Του το
επιστρέφω πάλι µε Θάτσερ: «Το δυστύχηµα από ό,τι φαίνεται και
το πρόβληµα στον σοσιαλισµό είναι ότι στο τέλος τελειώνουν τα
χρήµατα των άλλων.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Άρα, δυστυχώς, επειδή τα χρήµατα των άλλων έχουν τελειώσει, είναι καιρός κρίσης και απόφασης, να σταµατήσετε να παριστάνετε την Κυβέρνηση µε χρήµατα των άλλων και να
αποφασίσετε πού θα οδεύσει αυτή η χώρα.
Προφανώς εγώ θα καταψηφίσω τον προϋπολογισµό και θα
ήθελα τέλος να σας θυµίσω ότι ενδεχοµένως εσείς θα πρέπει να
κάνετε δεύτερες σκέψεις για εκείνο το βράδυ, πριν από έναν
χρόνο, που δεν σηκωθήκατε όρθιοι µε στεντόρεια φωνή και δεν
φωνάξατε: «Σταύρος Δήµας».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Βαγιωνάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεµέλιο και προϋπόθεση για την ανάκαµψη της οικονοµίας
αποτελεί η πολιτική σταθερότητα, η οποία όµως θα πρέπει να
συνοδεύεται από έναν συνολικό πολιτικό προσανατολισµό µε κοινωνικό πρόσωπο.
Ο προϋπολογισµός του 2016 εµπεριέχει αυτό το πολύ σηµαντικό στοιχείο. Παρ’ ότι διαµορφώθηκε σε ένα ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, πέτυχε σε σηµαντικό βαθµό να είναι
ισορροπηµένος, ρεαλιστικός, αλλά συνάµα –και αυτό είναι το
σπουδαιότερο- να είναι ένας προϋπολογισµός πιο δίκαιος, που
εµπεριέχει µια σειρά από αναδιανεµητικά στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Με σχεδόν µηδενικές προβλέψεις για ύφεση, µε ρεαλιστικά
χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, αποφύγαµε τον εύκολο
δρόµο, τον δρόµο που ακολούθησαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, να επιδοθούµε δηλαδή στη γνωστή κοπτοραπτική, να
εµβολίσουµε τα συνήθη υποζύγια, αφήνοντας ταυτόχρονα ανέπαφη τη µικρή, µεσαία και µεγάλη διαπλοκή και γκρεµίζοντας περαιτέρω την κοινωνική προστασία και τον δηµόσιο χαρακτήρα
µιας σειράς κοινωνικών αγαθών.
Παρ’ όλο, λοιπόν, που και σε αυτόν τον προϋπολογισµό εγγράφονται ορισµένα δύσκολα µέτρα, αποτυπώνεται παράλληλα,
όσο και αν κάποιοι επιθυµούν να το υποβαθµίσουν, η µέριµνα και
η σκληρή διαπραγµατευτική προσπάθεια της Κυβέρνησης να
προστατέψει τους αδύναµους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικά
οµάδες.
Κρατώντας το τελευταίο σηµείο, οφείλω να υπενθυµίσω πως,
αν δεν είχαµε παλέψει σκληρά, αυτή τη στιγµή η χώρα θα ήταν
υποχρεωµένη, βάσει των στόχων της προηγούµενης συµφωνίας,
να παρουσιάσει πλεόνασµα 4,5% αντί για 0,5% που συµφωνήθηκε τώρα, νούµερο που µεταφράζεται σε περαιτέρω 7 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, που τώρα αποφεύγονται, την ίδια στιγµή
που για πρώτη φορά µετά από πέντε χρόνια γίνονται εννιακόσιες
ογδόντα πέντε προσλήψεις στον χώρο της υγείας, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δυόµισι χιλιάδες µετά από πέντε χρόνια,
όπως είπα προηγουµένως, την ίδια στιγµή που αυξάνουµε την
επιχορήγηση στα νοσοκοµεία κατά 200 εκατοµµύρια και για τις
δηµόσιες επενδύσεις κατά 350 εκατοµµύρια.
Έτσι, λοιπόν, µετά από πέντε µνηµονιακά χρόνια έχουµε έστω
και µια µικρή αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
και συγκεκριµένα 50 εκατοµµύρια από ίδιους πόρους και 300
εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ. Το πιο σηµαντικό, κατά τη γνώµη
µου, είναι το γεγονός πως, όταν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν φρόντισαν και δεν ενδιαφέρθηκαν να εκπονήσουν πολιτικές προστασίας για τις κοινωνικές οµάδες που λύγισαν τα
χρόνια του µνηµονίου, εµείς φέρνουµε έναν προϋπολογισµό
στον οποίο εξασφαλίζονται περισσότερα από 823 εκατοµµύρια
ευρώ για επιπρόσθετες κοινωνικές δαπάνες.
Με κάρτα ανασφάλιστων και δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία, µε 62 εκατοµµύρια ευρώ για κάλυψη των ανασφάλιστων
υπερηλίκων, µε σβήσιµο προστίµων στα µέσα µαζικής µεταφοράς σε ανέργους, για τα έτη 2010-2015, µε δωρεάν µετακίνηση
στα µέσα για τους ανέργους και άλλα επιδιώκουµε να ελαφρύνουµε τις βάρβαρες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης.
Μια και µίλησα πριν για µικρή, µεσαία και µεγάλη διαπλοκή και
επειδή το 2016 οφείλει να είναι µια πολύτιµη χρονιά στη µάχη
κατά της φοροδιαφυγής, να σηµειώσω πως για πρώτη φορά σε
αυτή την Αίθουσα, σε συζήτηση επί του προϋπολογισµού, µια
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Κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά και επενδύει πολιτικό κεφάλαιο
στον έλεγχο λιστών φοροδιαφυγής, παλιών και νέων, στον
έλεγχο καταθέσεων και offshore.
Στην προσπάθειά µας να αυξήσουµε την εισπραξιµότητα του
ΦΠΑ και παρά τις αντιξοότητες, τις ανεπάρκειες σε προσωπικό,
τα εµπόδια και τον πόλεµο που δεχόµαστε, διεξάγουµε ειδικό
επιχειρησιακό σχέδιο σ’ όλα τα επίπεδα.
Από τις έξι χιλιάδες ελεγκτικά αξιοποιήσιµες offshore της
χώρας έχουν ελεγχθεί οι τριακόσιες ογδόντα τέσσερις και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 129,5 εκατοµµυρίων ευρώ και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ελέγχων, τριακόσιοι είκοσι ένας,
πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2015.
Ανάλογα είναι τα νούµερα και οι έλεγχοι στις λίστες φοροφυγάδων. Επίσης, δεδοµένα δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα
οκτώ τραπεζικών λογαριασµών Ελλήνων πολιτών σε ελβετική
τράπεζα διαβίβασε η φορολογική διοίκηση Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας στο Υπουργείο Οικονοµικών. Τα στοιχεία αυτά θα
ελεγχθούν εξονυχιστικά. Δεν θα µπουν ούτε σε συρτάρια ούτε
θα ταξιδεύουν από στικάκι σε στικάκι.
Κυρίες και κύριοι, το 2016 θα είναι µια χρονιά κατά την οποία
θα θέσουµε σε πλήρη εφαρµογή το σχέδιό µας για την αντιστάθµιση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών της συµφωνίας στις
12 Ιουλίου, υλοποιώντας το παράλληλο πρόγραµµά µας.
Είναι µια χρονιά -ας µην ξεχνάµε- κατά την οποία θα ανοίξει η
συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία είναι ικανή
να δηµιουργήσει ένα πολύ καλύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον
για τη χώρα και κατ’ επέκταση για ντόπιες και ξένες επενδύσεις,
αφού, αν καταφέρουµε και απαλλαγούµε µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο από τον βραχνά και τη δηµοσιονοµική πίεση του χρέους, θα µπορούµε να µιλάµε µε άλλους όρους για τις
αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Συνεπώς είναι φανερό
ότι η δηµοσιονοµική προοπτική της χώρας έχει αλλάξει.
Αυτό βλέπουν διάφορα κέντρα και παράκεντρα επιδιώκοντας
να προλάβουν τις εξελίξεις και πιέζουν για τη δηµιουργία οικονοµικών κυβερνήσεων. Όµως, η κοινωνία µάς εµπιστεύεται, η κοινωνία, όσο και αν πιέζεται, όσο και αν σηκώνει βάρη ασήκωτα,
ξέρει καλά πως αν κάποιος µπορεί και επιθυµεί να αλλάξει τον
τόπο, αυτός δεν είναι άλλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό κατά νου
και µε το βλέµµα πάντα στραµµένο στην κοινωνία οφείλουµε να
πορευτούµε.
Και να µην ξεχνάµε στιγµή ότι το 2016 θα δοκιµαστεί σκληρά
η φοροδοτική ικανότητα πλατιών λαϊκών στρωµάτων. Γι’ αυτόν
τον λόγο θα πρέπει να προχωρήσουµε µε αυστηρότητα, µε πείσµα και αποφασιστικότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, το
χτύπηµα της διαφθοράς, τη δικαιότερη κατανοµή των βαρών.
Μόνο εµείς µπορούµε να το κάνουµε και θα το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Βάσει των σηµειώσεων που βρήκα εδώ στην Έδρα, θα µιλήσει
τώρα ο Πρόεδρος κ. Βενιζέλος. Ζητώ συγγνώµη από την
Υπουργό κ. Κόλλια.
Έχει ήδη εκφωνηθεί το όνοµα του κ. Σπαρτινού, οπότε θα προηγηθεί ο κ. Σπαρτινός. Μετά ο κ. Παπαχριστόπουλος. Θα δούµε
αν θελήσει να µιλήσει και κάποιος από τους Υπουργούς. Μάλλον
θα µιλήσει ο κ. Βίτσας. Θα ενηµερωθούµε και θα προχωρήσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ποια
είναι η κατάσταση της πατρίδας µας δώδεκα µήνες µετά την πολιτική αλλαγή του Ιανουαρίου του 2015; Ποια είναι η κατάσταση
του τόπου µας εβδοµήντα πέντε µόλις ηµέρες µετά τις εκλογές
του Σεπτεµβρίου, αφού τους προηγούµενους οκτώ µήνες έγιναν
όλα τα λάθη και συντελέστηκαν όλες οι ανατροπές και οι διαψεύσεις και αφού µετά τις εκλογές ο κ. Τσίπρας έκανε την επιλογή
της στενής και ηθικοαξιακά οµοιογενούς Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ;
Η κατάσταση είναι τώρα να είµαστε ήδη σε κρίση νοµιµοποίησης. Κρίση νοµιµοποίησης της Κυβέρνησης εκ γενετής, λόγω
ψευδών, ανακολουθιών και αµφιθυµιών. Ανεµοµαζώµατα-διαβολοσκορπίσµατα, λέει ο ελληνικός λαός.
Η κοινωνία είναι βαθιά διχασµένη. Τα 2/3, είτε από θέσεις φι-
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λοευρωπαϊκές είτε από θέσεις αντισυµβατικές, αντισυστηµικές,
είναι εξ ορισµού κατά της Κυβέρνησης. Το 1/3, που έχει ψηφίσει
την επιλογή της Κυβέρνησης, βρίσκεται σε µία απόλυτη αµφιβολία. Δεν έχει αντιληφθεί τι του συµβαίνει, τι συµβαίνει στη χώρα,
µέχρι πού φτάνει η δική του αντοχή.
Έχουµε κρίση στρατηγικής, γιατί η Κυβέρνηση δεν είναι σε
θέση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο ανάκαµψης, που ενσωµατώνει και υπερβαίνει το µνηµόνιο. Όλη η επιχειρηµατολογία είναι µνηµόνιο και ξερό ψωµί.
Ποιο µνηµόνιο, όµως, των νέων ultra µνηµονιακών; Ένα µνηµόνιο που προβλέπει 90% φορολογικά έσοδα και µόνο 10% µείωση της δηµόσιας δαπάνης.
Το δεύτερο πρόγραµµα, το καταραµένο, είχε µία εσωτερική
αναλογία µεταξύ εσόδων και δαπανών 50-50. Τώρα έχουµε γυρίσει σε µία αναλογία χειρότερη από του πρώτου µνηµονίου, υπό
τις εκβιαστικές συνθήκες του πρώτου µνηµονίου.
Και τι είναι αυτό που περιµένει τώρα η Κυβέρνηση; Την παρέµβαση στο χρέος. Μακάρι, θα βοηθήσουµε, αρκεί να γίνει αποδεκτή η αλήθεια, να ζητηθεί συγγνώµη για τα ψέµατα και να
αξιοποιηθεί η εµπειρία, να αξιοποιηθεί αυτό που έχουµε πετύχει.
Μόνο που, δυστυχώς, οι δανειστές έχουν προεξοφλήσει την επικείµενη πρόσθετη αναδιάρθρωση του χρέους στην εκτίµηση των
χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας, όταν υπέγραψαν το τρίτο
µνηµόνιο, το τρίτο δάνειο.
Σε σχέση µε τις διαρθρωτικές αλλαγές, τι είναι αυτό που ζητάει η Κυβέρνηση; Συναίνεση και στήριξη µεταρρυθµιστική; Όχι,
ζητάει δήθεν συναίνεση, όπως είπα και προχθές, σε µία εθνική
αντιµεταρρυθµιστική δηµαγωγία. Δηλαδή, να πούµε ψέµατα
στον λαό, ότι δεν θέλουµε µείωση των κυρίων συντάξεων, ότι δεν
θέλουµε τίποτα το βλαπτικό, αλλά, τι να κάνουµε, δεν µπορέσαµε
να το καταφέρουµε, παρά τη σκληρή διαπραγµάτευση. Δηλαδή,
να στηρίξουµε τον κ. Τσίπρα σε αυτήν την πλαστή εικόνα που
προσπαθεί να διατηρήσει.
Όµως, εδώ υπάρχει και κρίση διαχείρισης, υπάρχει ανικανότητα διακυβέρνησης, υπάρχει διάλυση της κρατικής µηχανής. Η
Κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα στα capital controls και δεν είναι
σε θέση να εκτιµήσει πότε θα αρθούν ούτε πότε διεκδικεί την
άρση τους.
Τι να πω; Για τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας;
Είπα «ας το αφήνατε στις τράπεζες». Θα ήταν πιο ευνοϊκή η ρύθµιση από τη ρύθµιση του τελευταίου νόµου.
Να µιλήσω για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Η
βλάβη που έχει προκληθεί στο ελληνικό δηµόσιο και το χαρτοφυλάκιό του από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση που
έρχεται να νικήσει και ως Κυβέρνηση, ξεπερνάει τα 28 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για να µη µιλήσω και για το ασφαλιστικό, όπου, υπό τις χειρότερες συνθήκες, τίθεται το διαρθρωτικό ζήτηµα και όχι µόνο το
δηµοσιονοµικό, χωρίς καµµία ουσιαστική προετοιµασία και χωρίς
κανένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο να συνδέει το αναπτυξιακό µε
την προοπτική ανάκαµψης της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, µου
δίνετε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, για να αναγγείλω τα παιδιά που
είναι στα θεωρεία;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θέλετε να µε διακόψετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Παρακαλώ, βεβαίως.
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
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Καλώς ήρθατε.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας ξανασκεφτούµε σήµερα αν ο Δεκέµβριος του 2015 είναι κα-
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λύτερος για τη χώρα απ’ τον Δεκέµβριο του 2014. Πότε θα ξαναγυρίσουµε στα δεδοµένα του Δεκεµβρίου του 2014; Ίσως τον
Δεκέµβριο του 2017, δηλαδή, τρία χαµένα χρόνια και αν.
Βεβαίως, πρέπει να συνοµολογήσω ότι η Κυβέρνηση τρέφεται
από την κατάσταση της Αντιπολίτευσης. Η Νέα Δηµοκρατία εύχοµαι και ελπίζω ότι θα βρει τον δρόµο της και θα ολοκληρώσει
τις εσωκοµµατικές διαδικασίες, αλλά η Κυβέρνηση, εκµεταλλευόµενη αυτήν την εκκρεµότητα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κάνει µια χυδαία προσπάθεια παρέµβασης στα εσωτερικά
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Δεν λέω για το ΠΑΣΟΚ, όπου τα πράγµατα είναι εύκολα, όπου
ο κακός είναι ο Βενιζέλος για τα πάντα, κάρφος εις τον οφθαλµό
σας. Όµως, ο καλός Καραµανλής και ο κακός Σαµαράς; Ο καλός
Λεβέντης, ο κακός Θεοδωράκης;
Θα µπορούσα να πολλαπλασιάσω τα παραδείγµατα, τα οποία
δηµιουργούν µία ζοφερή εικόνα του 1965, µόνο που τώρα η για
πρώτη φορά Αριστερά, µαζί µε τον ΑΝΕΛ, ως εµπειρογνώµονα
επί θεµάτων Δεξιάς και ακροδεξιάς, προσπαθεί να προσελκύσει
την αποστασία. Και βέβαια, έχουµε την εµπλοκή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, µε παρότρυνση της Κυβέρνησης, σε µικροκοµµατικά παιγνίδια, που υπερβαίνουν τα όρια του συνταγµατικού
του ρόλου.
Έχουµε και νέα προβλήµατα, όπως η ατυχής σύνδεση του
µνηµονίου µε την εξωτερική πολιτική. Ελπίζω να πήρε το µάθηµά
του ο Πρωθυπουργός, µετά τα ατυχή tweets που αντήλλαξε µε
τον κ. Νταβούτογλου. Η σύνδεση του προσφυγικού µε το µνηµόνιο και προβλήµατα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας
µας δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα. Λέγονται λάθος πράγµατα, ανιστόρητα σε σχέση µε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε αναφορά προς τις ελληνοτουρκικές λέξεις, όπου η
κάθε λέξη, το κάθε επιχείρηµα έχουν τη σηµασία τους. Μετράµε
τις λέξεις και εδώ έχουµε µία ακατάσχετη λογοδιάρροια νέου
τύπου, ενώ βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός δίπλα στον
Τούρκο Πρωθυπουργό ή τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Να µη µιλήσω για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας,
οι οποίες λογίζονται ή -για να το πω συγκεκριµένα- καταλογίζονται στη χώρα για την εξωτερική της πολιτική, σε σχέση µε τις ευρωατλαντικές σχέσεις, σε σχέση µε την Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Τι να πρωτοθυµηθώ; Εκ µέρους τίνος µιλάει; Και θέλω να δω πώς το αντιµετώπισε αυτό σήµερα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών στη
συνάντηση µε τον κ. Κέρι.
Επανέρχοµαι. Ενώπιον του κινδύνου να αποβληθεί η χώρα από
τη Συνθήκη Σένγκεν τώρα να προτείνουµε τα πλωτά κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης και κατανοµής σε πλοία µισθωµένα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες, ελλιµενισµένα στις τουρκικές ακτές, που µεταφέρουν τους πρόσφυγες οι οποίοι ταυτοποιούνται στους λιµένες
της Ευρώπης και δεν τους εγκλωβίζουν στην Ελλάδα, εγκλωβίζοντας την Ελλάδα στο πρόβληµα.
Έχουµε και θέµατα κράτους δικαίου πολύ σοβαρά: υπόθεση
Πανούση, ζήτηµα υποκλοπών, υποδόριοι εκβιασµοί, απειλές και
παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, η οποία χρησιµοποιείται εργαλειακά από την Κυβέρνηση. Κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών.
Εκβιασµοί σε σχέση µε το επικοινωνιακό σύστηµα και απόλυτη
αδιαφορία για την πραγµατική οικονοµία.
Τι γίνεται µε τις επενδύσεις; Αφήστε τις ιδιωτικές. Με τις δηµόσιες επενδύσεις τι γίνεται; Με την ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων τι γίνεται; Με τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας τι
γίνεται; Και πάµε ακόµη παραπέρα ένα βήµα. Τι γίνεται στον
χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισµού, στην κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη; Υπάρχει κάτι αισιόδοξο και δηµιουργικό; Τίποτα.
Ζόφος, λεκτική βία, έλλειψη αυτοκριτικής, έλλειψη γενναιοδωρίας.
Ο τόπος δεν προχωρά έτσι. Η στασιµο-χρεοκοπία είναι εφάµιλλη, αν όχι χειρότερη, και µε το Grexit και µε την ασύντακτη
χρεοκοπία από ένα σηµείο και µετά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος κατάθεσε σήµερα την ενδιάµεση έκθεση. Τελικά ύφεση και το 2015, ύφεση τουλάχιστον και το
πρώτο εξάµηνο του 2016. Και βλέπουµε τι θα γίνει µε τα capitals
controls, µε τις επενδύσεις, µε το κλίµα, µε την αισιοδοξία.
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Η Κυβέρνηση τι λέει σε αυτά; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της
υπέρβασης; Πολιτική προϋπόθεση είναι να υπάρχει κυβέρνηση;
Όχι, να υπάρχει και να κάνει κάτι. Και, εν πάση περιπτώσει, είστε
σε αναζήτηση συναίνεσης ή σε αναζήτηση πλειοψηφίας; Γιατί
είναι διαφορετικό το ζήτηµα της πλειοψηφίας που αντιµετωπίζετε, κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, και διαφορετικό το ζήτηµα της συναίνεσης, πέραν της πλειοψηφίας, που βεβαίως
προϋποθέτει σεβασµό στην αλήθεια, στην ιστορία του τόπου
αυτού, στη συµβολή της Αντιπολίτευσης, σεβασµό όχι στα δικά
µας πρόσωπα, αλλά στα πρόσωπα των πολιτών.
Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να αποκτήσει
επάρκεια διαχειριστική, στρατηγική. Να είναι µία κυβέρνηση
επενδυτική, αναπτυξιακή, µεταρρυθµιστική.
Θα το κάνει αυτό η Κυβέρνηση Τσίπρα-ΑΝΕΛ; Ας το κάνει. Αν
θεωρεί ότι µπορεί να προχωρήσει, ας προχωρήσει.
Ποιος θέτει ζήτηµα κυβερνητικής σταθερότητας; Η Κυβέρνηση. Ποιος τροφοδοτεί σενάρια αποστασίας; Η Κυβέρνηση.
Ποιος προκαλεί έκρηξη, αντί για συναίνεση; Η Κυβέρνηση. Όλα
και τίποτα.
Βέβαια, δεν αρκούν οι πολιτικές προϋποθέσεις, χρειάζονται
και ηθικές. Δηλαδή, η παραδοχή της αλήθειας. Η αναγνώριση
της πραγµατικότητας των κόπων µας. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι προσχωρήσατε στη δική µας στρατηγική και την εφαρµόσατε άτεγκτα και αναποτελεσµατικά.
Και οι θεσµικές προϋποθέσεις είναι κρίσιµες. Όχι θεσµικοί κουτσαβακισµοί. Ο κουτσαβακισµός είναι πολύ κακός σύµβουλος.
Σεβασµός του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών και πραγµατική συζήτηση για το
εκλογικό σύστηµα, όχι ασαφείς και αόριστες υποσχέσεις.
Εξίσου κρίσιµες είναι οι αναπτυξιακές προϋποθέσεις. Τα αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα της χώρας είναι γνωστά. Το θέµα είναι
πώς µπορούµε πολιτικά να τα προωθήσουµε, µε ποιο κράτος, µε
ποια διοίκηση, µε ποιο πολιτικό σύστηµα. Αλλά και µε ποιες τράπεζες, που, δυστυχώς, τις υπονοµεύσατε, δηµιουργώντας πολιτική αβεβαιότητα.
Τι θα γίνει µε το ΕΣΠΑ; Ποια είναι η συζήτηση για την ολοκληρωµένη λύση για το ασφαλιστικό, που λαµβάνει υπ’ όψιν και το
επίπεδο πραγµατικής οικονοµίας και το φορολογικό σύστηµα και
την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελµατικά ταµεία. Συνολικά το
ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήµατος του συνταξιούχου πριν
γίνει συνταξιούχος.
Και, βεβαίως, πρέπει να κάνουµε µία σωστή, ολοκληρωµένη
συζήτηση για την εσωτερική ισορροπία του µνηµονίου. Βεβαίως
ψηφίσαµε επί της αρχής να µείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο
ευρώ. Αυτό ψηφίσαµε στις 14 Αυγούστου. Δεν ψηφίσαµε τη συγκεκριµένη αναλογία µέτρων του µνηµονίου, η οποία είναι εξ ορισµού υπονοµευτική των προσπαθειών της χώρας.
Και εν τέλει, οι εθνικές προϋποθέσεις, να σταµατήσουν οι ανιστόρητοι αυτοί σχεδιασµοί στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άµυνας, το προσφυγικό.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η ιστορία αυτού του τόπου
δεν άρχισε ούτε τον Ιανουάριο του 2015 ούτε τον Σεπτέµβριο
του 2015. Η ιστορία αυτού του τόπου έχει αρχίσει πολύ παλαιότερα, χωρίς εσάς και θα συνεχιστεί και µετά από εσάς. Όταν το
συνειδητοποιήσετε αυτό, τότε θα µπορέσουµε να κάνουµε στη
Βουλή αυτή µία σοβαρή συζήτηση για το πού βρίσκεται και πού
πηγαίνει το έθνος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον συνάδελφο κ. Σπαρτινό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα σας διαβάσω την επιστολή του συναδέλφου κ. Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση.
Παρακαλώ να µου χορηγήσετε ολιγοήµερη άδεια απουσίας
στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους, από Δευτέρα 7 Δεκεµβρίου έως και Παρασκευή 11 Δεκεµβρίου.
Με εκτίµηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σάββας Αναστασιάδης.».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Ορίστε, κύριε Σπαρτινέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να, λοιπόν, που ο προϋπολογισµός του 2016 εισάγεται από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,
κάτι που πολλοί, κυρίως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προσπάθησαν από τον περασµένο Ιανουάριο να το εµποδίσουν.
Αν αναλογιστεί κανείς πόσο πολιτικό χρόνο ανάλωσαν, πόσες
τακτικές δοκίµασαν, πόσα και ποια µέσα χρησιµοποίησαν, θα
µπορούσε να ισχυριστεί ότι το γεγονός αυτό αποτελεί από µόνο
του, πέρα από την ίδια τη λογική συγκρότησης του προϋπολογισµού, µια ακόµα πολιτική ήττα γι’ αυτούς, µετά τις εκλογικές
ήττες.
Σήµερα όλοι αντιλαµβάνονται ότι αυτός ο προϋπολογισµός
δεν είναι προϋπολογισµός παρένθεσης, γιατί θα ακολουθήσουν
και άλλοι προϋπολογισµοί από την ίδια Κυβέρνηση. Όµως, στον
λάκκο της παρένθεσης που έσκαβαν, σήµερα έχουν πέσει οι
ίδιοι.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει εγκλωβιστεί στην παρένθεση της µεταβατικής ηγεσίας, που κρατάει µήνες πολλούς και είναι άδηλο
πότε και κυρίως πώς θα κλείσει, υποχρεώνοντάς τη να κινείται
µέσα σε ένα νέφος πολιτικής και τακτικής και να υποκαθιστά την
πολιτική αντιπαράθεση µε αντιπολιτευτικές κορυφώσεις απόγνωσης και πικρίας, λόγω προφανώς της απώλειας της εξουσίας.
Όµως, και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι είναι εγκλωβισµένα και
αυτά στις δικές τους παρενθέσεις. Πολιτική αµηχανία, απουσία
στρατηγικής, αυτοσχεδιασµός τακτικής.
Αν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα καλοπροαίρετο ον έπεφτε σήµερα στη χώρα µας από το φεγγάρι, θα µπορούσε δικαιολογηµένα να διατυπώσει κριτική, ενστάσεις και αντιρρήσεις στον
προτεινόµενο προϋπολογισµό. Όµως, κανείς µας και καµµία δεν
έχει πέσει από το φεγγάρι ούτε, βέβαια, οι Βουλευτές και τα στελέχη των κοµµάτων που κυβερνούσαν για χρόνια πολλά, παρόλο
που κάποιες στιγµές θέλουν να παριστάνουν τους εξωγήινους.
Γνωρίζουν πολύ καλά τη σηµερινή κατάσταση, γιατί είναι δηµιούργηµά τους που έφερε την κοινωνία σε απόγνωση, και έχουν
βάλει για τον φετινό και µόνο προϋπολογισµό περιορισµούς και
εµπόδια –θα έλεγα- χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ,
ώστε να µπορέσουν να ικανοποιηθούν µε πληρότητα όλες οι κοινωνικές ανάγκες.
Ο προϋπολογισµός αυτός δεν είναι πάρα τέκνο της ανάγκης
να βγούµε από τις κακοτοπιές που µας έχουν οδηγήσει, µε τρόπο
σίγουρο, ασφαλή αλλά και µεροληπτικό υπέρ των αδυνάτων.
Τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατά του έχουν αναλυτικά παρουσιαστεί από άλλους συναδέλφους και Υπουργούς και δεν θα
τα επαναλάβω κι εγώ. Όµως, η σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας και της κοινωνίας δεν οφείλεται µόνο στις πολιτικές που
εφαρµόστηκαν τα χρόνια της κρίσης. Οφείλεται και στις πολιτικές που εφαρµόζονταν από παλιότερα, τις εποχές της εικονικής
ευµάρειας, του επιδεικτικού καταναλωτισµού, του χρηµατιστηριακού τζόγου, του εύκολου πλουτισµού, των κολλητών και των
πυλώνων του πελατειακού κράτους. Τότε που οι κυβερνώντες
της εποχής καυχιόντουσαν για το οικοδόµηµα του σύγχρονου
κράτους και της ισχυρής οικονοµίας, που στον πρώτο άνεµο της
κρίσης αποδείχθηκε πύργος από τραπουλόχαρτα. Τότε που µπορούσαν να γίνουν διαθρωτικές αλλαγές, χωρίς κόστος για την
κοινωνία, αλλά δεν έγιναν, γιατί είχαν κόστος για το πολιτικό κεφάλαιο των τότε κυβερνώντων.
Η τελευταία καπιταλιστική κρίση έπληξε πολλές χώρες, όµως
καµµία κοινωνία δεν δεινοπάθησε όσο η ελληνική. Σε αυτό αποδειχθήκατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, ασυναγώνιστοι. Και έρχεστε σήµερα να θρηνήσετε αλαλάζοντες για την καταστροφή του success story που
είχατε κατασκευάσει µε τους προϋπολογισµούς σας, τα αποτελέσµατα των οποίων προϋπολογισµών σας προσπαθεί να θεραπεύσει ο σηµερινός προϋπολογισµός.
Τους προϋπολογισµούς σας που επέβαλαν τις συνεχείς µει-
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ώσεις µισθών και συντάξεων, της τάξης του 40%.
Τους προϋπολογισµούς όχι απλώς της ανεργίας, αλλά των
απολύσεων, που θεωρούσαν τις απολύσεις το φάρµακο για το
ξεπέρασµα της κρίσης και για κάθε έναν απολυµένο δηµόσιο
υπάλληλο δηµιουργούσαν πολλαπλάσιο αριθµό απολυµένων
στον ιδιωτικό τοµέα.
Τους προϋπολογισµούς των οριζόντιων µέτρων, της φορολογικής αδικίας, της εξαφάνισης των κοινωνικών λειτουργιών του
κράτους, της αποεπένδυσης, της συρρίκνωσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, των συνεχώς διαψευδόµενων εκτιµήσεων για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
Ο προϋπολογισµός που προτείνει η Κυβέρνηση δεν είναι θαυµατουργός. Είναι, όµως, η εκκίνηση για µια αναπτυξιακή πορεία
και µια κοινωνική ανάταξη, είναι εφαρµόσιµος και δηµοσιονοµικά
ισορροπηµένος. Γι’ αυτό θα τον ψηφίσουµε, παρά τον επικοινωνιακό κουρνιαχτό που σηκώνουν τα συστηµικά ΜΜΕ και τις κραυγές της αµήχανης Αντιπολίτευσης.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όσοι
και όσες από σας -όχι όλοι, αρκετοί όµως- προσπαθείτε να µας
τροµοκρατήσετε, τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για την ψήφο µας
σηµαδεύοντάς µας µε το δάκτυλο, επιτρέψτε µου µια συµβουλή:
Μη µαταιοπονείτε! Δεν είµαστε εδώ φερµένοι από πολιτικά τζάκια ούτε για να χτίσουµε πολιτικές καριέρες. Ερχόµαστε και ατοµικά και συλλογικά από δρόµο και ξέρουµε πού θέλουµε να
πάµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Υπουργός κ. Κόλλια έχει τον λόγο. Λόγω και προϋπηρεσίας εις το Προεδρείο αντί
για επτά θα έχει δέκα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Υφυπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Και λόγω Μακεδονίας-Θράκης
άλλα πέντε!
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, οι παλαιότεροι από µας, όσοι έχουµε µείνει, πέρα από το βάρος και
την ευθύνη για τα λάθη και τις παραλείψεις µας, έχουµε ένα πλεονέκτηµα: Είµαστε σε θέση να ανακαλέσουµε από τη µνήµη µας
στάσεις, επιλογές και συµπεριφορές και παράλληλα µέσα από
το βάρος όλων αυτών να προτάξουµε σήµερα το αυτονόητο, που
είναι η κοινή, απλή λογική. Αυτή έχει σήµερα ανάγκη η χώρα και
ειδικά µέσα από αυτή τη συζήτηση του προϋπολογισµού να συµφωνήσουµε στα αυτονόητα.
Πιστεύει κανείς ότι τα προβλήµατα είναι µόνο δηµοσιονοµικά,
ότι έχουν να κάνουν µόνο µε τη δανειοληπτική ικανότητα της
χώρας µας ή τη διεθνή αξιοπιστία µας;
Πιστεύει κανείς ότι µετά από έξι χρόνια κρίσεων και µνηµονίων
θα τα ξεπεράσουµε όλα µόλις βγούµε στις περιβόητες αγορές;
Δεν το πιστεύω και εσείς πιστεύω το ίδιο.
Η κρίση που περνάµε έχει καθολικό και σωρευτικό χαρακτήρα
και η µόνη λέξη που µπορεί να εκφράσει το βάθος και το πλάτος
της είναι «παρακµή». Υπογεννητικότητα και µεταναστευτικό καθορίζουν το µέλλον µας. Η µη λήψη συγκεκριµένων, απτών και
ξεκάθαρων πρωτοβουλιών απειλεί την ίδια µας την ύπαρξη.
Σε σχέση µε την πρόταση του προϋπολογισµού είµαι υποχρεωµένη, ως εκ των αρµοδιοτήτων µου, να τονίσω τα ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα που πρέπει να συµπεριληφθούν στον οικονοµικό
σχεδιασµό, βάση του οποίου αποτελεί ο συζητούµενος ετήσιος
προϋπολογισµός του κράτους.
Οι ιδιαίτερες ανάγκες της Μακεδονίας και της Θράκης µας, οι
οποίες στις µέρες µας αντιµετωπίζουν προβλήµατα, απαιτούν
σοβαρή αντιµετώπιση και αµέριστη προσοχή καθώς και τη δηµιουργία ενός πλαισίου οικονοµικών µέτρων.
Η Μακεδονία και η Θράκη αυτή τη στιγµή δέχονται ένα µεγάλο
µέρος του συνολικού προσφυγικού προβλήµατος. Στη Μακεδονία και στη Θράκη βρίσκεται το συντριπτικό ποσοστό της επίγειας συνοριογραµµής της χώρας µας καθώς και όλες σχεδόν
οι πύλες εξόδου των προσφύγων και των επίδοξων οικονοµικών
µεταναστών.
Είναι, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη να υπάρξουν µέτρα για την
αδιάλειπτη παροχή των αναγκαίων αγαθών προς τους πρόσφυγες, αλλά και για την ενίσχυση των κατοίκων των περιοχών που
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αντιµετωπίζουν πρωτοφανή προβλήµατα εξαιτίας της κατάστασης σχεδόν σε όλους τους τοµείς.
Δεν θα αναφερθώ και εγώ στη διακοπή της σιδηροδροµικής
γραµµής, µε ό,τι αυτό σηµαίνει. Έχω τονίσει επανειληµµένα τον
τελευταίο καιρό πως πρέπει να αποτραπεί κάθετα η πιθανότητα
να δηµιουργηθούν επιπλέον προβλήµατα στον πληθυσµό. Προσέξτε, λέω «πληθυσµό» και δεν ξεχωρίζω ελληνικό πληθυσµό ή
τον προσφυγικό. Γιατί σε µια τέτοια περίπτωση θα έχουν κοινωνικές εντάσεις που, δεδοµένων των παγκόσµιων συνθηκών, µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήµιες.
Τονίζω ότι η όποια αύξηση του ποσοστού ανεργίας, ειδικά στις
συγκεκριµένες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, πολλαπλασιάζει το κοινωνικό σοκ και µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενα κοινωνικής απορρύθµισης. Η ερήµωση των ακριτικών
περιοχών, που µας έρχεται από τις προηγούµενες περιόδους,
είναι υπαρκτή, οι κίνδυνοι είναι δεδοµένοι και το ζητούµενο είναι
αν θα είναι αναστρέψιµη ή όχι και πώς.
Η ικανή παροχή απασχόλησης, εργασίας και συνθηκών επιβίωσης στους κατοίκους των περιοχών, µόνιµων και προσωρινών,
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εµποδίσουµε τη δηµιουργία
εντάσεων, ενώ αντίθετα µπορούµε να αντιληφθούµε τι θα συµβεί,
αν οι φιλοξενούµενοι αλλά και οι οικοδεσπότες στις περιοχές
κοντά στα σύνορα αντιµετωπίζουν προβλήµατα καθηµερινής επιβίωσης.
Το δεύτερο και σηµαντικό θέµα που θα ήθελα να θίξω και να
λάβει υπ’ όψιν του ο οικονοµικός σχεδιασµός του 2016 είναι η
αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων που πλήττουν τη βόρεια
Ελλάδα, λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της. Σαν παράδειγµα αναφέρω την περίπτωση των πληµµυρών που µαστίζουν τον Νοµό Έβρου, τον Νοµό Σερρών και άλλους νοµούς της
βόρειας Ελλάδος, λόγω της καθόδου υδάτων από τα βουνά της
Βουλγαρίας και τις λεκάνες απορροής των νοµών αυτών.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται οικονοµικός σχεδιασµός, που
θα λαµβάνει υπ’ όψιν του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
απαιτήσεις του προβλήµατος και θα αποτελεί µια βάση συζήτησης για τις αντίστοιχες συνεισφορές, σε κεφάλαια και έργο, που
θα πρέπει να κάνουν και οι γείτονές µας, για να λυθεί οριστικά
το πρόβληµα.
Όπως και σε άλλα µέρη της Ελλάδος, θα πρότεινα στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας -γιατί υπάρχει η ανάγκη- τη δηµιουργία ενός κόµβου τριεθνών εµπορικών σχέσεων, για να
αξιοποιηθούν έτσι στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
περιοχής αυτής. Η ιδιαιτερότητα των προβληµάτων που εντοπίζονται στη Μακεδονία και τη Θράκη απαιτούν λήψη ειδικών αποφάσεων. Υπάρχουν, όµως, και άλλα σηµαντικά προβλήµατα,
όπως είναι η έλλειψη ερευνητικών και επιχειρηµατικών κέντρων
εκκόλαψης και στήριξης των νεοφανών επιχειρήσεων.
Η ενεργοποίηση έτι περαιτέρω της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας» είναι βέβαιο ότι θα συµβάλει τα µέγιστα στην κατεύθυνση αυτήν. Από την άλλη, η επιτυχία της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης «HELEXPO» και των σχετικών θεσµών που βρίσκονται γύρω της, οι οποίοι µε τον κατάλληλο σχεδιασµό µπορούν να παραγάγουν πολλαπλά οικονοµικά αποτελέσµατα απ’
ό,τι ήδη προσφέρουν και απαιτείται να τα πάρει σοβαρά και προσεκτικά υπ’ όψιν του ο οικονοµικός σχεδιασµός για το νέο έτος,
ειδικά όταν στην επόµενη γενική έκθεση του Σεπτεµβρίου η
Ρωσία είναι το τιµώµενο κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι άνθρωποι είναι σήµερα
απογοητευµένοι από όσα δεν τους δώσαµε τα προηγούµενα
χρόνια. Περιµένουν από εµάς να δηµιουργήσουµε ξανά γι’ αυτούς το όραµα για µια καλύτερη Ελλάδα. Αναµένουν τη µία και
µεγάλη ιδέα που θα τους εµπνεύσει και που θα λειτουργήσει ως
το εφαλτήριο για την αναγέννηση του Ελληνισµού. Γι’ αυτό και
για κάθε σχεδιασµό µας πρέπει να συµφωνήσουµε εκ των προτέρων. Η ευχή και κατάρα που µας δίνουν είναι να συµφωνήσουµε επιτέλους σε µια κοινή πολιτική, που θα οδηγήσει τη χώρα
συντεταγµένα στο δικαίωµά της να ελπίζει και να αφήσουµε πίσω
µας όλα αυτά που µας χωρίζουν, όλα αυτά που δεν µας επιτρέπουν να συµφωνήσουµε στα αυτονόητα, ακόµα δυστυχώς και
σήµερα. Οι ευκαιρίες, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελαχιστοποιούνται.
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Σε αυτήν την Κυβέρνηση επενδύθηκαν πολλές ελπίδες, ακόµα
και από ανθρώπους που δεν την ψήφισαν. Όπως έχω ενηµερώσει
και τον Υπουργό των Εσωτερικών, το Υφυπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση
στον τοµέα της αρµοδιότητάς του, αλλά και της περιοχής της
ονοµαστικής ευθύνης του, που είναι η Μακεδονία και η Θράκη.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε να αντιµετωπίσουµε έναν µικρό προϋπολογισµό για το Υφυπουργείο και µια
σχετική -θα µου επιτρέψετε να πω- αδιαφορία από τις δυνάµεις
του κέντρου. Αυτή σε καµµιά περίπτωση, βέβαια, δεν υπάρχει και
δεν γίνεται εσκεµµένα, αλλά αποτελεί µια κακή παράδοση του
ελληνικού κράτους, που πρέπει να την αλλάξουµε. Τα δεδοµένα
περιορίζουν το εύρος των πρωτοβουλιών που µπορούµε να αναλάβουµε αυτοτελώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει το
Υφυπουργείο µας περιορίζονται, πέρα από τις περιορισµένες αρµοδιότητές του, ως επί το πλείστον σε δράσεις που υλοποιεί
µέσα από τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς -και ήδη ανέφερα κάποιους προηγουµένως- και από τη συµµετοχή τους σε
διακρατικά και διασυνοριακά προγράµµατα.
Όµως, δεν θα σταµατήσουµε να παλεύουµε µε κάθε µέσο που
έχουµε στη διάθεσή µας. Σε υποµνήµατα που έχω καταθέσει
κατά καιρούς τονίζω και τεκµηριώνω την αναγκαιότητα αλλά και
την ξεκάθαρη θέση του ΥΜΑΘ, να αναλάβει µια σειρά αυξηµένων
αρµοδιοτήτων ως περιφερειακός κυβερνητικός φορέας της
χώρας.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2016 µπορεί να
είναι µια χρονιά που θα απελευθερωθούν οι δυνάµεις που αυτήν
τη στιγµή βρίσκονται σε σχετική αδράνεια. Και για να τις βοηθήσουµε και εµείς, πρέπει να τους δώσουµε µια ξεκάθαρη ώθηση,
µια ξεκάθαρη κατεύθυνση, πράγµατα που αποτελούν την ουσία
του κεντρικού σχεδιασµού και του συζητούµενου προϋπολογισµού.
Το ΥΜΑΘ θα συνδράµει, βεβαίως, ενεργά στην υλοποίηση του
αναπτυξιακού σχεδιασµού της Κυβέρνησης και τη στήριξη της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της βορείου Ελλάδος. Και για να πετύχουµε τους στόχους µας, ζητάµε το όραµά
µας να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού
και κοινωνικού σχεδιασµού, γιατί έτσι συντεταγµένοι και µε ξεκάθαρους στόχους είµαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ.
Για να µην υπάρχουν δύο Βουλευτές από το ίδιο κόµµα, γνωρίζοντας ότι θα έχω τη συναίνεση του κ. Παπαχριστόπουλου,
καλώ τον Υπουργό κ. Βίτσα στο Βήµα.
Μια θερµή παράκληση στα υπουργικά έδρανα. Αν εκτός του
κ. Βίτσα υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος Υπουργός, να ενηµερωθούµε, γιατί αλλιώς µετά τον κ. Παπαχριστόπουλο κλείνουµε για απόψε. Επίσης, αν είναι, να ειδοποιήσει κάποιος και
την κ. Φωτίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λόγω Ορεινής Ναυπακτίας, κάποιον χρόνο παραπάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην ανησυχείτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Περισσότερο ως αστείο, γιατί απ’ ό,τι είδα, η κ. Κόλλια
ήταν πολύ καλύτερα προετοιµασµένη.
Θέλω, κατ’ αρχάς, να επισηµάνω ένα πράγµα σε σχέση µε το
πώς γίνεται ο δηµόσιος διάλογος. Διάβασα σε ένα έγκριτο ενηµερωτικό site σήµερα το πρωί κάτι το οποίο και θέλω να το κρίνετε. Τίτλος: «Αντικειµενικές αξίες. Μειώσεις σε ακριβές
περιοχές, αυξήσεις σε φθηνές». Τι συµπέρασµα βγάζετε; Ότι
κάτι κακό κάνει αυτή η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονοµικών. Διαβάζω µετά το κείµενο που ακολουθεί αυτόν τον
τίτλο: «Σε µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων στις περισσότερες περιοχές της χώρας προχωράει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών από το επόµενο έτος. Οι νέες αντικειµενικές
αξίες αναµένεται να είναι µειωµένες σε µέσα επίπεδα έως και
45% στην Αττική και έως 39% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύµφωνα
µε στοιχεία που έχει συλλέξει ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ». Σε ελά-
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χιστες περιοχές οι αντικειµενικές αξίες θα πρέπει να αυξηθούν,
καθώς παραµένουν σε επίπεδα χαµηλότερα από τις τιµές της
αγοράς, παρά την κρίση.». Τι συµπέρασµα βγάζετε; Αυτό βάλτε
το τώρα για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και πάµε λέγοντας.
Όµως, πρέπει να αποκαταστήσουµε την πολιτική συζήτηση και
αυτό εµένα ιδιαίτερα µε ενδιαφέρει. Και προσπαθώντας να αποκαταστήσω -και δεν θα πω τίποτε άλλο για την Αντιπολίτευση,
µάλιστα δεν είναι καν προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση το περισσότερο- υπάρχει µια ενδιαφέρουσα σηµειολογία, διπλή και
ταυτόχρονη, στη φετινή συζήτηση του προϋπολογισµού. Πολλοί
και πολλές, και από τη Συµπολίτευση και από την Αντιπολίτευση,
επισηµάνατε σε αυτήν τη συζήτηση ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που συντάσσει, ζητά να ψηφισθεί και καλείται να εκτελέσει η Κυβέρνηση µε πυρήνα την Αριστερά. Η άλλη όψη του
ίδιου νοµίσµατος σύγχρονα και αυτονόητα µας λέει ότι είναι ο
πρώτος προϋπολογισµός εδώ και δεκαετίες που δεν συµµετέχει
στη σύνταξή του ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, σήµερα ως µέρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Μήπως αυτό ονοµάζει «κρίση νοµιµοποίησης» ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Εγώ θα έλεγα «πανικός λόγω απωλείας».
Όµως, ο ελληνικός λαός δύο φορές επέλεξε µέσα στο 2015 αλλαγή σελίδας. Και εµείς γνωρίζουµε ότι βαδίζουµε έναν δύσκολο
δρόµο. Και γνωρίζουµε σήµερα ότι έχουµε µπροστά µας έναν
πραγµατικό προϋπολογισµό, που αναγνωρίζει την πραγµατικότητα όπως είναι, όπως έχει διαµορφωθεί και χαράζει τον δρόµο
προς µια πραγµατικότητα όπως θέλουµε να είναι και γι’ αυτό
δουλεύουµε, η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Σήµερα, και µέσα στους δύο αυτούς µήνες αυτής της Κυβέρνησης, υλοποιούµε τα τρία πρώτα βήµατα. Ολοκληρώσαµε τα
προαπαιτούµενα, εκταµιεύσαµε τα 2 δισεκατοµµύρια που θα ενισχύσουν κατά κύριο λόγο την υγεία, την παιδεία, αλλά και θα
είναι µια ένεση µιας πρώτης ανακούφισης στην εσωτερική
αγορά. Εξασφαλίζουµε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος, για να ανταποκριθεί στον ρόλο του σαν ένα εργαλείο της
αναπτυξιακής προσπάθειας, και µάλιστα µε τρόπο που απαιτεί
πολύ λιγότερα, δηλαδή µόλις το των προϋπολογισµένων. Κάτι
τέτοιο µόνο ως επιτυχία µπορεί να σηµειωθεί. Μετά αρχίζουµε,
βέβαια, την κουβέντα.
Σε µια αντίστοιχη διαδικασία, θυµάµαι ότι το γεγονός ότι έρχονταν ξένα funds θεωρείτο ψήφος εµπιστοσύνης στις προσπάθειες της Κυβέρνησης. Τώρα είναι ξεπούληµα. Εντάξει, χάσαµε
τη δυνατότητα να παρακολουθούµε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία να λένε πόσο αντιαναπτυξιακός και πόσο υφεσιακός είναι
ο προϋπολογισµός του ενός προς τον άλλον, κάτι που γινόταν
µέχρι το 2012, αλλά δεν έχουµε χάσει τη µνήµη.
Το τρίτο βήµα είναι το ζήτηµα της διαχείρισης του χρέους. Δεν
θα επιµείνω σ’ αυτό. Ξέρουµε ότι, αν δεν λυθεί ο βραχνάς του
χρέους, ό,τι και να πετύχουµε και σαν Κυβέρνηση θα είναι πρόσκαιρο και πάντως ασταθές. Με το χρέος βιώσιµο και διαχειρίσιµο, τότε µπορεί η οικονοµία να ανοίξει νέους δρόµους και η
κοινωνία µας να βγει από τον φαύλο κύκλο της κρίσης.
Φτάνει ο προϋπολογισµός; Λέω, όχι. Χρειαζόµαστε ένα δίκαιο
φορολογικό σύστηµα, χρειαζόµαστε αναπτυξιακό νόµο κι έναν
νόµο για την κοινωνική οικονοµία, ώστε να ολοκληρώσουµε κατ’
αρχάς το αναπτυξιακό παζλ µε κοινωνικό πρόσηµο. Εδώ θέλω να
βάλω και µια άλλη διάσταση. Και η ανάπτυξη έχει πρόσηµο. Γιατί
από αναπτύξεις ζήσαµε πολλές σ’ αυτήν τη χώρα, που είχαν
όµως ένα συγκεκριµένο πρόσηµο και ήταν η βάση της κρίσης
που ακολούθησε και θα πω δυο πράγµατα και πάνω σ’ αυτά.
Θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα ζητήµατα τα οποία αφορούν
το Υπουργείο της Εθνικής Άµυνας. Γνωρίζουµε κατ’ αρχάς ότι
µπορούµε να βασιζόµαστε στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάµεων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η οικονοµική κρίση και τα
αποτελέσµατά της δεν έχει µειώσει στο ελάχιστο την αξιοπιστία,
το φρόνηµα και το αξιόµαχο του στρατεύµατος. Οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάµεις έχουν πλήρη επίγνωση της αποστολής τους
και πρέπει όλοι να είµαστε περήφανοι για το επίπεδό τους. Πρέπει όλοι να σταθούµε µε εµπιστοσύνη απέναντι στις Ένοπλες Δυνάµεις και το προσωπικό τους.
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Προκειµένου, όµως, σε όλες και όλους να γίνει αντιληπτή η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στον χώρο της άµυνας, θέλω να
παραθέσω τα εξής στοιχεία: Στην κατηγορία των αποδοχών από
το 2009 µέχρι το 2015 είχαµε µείωση κατά 35%. Στο λειτουργικό
σκέλος του προϋπολογισµού στο ίδιο χρονικό διάστηµα η µείωση
έφτασε στο 60% και στα εξοπλιστικά, δηλαδή αγορά εξοπλισµών
αλλά και συντήρηση και επισκευές, η µείωση στο ίδιο διάστηµα
κυµάνθηκε –σωστά- στο 68%.
Βεβαίως, έχω µαζί µου τους προϋπολογισµούς όλων των ετών
από το 2001 έως το 2015 και πραγµατικά, όταν δει αυτές τις µειώσεις κάποιος, θα πει «πολλές µειώσεις». Και είναι έτσι. Αλλά τι
χρειάζονταν τα 2,2 δισεκατοµµύρια για τα εξοπλιστικά προγράµµατα το 2008; Τι χρειάζονταν τα 2 δισεκατοµµύρια για τα εξοπλιστικά προγράµµατα µόνο γι’ αυτό το σκέλος το 2009; Και,
βεβαίως, τι χρειάζεται να γράφουµε νούµερα που δεν τα εκτελούµε; Μήπως τα χρειαστούµε; Υπάρχει ένα µεγάλο ερώτηµα
όσον αφορά αυτό το θέµα.
Εµείς κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε µαζί µε τη στρατιωτική
ηγεσία αυτήν τη δυσµενή, τη δύσκολη κατάσταση. Όµως, θέλω
να σηµειώσω τα εξής: Παίρνοντας έναν προϋπολογισµό που συντάχθηκε το 2014 για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, έχουµε υλοποιήσει το σύνολο του προϋπολογισµού και αφού τον έχουµε
µειώσει κατά 100 εκατοµµύρια µε βάση αυτά που οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν υπογράψει στο µεσοπρόθεσµο. Και το
έχουµε κάνει αυτό, ώστε να παράγεται ένα συνεχώς καλύτερο
έργο.
Πού βρέθηκαν τώρα όσα ειπώθηκαν εδώ περί τεράστιας νέας
µείωσης, περί τεράστιων νέων περικοπών, όταν δεν παίρνουν υπ’
όψιν τους ότι έχουµε την ικανότητα και έχουµε τη δυνατότητα να
διαµορφώσουµε αυτήν την κατάσταση, ώστε να έχουµε και νέα
µείωση στα εξοπλιστικά προγράµµατα το νέο έτος, αλλά να εκτελούµε πλήρως όλη τη διαδικασία την οποία έχουµε αποφασίσει
και έχουµε ακολουθήσει και µάλιστα σε συνεργασία πάντοτε µε
τη στρατιωτική ηγεσία, ώστε οι µειώσεις αυτών των πιστώσεων
να απορροφώνται µαζί µε τα Γενικά Επιτελεία;
Πού ακούστηκε ότι εµείς δεν πληρώσαµε το επίδοµα παραµεθορίου; Μόνο στη σφαίρα της φαντασίας αυτών που το λένε,
γιατί το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποί µας στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Και πού ακούστηκε ότι δεν καταβάλλουµε το 50% της επιδικασθείσας από το Συµβούλιο της Επικρατείας; Κι εγώ λέω σήµερα
ότι γυρνώντας το ρολόι της οικονοµίας, γυρνώντας τη µηχανή
της οικονοµίας και το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί. Άρα µαζί µε
τα Γενικά Επιτελεία έχουµε λύσει αυτά τα ζητήµατα.
Προχωράµε έχοντας συγκεκριµένη λογική. Όταν λέµε εµείς
«Ένοπλες Δυνάµεις, άµυνα, η οποία µπορεί να τα βγάλει πέρα»,
µιλάµε για τρία βασικά πράγµατα: εθνική, αµυντική, βιοµηχανική
στρατηγική. Το προέβλεπε ο νόµος το 2011. Ποτέ δεν έγινε. Ποιους δεν εξυπηρετούσε; Δεύτερον, µιλάµε για την αναδιοργάνωση που δεν σηµαίνει µείωση, σηµαίνει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Τρίτον, µιλάµε για τη µέριµνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και θα ήθελα µόνο ένα να αναφέρω -µια και µε πήρε ο χρόνος- που αφορά κάτι που θα γίνει στον επόµενο µήνα, την αµυντική βιοµηχανία. Στον υπό αναθεώρηση νόµο για τις προµήθειες
των Ενόπλων Δυνάµεων, που πρέπει να σας πω ότι όλοι τον ονοµάζουν «νόµο για τις µη προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων» µε την έννοια ότι ήµασταν η µόνη χώρα που πήραµε την
Κοινοτική Οδηγία και την κάναµε νόµο όπως ήταν, ενώ η ίδια
προβλέπει εξαιρέσεις, πράγµα που το έκανε η Πολωνία και αυτήν
τη στιγµή είναι η έβδοµη χώρα στην Ευρώπη- σ’ αυτόν, λοιπόν,
τον νόµο θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η χώρα θα διεκδικεί εγχώρια βιοµηχανική συµµετοχή από τους υποψήφιους προµηθευτές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας -ιδιαίτερα αφορά
τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, αν δεν έχει
άλλους τρόπους για να αναπτύξει και να συντηρήσει τους τοµείς
της. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζουµε την κρατική αµυντική βιοµηχανία µε την ιδιωτική αµυντική βιοµηχανία αλλά και τη δυνατότητα που έχουν τα στρατιωτικά εργοστάσια.
Τέλος, το επόµενο χρονικό διάστηµα –ήδη έχει κατατεθεί στη
Βουλή- θα υπάρξει ένα νοµοσχέδιο που λύνει ζητήµατα που αφο-

3063

ρούν τη µέριµνα. Εδώ θα λύσουµε για πάντα –ελπίζω για πάντατο ζήτηµα του στρατιωτικού ρουσφετιού ή αλλιώς «βύσµατος».
Εµείς περιγράφουµε έναν σχεδιασµό και υλοποίηση των µεταθέσεων των οπλιτών, ώστε να υπάρχει ένα σύστηµα µοριοδότησης,
που θα ενισχύσει και τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και θα επιλύει και κοινωνικά προβλήµατα.
Αλλά έχουµε και µια κοινωνική προσφορά. Σε συµφωνία µε το
Υπουργείο Υγείας, όσοι γιατροί έχουν τελειώσει και πηγαίνουν
στον Στρατό, µε κόστος που αναλαµβάνει το Υπουργείο Υγείας,
µε την έννοια ότι θα πληρώνονται από το Υπουργείο Υγείας, θα
κάνουν το αγροτικό τους -και θα προσµετράται σ’ αυτό- εκεί, που
δεν λύνεται το ζήτηµα µέχρι τα τώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το ίδιο θα κάνουµε µε τους δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται
σε νοµικά γραφεία. Και αυτό θα προσµετράται στην άσκηση
επαγγέλµατος. Και ακόµα προχωράµε, ώστε να λύνουµε τέτοια
ζητήµατα και µε άλλα επαγγέλµατα, επιστηµονικά και µη.
Τέλος –γιατί θα τα συζητήσουµε και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που ελπίζω όλοι µαζί να το ψηφίσουµε και να γίνει νόµοςθα λύσουµε χρονίζοντα θέµατα που αφορούν τους ανυπότακτους µε τα τεράστια πρόστιµα, που δεν επιτρέπουν σε δικά µας
παιδιά και έξοχους επιστήµονες να γυρίσουν στην Ελλάδα, να
κάνουν το καθήκον τους, αλλά και να µπορούν να προσφέρουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Υπουργέ. Ελπίζω πάντως για τα αγροτικά ιατρεία να εννοείτε τα άγονα αγροτικά ιατρεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εννοείται. Θα τα επιλέγει το Υπουργείο Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή το έχω ζήσει,
ας το πω να γραφτεί στα Πρακτικά. Τα άγονα αγροτικά ιατρεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Να γραφτεί και η απάντησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στηρίζω το µέτρο,
αλλά το τονίζω.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θέλω να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Βουλής, που θέλω να πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους που
είχε ποτέ η Βουλή, να βρει έναν τρόπο οι Βουλευτές να είναι παρόντες. Βέβαια «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλ’ εν τω ευ τω πολύ».
Είµαστε λίγοι -και πολλές ώρες είναι λίγοι αυτές τις τρεις
µέρες- και πρέπει να βρείτε έναν τρόπο –πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε- οι Βουλευτές να είναι παρόντες. Αυτό είναι παράκληση, τίποτ’ άλλο.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά. Φρέσκες, σηµερινές κιόλας, ειδήσεις: Ο Μάριο Ντράγκι ανοίγει παράθυρο για την ποσοτική χαλάρωση. Ήµουν από αυτούς -ίσως να ηχούσε λίγο
περίεργα- που µέσα στα τέσσερα αναπτυξιακά πακέτα έβαζα και
τα 3 δισεκατοµµύρια τον µήνα, δηλαδή γύρω στα 36 τον χρόνο,
που αναλογούν στη χώρα µας από την ποσοτική χαλάρωση του
Μάριο Ντράγκι. Είναι σηµερινή είδηση και δεν νοµίζω να την αµφισβητεί κανένας.
Μια άλλη ακόµα, θετική, σηµερινή είδηση είναι τα 7,8 δισεκατοµµύρια του ELA για την καλή κατάσταση των τραπεζών. Θέλω
να συνεχίσω µε θετικές ειδήσεις και να πω το εξής ότι –το ξαναλέω- τσιµπιέµαι καµµιά φορά σε αυτήν την Αίθουσα και λέω
«µήπως έχω καταστραφεί και δεν το έχω καταλάβει;». Θα είµαι
ειλικρινής. Θέλω να θυµίσω ότι γύρω στον Φεβρουάριο συζητιέται η ρύθµιση του χρέους, το εάν θα έχει ή όχι θετική κατάληξη.
Περιµένω. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Άκουσα µε µεγάλη προσοχή
τον κ. Τσακαλώτο για το 15% και µε τις προϋποθέσεις που πρέπει
να έχει.
Ακόµα, να µπει στη λογική µας ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
στο τέλος του 2016 –θέλετε όχι στο τέλος του 2016, στις αρχές
του 2017, στη µέση του 2017, εγώ να πάω και λίγο πίσω, να µην
είµαστε και αιθεροβάµονες- να βγούµε στις αγορές, µε απλά ελληνικά ότι πια δεν θα µας επιβάλλει κανείς το τι θα κάνουµε σε
αυτή τη χώρα.
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Θα ήθελα ακόµα, συνεχίζοντας –και µιλάω για πραγµατικότητα
και όχι φαντασιώσεις δικές µου ή δικές µου εκτιµήσεις- να πω ότι
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
και λειτούργησε πολύ καθοριστικά για τις αποφάσεις των Ευρωπαίων δανειστών. Εδώ µε λύπη µου είδα ότι, αφού για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα η Αντιπολίτευση έπαιξε µε την
«Πανουσιάδα» και δεν της βγήκε, έπαιξε µε τον πλειστηριασµό
της πρώτης κατοικίας και δεν της βγήκε -λυπάµαι που το λέωέπαιξε µε διαφθορά –δήθεν- δυο Υπουργών που κανόνιζαν ιστορίες στη Συγγρού και δεν της βγήκε, έχει περίπου επενδύσει στο
να αποδείξει ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι το καινούργιο σκάνδαλο.
Θέλω απλά να θυµίσω ότι οι «προνοµιούχες» µετοχές, που είχε
µέχρι τώρα η χώρα και έστελνε έναν αντιπρόσωπο στις τράπεζες,
σχεδόν δεν είχαν κανένα αντίκρισµα, γιατί δεν είχε δικαίωµα ούτε
ψήφο, ας πούµε, στη συνέλευση των µετόχων ούτε να καθορίσει
την πολιτική της τράπεζας ούτε τίποτα. Βέβαια, το ποσοστό στα
χαρτιά ήταν γύρω στο 55% µε 65%. Το λέω αυτό, γιατί ακούω,
έτσι, κραυγές µεγάλες.
Σήµερα, που δεν είναι τόσο µεγάλο το ποσό, είναι από το 11%
µέχρι το 30% περίπου –και δεν αφορά τη Eurobank, αφορά τις
άλλες τρεις- έχει δικαίωµα ο εκπρόσωπος του κράτους, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχει και βέτο στην
πολιτική και στη διοίκηση και κυρίως στη συνέλευση των µετόχων. Για να δούµε εάν πράγµατι είναι σκάνδαλο ή όχι, επίσης θα
πρέπει να θυµίσω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διαµαρτυρήθηκε, ο κ. Στουρνάρας, οι τραπεζίτες δεν είπαν κουβέντα και κυρίως αυτοί που υποτίθεται ότι έχασαν τα λεφτά τους, οι
επιχειρηµατίες, δεν έβγαλαν κιχ. Το αφήνω, λοιπόν, να το ξανασκεφτούν καλά οι συνάδελφοι, γιατί βλέπω να το αναπαράγουν
και να το λένε.
Θέλω ακόµα να πω κάτι, ότι πράγµατι οι τραπεζικές µετοχές
σχεδόν µηδενίστηκαν. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούµε πώς ακριβώς και ποια εικόνα έδωσε το τραπεζικό σύστηµα για χρόνια µε
τα θαλασσοδάνεια, µε τους υπόδικους τραπεζίτες, µε, µε, µε;
Θέλω να σταµατήσω εδώ και να πάω στα πιο πρόσφατα και να
πω το εξής: Έχουµε ένα εκρηκτικό πρόβληµα µε το προσφυγικό.
Πρόσφατα έγινε µια συµφωνία. Δεν είµαι αιθεροβάµων. Δεν είµαι
σίγουρος εάν η Τουρκία θα δεχθεί και θα εφαρµόσει τελικά τους
όρους αυτής της συµφωνίας. Πιστεύω όµως ότι ήταν ένα βήµα
αναγκαίο. Είµαι από αυτούς που στην κυριολεξία –συγχωρήστε
µου την έκφραση- ουρλιάζω επί χρόνια. Η Τουρκία, η Ιορδανία
και ο Λίβανος έχουν στα εδάφη τους τέσσερα εκατοµµύρια πρόσφυγες. Η Τουρκία έχει πάνω από δύο εκατοµµύρια πρόσφυγες.
Δεν µπορείς να την αγνοήσεις, ό,τι γνώµη και να έχεις γι’ αυτή
τη χώρα.
Είναι κέρδος, πιστεύω, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη µε
την προοπτική ένταξης της Τουρκίας -που πιστεύω ότι είναι
σωστή- το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται βίζα πια γι’ αυτές τις
χώρες και -το πιο σπουδαίο απ’ όλα- να συζητήσει για πρώτη
φορά ότι η ταυτοποίηση µπορεί να γίνεται στα παράλια της Μικράς Ασίας. Είναι ανάσα για εµάς. Γιατί, λυπάµαι, έχουµε µια γεωγραφική θέση τέτοια, που από της διακόσιες δεκαοκτώ
χιλιάδες µετανάστες, οι διακόσιες χιλιάδες πέρασαν από τη
χώρα µας. Θέλω να πιστεύω ότι η κινδυνολογία του Σένγκεν δεν
θα βρει άλλους υποστηρικτές. Το τι κάνει ο Πρωθυπουργός της
Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας εδώ και καιρό το
ξέρουµε, δεν είναι καινούργιο.
Άκουσα µε µεγάλο σεβασµό την Ελίζα Βόζενµπεργκ, που είναι
Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να µας βγάλει από τη Συνθήκη του Σένγκεν –και το
κλείνω εδώ- και δεν θα βγούµε.
Θέλω να πω δυο κουβέντες για το ασφαλιστικό, που όντως
είναι υδρογονοβόµβα εν δυνάµει και έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό –και καλά κάνει- τους πάντες και τα πάντα. Είναι
εθνικό ζήτηµα. Εγώ δεν βλέπω αρνητικά, έχω µια άλλη οπτική
γωνία. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πολιτικοί Αρχηγοί -δεν πειράζει,
κάνουν πείσµατα όπως τα µικρά παιδιά- στην ουσία πιστεύω ότι
συµφώνησαν όλοι ότι οι κύριες συντάξεις και γενικά οι συντάξεις
δεν πρέπει να πειραχτούν.
Θέλω εδώ να θυµίσω τρία πράγµατα. Πολλά όπλα δεν έχουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένα από αυτά είναι η ειλικρίνεια. Εάν δεν γίνει τίποτα τώρα –το
ξέρετε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα και οι καλύτεροι οικονοµολόγοι- σε τέσσερα πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουν συντάξεις για κανέναν. Εάν αυτό είναι υπερβολή, εγκαλέστε µε.
Δεύτερον, στη Δανία δουλεύουν πέντε για να συνταξιοδοτείται
ένας. Ο µέσος όρος στην Ευρώπη είναι τέσσερα προς ένα. Στη
χώρα µας, µε ποσοστό ανεργίας που είναι 25%, 26% ή 27%, δουλεύει ένας για να συνταξιοδοτείται άλλος ένας. Εάν αυτό δεν
είναι εκρηκτικό πρόβληµα, ποιο είναι; Αυτό δεν θέλει πραγµατικά
µια συµφωνία σε εθνικό επίπεδο;
Πιστεύω ειλικρινά ότι, πρώτον, και τα 17 δισεκατοµµύρια που
περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -ήταν 25
δισεκατοµµύρια και χρειάστηκαν 5,9 δισεκατοµµύρια µόνο- και
οι άλλες επιλογές που ακούω από τον φίλο µου τον Ανδρέα τον
Νεφελούδη και από τους Υπουργούς των Οικονοµικών µπορούν
πράγµατι να λύσουν αυτό το πρόβληµα. Και πιστεύω ότι θα το
λύσουν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι µια ευχάριστη έκπληξη -θυµηθείτε τι σας λέω- που πιστεύω ότι ανώδυνα θα την περάσουµε
απ’ αυτή την Αίθουσα. Και µην ξεχνάτε ότι είναι µια σκληρή
εποχή. Πράγµατι η αγορά στενάζει. Ο κόσµος είναι φτωχοποιηµένος. Ζούµε ίσως την πιο σκληρή πραγµατικότητα µετά τον
πόλεµο. Είναι εποχή για σκληροτράχηλους, αποφασισµένους και
πάνω απ’ όλα συνειδητοποιηµένους πολιτικούς. Θέλω να πιστεύω ότι τους έχουµε. Όσοι είµαστε εδώ σε αυτήν την Αίθουσα,
θα θέλαµε τα καλύτερα. Το θέµα είναι τι µπορούµε και πάνω απ’
όλα να είµαστε ειλικρινείς.
Θέλω να πω και κάτι για τη λέξη «αυτοκριτική». Έχει εξαφανιστεί από αυτή την Αίθουσα. Ναι, έγιναν λάθη. Ναι, έγιναν λάθος
επιλογές. Ναι, ελέχθησαν υπερβολές. Δεν είναι κακό να το πούµε
και να το παραδεχθούµε. Εκτιµήσαµε έτσι. Δεν κυβερνάγαµε
τριακόσια χρόνια. Πρώτη φορά κυβερνά αυτή η Κυβέρνηση.
Λάθη δεν κάνουν όσοι δεν κάνουν τίποτα.
Ένα πράγµα δεν θα µας συγχωρήσει ο Έλληνας πολίτης, γιατί
ξέρει πολύ καλά, όσο και αν γίνεται µια απεγνωσµένη, φοβερή
προσπάθεια να µας πείσουν ότι το πρώτο επτάµηνο και το δίµηνο
το τωρινό έφερε την καταστροφή στη χώρα. Πέντε εκλογικές
αναµετρήσεις και δεν πείστηκαν γι’ αυτό.
Πιστεύω ότι ο ιστορικός του µέλλοντος, όταν θα ηρεµήσουν
τα πράγµατα, δεν θα αποδώσει στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τους τρεις χιλιάδες ανασφάλιστους ούτε το ένα εκατοµµύριο κάτω από το
όριο της φτώχειας ούτε το 25% της ανεργίας ούτε τις τριακόσιες
χιλιάδες ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό ούτε την απίστευτη διαφθορά και διαπλοκή που ζήσαµε µαζί της τα τελευταία
σαράντα χρόνια. Τότε –και θέλω να είµαι ειλικρινής γι’ αυτό- θα
κατασταλάξουν τα πράγµατα και θα έλθει η ώρα της αλήθειας.
Πιστεύω ότι είναι µοναδική ευκαιρία, ίσως είναι και η τελευταία
ευκαιρία.
Θέλω να αναφερθώ σε κάτι, γιατί άκουσα πάλι σύγχυση. Ξαναλέω: Παράφρων Πρωθυπουργός, που κάνει δηµοψήφισµα για
να το χάσει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στον πλανήτη ιστορικό
προηγούµενο. Ακόµα και ο Νέρωνας, όταν έκαιγε τη Ρώµη, κάτι
είχε στο µυαλό του.
Ακούω ότι τις τράπεζες τις κλείσαµε µόνοι µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω ένα λεπτό; Έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι σήµερα είναι χαλαρή
µέρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Άλλα τέσσερα λεπτά έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): O κύριος Πρόεδρος
είναι κουβαρντάς!
Προχωρήστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούω να λένε µε φοβερό πάθος ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Εκείνο το βράδυ
–θα το ξαναπώ- δεν έγινε µόνο αυτό. Έγιναν κι άλλα. Ακούσαµε
ότι χάνουµε τις καταθέσεις και έπεσε κόσµος απάνω να διαφηµίζει το «ναι» από το πρωί ως το βράδυ. Δεν ξέρω πόσο άνετα
αισθάνονται οι άνθρωποι που έλεγαν «ναι».
Να πω και κάτι; Ήταν µία ιστορική εκλογική αναµέτρηση, γιατί
τη λέξη «παρένθεση» την ξέχασαν όλοι σ’ όλον τον πλανήτη.
Έπρεπε να γίνει αυτό το δηµοψήφισµα και πραγµατικά όλοι κω-
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λώσαµε όταν οι τράπεζες έκλειναν, όµως όταν είδα τον Τσίπρα
και τον Καµµένο αποφασισµένους, ακόµα και µε κλειστές τράπεζες να πάνε, συνταχθήκαµε. Ήταν µια νίκη της δηµοκρατίας
εκείνο το βράδυ, µεγάλη νίκη της δηµοκρατίας.
Επειδή ακούγονται κι άλλα, πώς το «όχι» έγινε «ναι», θα πω ότι
εκείνο το βράδυ, 13 Ιουλίου, και έναν µήνα µετά που ψηφίσαµε
εδώ, ξέραµε όλοι όσοι είχαµε ένστικτο αυτοσυντήρησης ότι τους
όρους του παιχνιδιού τούς επιβάλλει ο δυνατός. Για πολλές δεκαετίες γίναµε αδύναµος κρίκος και αυτή είναι η κριτική που
κάνω εγώ στα παλιά κόµµατα και καµµία άλλη. Ήµασταν ο αδύναµος κρίκος, που έπρεπε εκείνη την ώρα να µην παίξουµε µε
δέκα εκατοµµύρια Έλληνες.
Αισθάνοµαι περήφανος –σας το λέω ειλικρινά- και δεν απολογούµαι και δεν έχω απολογητικό ύφος γι’ αυτό το «ναι», γιατί
ήταν ένα «ναι» επιβίωσης της χώρας εκείνη την ώρα.
Ακούω να λένε το εξής: «Αφού κι εµείς µνηµόνια φέρναµε και
µας κατηγορούσατε.». Να πω κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα τίποτα, αν δεν είχαµε δει αυτά που είδαµε στη διάρκεια της διοίκησής σας. Να
θυµηθώ πώς έξι εταιρείες έπαιρναν όλα τα έργα; Να θυµηθώ τις
λίστες που κρύβονταν σε στικάκια και εξαφανίζονταν; Να θυµηθώ την υπερτιµολόγηση των Ολυµπιακών Αγώνων; Να θυµηθώ
το 8% που έπαιρναν τα φυσικά πρόσωπα από τη «SIEMENS» και
το 2% τα κόµµατα, που µετά από εννιά χρόνια έρχεται τώρα στη
Βουλή; Να θυµηθώ πώς δίνονταν τα θαλασσοδάνεια, γιατί
άκουσα πολλές φορές «να πούµε συγγνώµη», άκουσα τη λέξη
«θράσος», άκουσα πολλά.
Θέλετε να πούµε συγγνώµη; Τι θα έπρεπε να πείτε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι -ευτυχώς όχι όλοι-, για την απίστευτη διαφθορά και διαπλοκή, που έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε;
Εγώ είµαι θιασώτης τού ότι εσείς φταίτε και δεν θέλω να γυρίσω
πάλι στο παρελθόν.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής: Είναι εύκολο να κάθεσαι έξω από τη µάντρα και να πετροβολάς. Είναι
δύσκολο να µπεις µέσα και να λύσεις το πρόβληµα. Αισθάνοµαι
περήφανος που είµαι µέσα από τη µάντρα. Ναι, ακούω κι εγώ
στον δρόµο κακές κουβέντες, ότι είµαι προδότης και διάφορα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συµβουλέψω και τους τριακόσιους
συναδέλφους στη Βουλή: Ο Αλέξης Παπαχελάς, που γράφει σε
µία εφηµερίδα που µόνο καλά δεν λέει για µας, έγραψε ένα
άρθρο πριν από έναν µήνα: «Τέλος εποχής». Θα παρακαλούσα
να το διαβάσουµε όλοι και να το διαβάσουµε πολλές φορές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
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,
σαράντα δύο µέλη από το ΚΑΠΗ Αµπελοκήπων Μενεµένης Θεσσαλονίκης.
Βέβαια, έτσι όπως σας βλέπω, µάλλον από κέντρο νεότητος
είστε!
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Φτάνουµε προς το τέλος. Έχει µείνει µόνο ο κ. Θεοχάρης, του
οποίου δεν θα του δώσω όλη τη δευτερολογία, γιατί αύριο θα
του λέω ότι έχει εξαντλήσει τον χρόνο και θα φωνάζει. Κύριε Θεοχάρη, θα έχετε τώρα τα 2/3 του χρόνου σας, για να έχετε ένα
περιθώριο και για αύριο, αν χρειαστεί.
Ελάτε στο Βήµα, κύριε Θεοχάρη.
Εγώ, ακολουθώντας τα βήµατα του Προέδρου µας κ. Βούτση,
δεν ακολουθώ πρακτικές του παρελθόντος. Δεν κάνω κανένα
σχόλιο, ούτε καν αναφέρω την προσωπική µου άποψη. Θα κάνω
µία µικρή παρέκκλιση απόψε για να πω ότι ως πολίτης και ως
Βουλευτής δεν θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει
υπερβεί τα συνταγµατικά του καθήκοντα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι
τα ασκεί πολύ καλά.
(Χειροκροτήµατα)
Κύριε Θεοχάρη, σας δίνω έξι λεπτά. Σας φτάνουν;
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαµε χθες για τις αδυναµίες του προϋπολογισµού, για τα
ψέµατα, τα λάθη, τα προβλήµατα που έχει. Άλλαξαν, για παράδειγµα, τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επί τα χείρω. Μιλούν
για πολύ χειρότερη ύφεση και συζητάµε έναν προϋπολογισµό µε
βάση λανθασµένα νούµερα. Η χώρα χρειάζεται επανεκκίνηση, να
ξανασκεφτούµε τις µεταρρυθµίσεις από την αρχή.
Πρότεινα ήδη δέκα σηµεία για την επανεκκίνηση της Ελλάδας
και την έξοδο από την κρίση, θεσµικές παρεµβάσεις από τη µία
µεριά για το Σύνταγµα, τη δικαιοσύνη, τον δηµόσιο τοµέα, τη διαφθορά, αλλά και οικονοµικές παρεµβάσεις για τα δηµοσιονοµικά,
τις επενδύσεις, την παιδεία και τον πολιτισµό, το κοινωνικό κράτος και το σύστηµα ασφάλισης. Όχι µόνο αυτό, αλλά κάνουµε
και συγκεκριµένες προτάσεις, όπως για τη βινιέτα, όπως για ένα
νέο σύστηµα κατάταξης της αναπηρίας των ανθρώπων µε αναπηρία που κοιτάζει πραγµατικά εάν έχουν συγκεκριµένα προβλήµατα, όπως το αν χρειάζονται βοήθεια για να κάνουν τις βασικές
λειτουργίες, και έτσι κατατάσσει τον καθένα ακριβώς εκεί που
θα πρέπει.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, εάν θέλουµε να είµαστε µια ευνοµούµενη κοινωνία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας, τα παιδιά
µας επιτέλους να ζήσουν σε µια κοινωνία ευνοµούµενη, πολύ καλύτερη από τη δική µας.
Η µεταρρύθµιση, βέβαια, θα έπρεπε να ξεκινήσει και από τον
προϋπολογισµό, να έχουµε µία εισηγητική έκθεση που να περιγράφει µία στρατηγική, να µην είναι µία συρραφή κειµένων από
τις διάφορες Υπηρεσίες, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµέναι, να είναι κατανοητός δηλαδή ο σκοπός και το τι θέλει να κάνει
η Κυβέρνηση στη βάση της για την επόµενη χρονιά και προφανώς να δίνει και κάποια ψήγµατα για τις επόµενες χρονιές.
Πού είναι, ας πούµε, η στρατηγική της Κυβέρνησης για την
ανάπτυξη, για το προσφυγικό, για τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, για τις αποκρατικοποιήσεις, όχι απλά να απαριθµεί
πόσες θα κάνει, αλλά ποια είναι η στρατηγική, ποιο είναι το νήµα
το οποίο δένει όλες τις ενέργειες που θα γίνουν από την Κυβέρνηση.
Ας πούµε, παρ’ όλο που η Κυβέρνηση µας λέει ότι η κοινωνική
πολιτική είναι προτεραιότητα, βλέπουµε σε νοσοκοµεία µειώσεις
των εσόδων τους, µειώσεις για τον ΕΟΠΥΥ, την κρατική επιχορήγηση. Πρέπει τα νούµερα να κουµπώνουν στον προϋπολογισµό.
Μιλάτε για εξοικονόµηση 500 εκατοµµυρίων στις αµυντικές
δαπάνες και βλέπουµε µια µείωση στους αριθµούς κατά 200 εκατοµµύρια.
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουµε απ’ όλα αυτά και να κάνει καλύτερη δουλειά η Κυβέρνηση και να τα συζητάµε αυτά καλύτερα
εδώ, στη Βουλή.
Σήµερα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έβγαλε την ενδιάµεση έκθεση νοµισµατικής πολιτικής. Τι λέει; Ζητάει συναίνεση από το πολιτικό σύστηµα. Εδώ οι ευθύνες –το είπα και χθεςείναι κυρίως δικές σας και επειδή έχετε το µαχαίρι, έχετε και το
καρπούζι. Είστε η Κυβέρνηση. Ζητάει αποτελεσµατικότητα. Λείπει η αποτελεσµατικότητα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Τι λέει,
ας πούµε;
Ουσιαστικά αν δείτε τα δύο κείµενα, τον προϋπολογισµό και
την έκθεση, είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί κόσµοι. Έλεγε
το βιβλίο: «Οι άντρες είναι από τον Άρη και οι γυναίκες από την
Αφροδίτη». Κάπως έτσι. Όχι αύξηση φορολογικών συντελεστών.
Στη σελίδα 75 λέµε για αύξηση συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, αύξηση προκαταβολής ελευθέρων
επαγγελµατιών, αύξηση φόρου στους αγρότες. Όχι αυξήσεις
συντελεστών εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση.
Τι λέµε στη σελίδα 108; Αύξηση στα έσοδα των ταµείων 350
εκατοµµύρια, δηλαδή ακριβώς τα ανάποδα απ’ ό,τι µας λέει η έκθεση. Μείωση µη παραγωγικών δαπανών του δηµοσίου, αξιολόγηση των φορέων, επανεξέταση της ύπαρξης πολλών απ’
αυτούς.
Τι λέει στη σελίδα 123; Παρεµβάσεις σε µισθούς, συντάξεις,
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επιδόµατα, όχι τις µη παραγωγικές δαπάνες. Στη σελίδα 125,
ογδόντα δύο εταιρείες µη εισηγµένες, είκοσι επτά απ’ αυτές υπό
εκκαθάριση. Για χρόνια σέρνονται και είναι µια χαίνουσα πληγή,
που δεν µπορούµε να την κλείσουµε.
Τι ζητάει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος; Κατάργηση των
εξαιρέσεων στη φορολογία και στην κοινωνική ασφάλιση. Αναµονή. Περιµένουµε έναν προϋπολογισµό που θα το κάνει. Δεν
αναφέρονται πουθενά. Μακάρι να έλθουν οι εφαρµοστικοί νόµοι
που να το κάνουν. Η έκθεση µας ζητάει αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.
Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2015 έλεγε ότι
έχουν πραγµατοποιηθεί ως τώρα 5,363 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η
εισηγητική του 2016 λέει 5,369 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μηδέν εις
το πηλίκον το 2015. Το 2016 θα έχουµε τα ίδια έργα που είχαµε
το 2014 και το 2015.
Περνάω σε ένα άλλο θέµα, που είναι το σκάνδαλο των τραπεζών, το σκάνδαλο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα ήθελα να το εξηγήσω, για να καταλάβει ο κόσµος τι έχει
συµβεί. Αποτιµήσαµε την Τράπεζα Πειραιώς 18 εκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό είναι το άκρον άωτον της κατάστασης αυτής. Οι µετοχές της Eurobank πουλήθηκαν 0,30 ευρώ και φωνάζατε για
εξεταστικές και σκάνδαλα. Σήµερα µε το 1 λεπτό τι πρέπει να
πούµε; Η αξία της Alpha έπεσε 91%, 99% της Πειραιώς, 96% της
ΕΤΕ, 95% της Eurobank.
Περάσατε την 1η Νοεµβρίου τον ν.4340, που έλεγε ότι το ΤΧΣ
δύναται να δεχθεί τις τιµές του βιβλίου προσφορών. Είκοσι µέρες
µετά, πριν από το βιβλίο προσφορών, είπατε: «Υποχρέωση να δεχτεί οποιαδήποτε τιµή.». Δεν θα λάβει µέρος το δηµόσιο, δεν θα
λάβουν οι Έλληνες επενδυτές.
Το αντίστοιχο θα ήταν πριν από την πώληση του Ελληνικού να
περνούσε νόµος που να υποχρέωνε το ΤΑΙΠΕΔ να µην έχει κάτω
όριο στην τιµή και να υποχρεωθεί ό,τι του πουν να το αποδεχτεί,
δηλαδή να µην έχει τη δυνατότητα να πει ότι αυτή η τιµή είναι
πάρα πολύ µικρή. Αυτό είναι το σκάνδαλο το οποίο έχει συντελεστεί µε τις ψήφους τις δικές σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κλείνω λέγοντας ότι µίλησα και χθες για τη Σένγκεν. Η Σένγκεν
δεν είναι µόνο τα σύνορα. Είναι και η EUROPOL, είναι ότι, εάν
βγούµε, δύσκολα θα βάλουµε τάξη µόνοι µας, για να ξαναµπούµε. Ουδέν µονιµότερο του προσωρινού. Η Κυβέρνηση υπέκυψε τροχάδην και ζήτησε στις 3 Δεκεµβρίου τη συνδροµή των
µονάδων ταχείας δράσης για την καταγραφή και ταυτοποίηση
στα σύνορά µας και στα βόρεια.
Δεν πρέπει να ταυτοποιούµε στο χαρτί, όπως κάνουµε τώρα.
Πρέπει να έχουµε µηχανήµατα. Το πρόβληµα αυτό δείχνει ερασιτεχνισµό και εγκληµατική αµέλεια, καθώς δεν ζητήσαµε την
ενεργοποίηση της υλικοτεχνικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση παρά µόνο στις 3 Δεκεµβρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός δεν βγαίνει.
Το λέει µέσα ο ίδιος ότι είχατε αύξηση της φοροδιαφυγής το
2015. Θα χρειαστούµε νέα µέτρα, αφού ζητάτε αύξηση εσόδων
σε εποχή ύφεσης. Αυτά τα νέα µέτρα η κοινωνία δεν θα τα αντέξει. Πολύ φοβάµαι πως ούτε και εσείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ζητήσει τον
λόγο –προφανώς για να απαντήσει στον κ. Θεοχάρη- ο κ. Τσακαλώτος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Θεοχάρη, πρώτον τις λέξεις «εξεταστική επιτροπή» δεν τις έχετε
ακούσει ποτέ από το στόµα µου. Αλλά αφού λέτε για σκάνδαλα
και λέτε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο και αν είναι σκάνδαλα,
θα σας εξηγήσω τι επιλογή είχε η Κυβέρνηση µε τις προνοµιούχες µετοχές και θα σας θέσω ένα ερώτηµα, ένα κουίζ, ένα πάζλ,
για να µου απαντήσετε αύριο, αλλιώς θα σας απαντήσω εγώ.
Εµείς για τις προνοµιούχες µετοχές είχαµε δύο ακραίες λύσεις. Θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτό που έλεγε ο νόµος, δηλαδή αν θέλεις, να τις µετατρέψεις στον µέσο όρο της τιµής των
τελευταίων δώδεκα µηνών.
Η άλλη λύση, αν θέλαµε να τις µετατρέψουµε, ήταν να τις µε-
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τατρέψουµε στην τιµή που έβγαινε από τα βιβλία προσφοράς.
Εµείς είπαµε δεν θα κάνουµε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί, αν
κάναµε το πρώτο, θα υπήρχε πολύ µεγάλος κίνδυνος να υπάρχει
πολύ µεγάλη αποµείωση των µετοχών µας.
Αν κάναµε το δεύτερο, δηλαδή την τιµή που έβγαινε από το βιβλίο προσφοράς, είχε πολύ µεγάλο κίνδυνο να µην µπουν άλλοι
ιδιώτες, δηλαδή να αποτραπούν οι ιδιώτες να µπουν και να µην
καλύψουν το βασικό σενάριο και οι τέσσερις τράπεζες.
Τι κάναµε; Γιατί φαντάζοµαι ο στόχος σας δεν είναι να µην ερχόταν ξένο χρήµα, επενδυτές. Είπαµε ότι δεν θα τις µετατρέψουµε, άρα δεν θα αλλάξουµε τον νόµο που ήταν τους
τελευταίους δώδεκα µήνες, γιατί έτσι και αλλιώς δεν θα τις µετατρέπαµε τις µετοχές και είπαµε να συµµετάσχουν στοbail in.
Tο κουίζ για εσάς –και να ξέρετε είναι µεγάλος αριθµός- είναι
πόσο κερδίσαµε από αυτήν την απόφαση, να είναι bail in οι µετοχές, σε σχέση µε το αν είχαµε κάνει την τιµή µε τον µέσο όρο
των τελευταίων δώδεκα µηνών. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο αριθµός; Μπορείτε να το φανταστείτε; Όταν θα το φανταστείτε και
όταν θα τον βρείτε τον αριθµό, ελπίζω να έρθετε να µου ζητήσετε
συγγνώµη προσωπικά, να ζητήσετε συγγνώµη από την Ολοµέλεια για αυτόν τον λαϊκισµό. Γιατί ξέρετε ότι δεν είχαµε πολλές
επιλογές και θα µάθετε –αφού δεν το ξέρετε- πόσο κέρδισε από
αυτήν την απόφαση ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, ένα
λεπτό. Ούτως ή άλλως κουίζ µπήκε. Για αύριο σκοπίµως ο Πρόεδρος µού είπε: «Νικήτα, άφησε τις 15.00’ που λες, να πάµε στις
13.30’, γιατί κάποιος µικροκαυγάς θα γίνει, να δευτερολογήσουν
οι γενικοί εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αν θέλουν να πουν µια κουβέντα». Άρα θα έχετε τον χρόνο. Κρατήστε,
λοιπόν, την ορµή σας για αύριο να µη χάσουµε και το σασπένς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ένα λεπτό και
κλείνουµε. Και µην αρχίσουµε προσωπικές αναφορές και µου ζητάει ξανά τον λόγο ο κ. Τσακαλώτος.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όχι, όχι.
Κύριε Πρόεδρε, το ξέρει και ίδιος. Τρέφω αµοιβαία συµπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, άµα δεν τρέφατε
αµοιβαία συµπάθεια, τι θα λέγατε τότε, αναρωτιέµαι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Οπότε δεν έχω κανένα
πρόβληµα να κάνω προσωπικές αναφορές και σίγουρα δεν θα
ζητήσω συγγνώµη.
Εγώ είπα ότι ζητήσατε εξεταστική επιτροπή. Δεν µίλησα προσωπικά στον κύριο Υπουργό. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε εξεταστική επιτροπή. Και αν δεν ζητούσε εξεταστική επιτροπή, όταν
έγινε η προηγούµενη συµµετοχή των ιδιωτών στο 0,30, τότε να
πάµε στα Πρακτικά και να δούµε. Αλλά νοµίζω όλος ο ελληνικός
λαός ξέρει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Αφού έγινε εξεταστική.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτό που είπα εγώ είναι
το εξής: Όταν έχεις µια συµµετοχή των ιδιωτών, δεν υπάρχει κανένας λόγος και αν υπάρχει να µας τον εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, διότι άλλα τού είπα και άλλα µού απάντησε µε τα κουίζ. Θα
τα δούµε τα κουίζ και θα τα κοιτάξουµε.
Όµως, αυτό που έχει σηµασία είναι το εξής: Όταν a priori σε
ΦΕΚ, που το ξέρει όλος ο κόσµος, έχεις υποχρεώσει τον πωλητή
των µετοχών να αποδεχθεί οποιαδήποτε τιµή πώλησης, τότε βάζεις τον πωλητή αυτόν σε ντεζαβαντάζ. Αυτό δεν λέω ότι θα µας
αύξανε απαραίτητα τις τιµές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε µια
διαδικασία ανοικτή, µια διαδικασία της αγοράς δεν είναι δυνατόν
να κρατάµε το δηµόσιο µε τα δύο χέρια δεµένα πίσω από την
πλάτη του, όταν πάει να πουλήσει κάποιες µετοχές. Αυτό είναι
που ζητήσαµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επαναλαµβάνω το ερώτηµα: Πόσο κέρδισε το ελληνικό δηµόσιο από
την απόφαση να κάνουµε αυτό που λέτε ότι δεν έπρεπε να κάνουµε; Αυτό είναι το ερώτηµα. Είπατε ότι αυτό που κάναµε δεν
έπρεπε να το κάνουµε και εγώ αύριο θα σας απαντήσω –εκτός
αν ζητήσετε συγγνώµη πριν- πόσο κέρδισε το ελληνικό δηµόσιο
από αυτήν την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Σάββατο 5 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα
13.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
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