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Αθήνα, σήµερα στις 5 Δεκεµβρίου 2015, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 13.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Να ευχηθούµε χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήµερα!
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016».
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είµαι ένας από τους συναδέλφους που
από το 2004 δηλώνω σταθερά το «παρών» σ’ αυτή τη συζήτηση
για τον προϋπολογισµό. Δεν σας το κρύβω πως ειδικά για φέτος
υπήρχε µια συγκεχυµένη άποψη σε σχέση µε το τι θα µπορούσα
εγώ προσωπικά να αναφερθώ σε µια συζήτηση, η οποία δείχνει
εκ των προτέρων ότι σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό όχι απλά είναι
προκαθορισµένη, αλλά δεν αφήνει και περιθώρια καµµίας ουσιαστικά παρέκκλισης.
Ο µέσος Έλληνας πολίτης παρακολουθεί από την αρχή αυτού
του χρόνου εξελίξεις, οι οποίες σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό του
γεννάνε ερωτηµατικά: δυο φορές εθνικές εκλογές, δηµοψήφισµα, εθνική οικονοµία ή πραγµατική εικόνα της αγοράς µε πάρα
πολλά ζητήµατα και µε πάρα πολλά ερωτηµατικά, τράπεζες
ακόµα και σήµερα ουσιαστικά κλειστές, capital controls και γενικότερα µια κατάσταση, η οποία δεν υπόσχεται σε κανέναν απολύτως βαθµό έστω και ελάχιστη αισιοδοξία.
Είναι ένας προϋπολογισµός, η συζήτηση του οποίου –επαναλαµβάνω- δεν δηµιουργεί κανένα αίσθηµα αισιοδοξίας όχι µόνο
µεταξύ ηµών που συζητάµε, αλλά πολύ περισσότερο στο σύνολο
των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας που πιθανότατα παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση και αυτή τη διαδικασία.
Πριν από χρόνια είχα πει ότι οι προϋπολογισµοί, δυστυχώς,
δεν είναι µια ουσιαστική συζήτηση για να αλλάξουν τα δεδοµένα
σε σχέση µε το πώς λειτουργεί η πολιτεία, σε σχέση µε το πώς
λειτουργεί το κράτος. Και φοβάµαι ότι ακόµη και σήµερα, σε µια
εποχή ιδιαιτέρων, ειδικών, συνθηκών, στην πραγµατικότητα
έχουµε µια επανάληψη ενός παλιού κακού φαινοµένου. Έχουµε
µια επανάληψη, ουσιαστικά, µιας διαδικασίας αντιγραφής αναγ-

κών, εξόδων, χωρίς να βλέπουµε ότι η πραγµατικότητα υπαγορεύει µια εντελώς διαφορετική λογική και µια εντελώς διαφορετική πρωτοβουλία από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση όλη αυτήν την περίοδο, αντί ουσιαστικά να αναλάβει την ευθύνη της και να µπορέσει να αντιµετωπίσει µε έναν
πολύ συγκεκριµένο τρόπο τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση στη
χώρα, το µόνο το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι µια µετατόπιση
ευθυνών, λέγοντας ότι γι’ αυτά τα οποία ζείτε σήµερα –και αναφέρεται βέβαια στους Έλληνες πολίτες- υπεύθυνοι είναι οι προηγούµενοι.
Η διαφορά είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάθε κυβέρνηση έχει και τον δικό της ρόλο, αλλά πολύ περισσότερο και
τη δική της ευθύνη, απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί
στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το πολιτικό µας σύστηµα ξέρουµε
καλά ότι πέραν όλων των άλλων έχει µια παιδαγωγική προσέγγιση απέναντι στην κοινωνία και σε αυτήν την προσπάθεια ή -αν
θέλετε- σε αυτήν την ευθύνη, υπάρχει σοβαρή αστοχία από την
πλευρά της Κυβέρνησης.
Η αστοχία αυτή δεν οφείλεται µόνο στις λάθος επιλογές, αλλά
και στα παραδείγµατα προβεβληµένων στελεχών, ανθρώπων,
που αυτήν τη στιγµή υπηρετούν µε συγκεκριµένο ρόλο την Κυβέρνηση και που δείχνουν µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο ότι, δυστυχώς, όσο κι αν γίνεται προσπάθεια από κάποιους είτε να
µετατοπίσουν ευθύνες είτε να πείσουν για το καινούργιο –όπως
θέλουν να λένε- η πραγµατικότητα καταγράφει µια εντελώς διαφορετική -θα έλεγα- ουσία, µια εντελώς διαφορετική καταγραφή
σε σχέση µε αυτό το οποίο επιχειρείται. Διότι Υπουργοί, οι οποίοι
ξεχνάνε να δηλώσουν στο «πόθεν έσχες» τους είτε να δηλώσουν
ακίνητα είτε να δηλώσουν µετοχές ή Υπουργοί που, από την άλλη
πλευρά, εγκαλούν τους προηγούµενους γιατί δεν τήρησαν µε
τον τρόπο που θα έπρεπε το µνηµόνιο, προφανώς όχι µόνο δεν
δείχνουν τον σωστό δρόµο στην κοινωνία, αλλά δείχνουν ότι βρισκόµαστε στην επανάληψη µιας κακής πραγµατικότητας για την
ίδια την πολιτική και το ίδιο πολιτικό σύστηµα.
Και όσο κι αν επιχειρείται το τελευταίο διάστηµα να υπάρξει
µια συναίνεση, νοµίζω ότι λίγο πολύ όλοι συµφωνούµε ότι συναίνεση αλά καρτ δεν µπορεί να υπάρξει. Συναίνεση η οποία να επιµερίζεται σε συγκεκριµένα ζητήµατα από τη µια πλευρά ή από
την άλλη, όταν πραγµατικά δηµιουργείται ανάγκη, να την ανακαλύπτουµε, προφανώς δεν µπορεί να έχει κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Είµαι από αυτούς που πίστευαν ότι το πολιτικό σύστηµα
έπρεπε να συνεννοηθεί σε προηγούµενο χρόνο. Και οι παρατάξεις, τα πολιτικά κόµµατα, είχαν πολλές ευκαιρίες νωρίτερα και
να συνεννοηθούν και να εκπέµψουν ένα σταθερό πολιτικό µήνυµα προς την κοινωνία, για να δείξουν τον δρόµο και να µπορέ-
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σουµε επιτέλους να στηρίξουµε την πατρίδα µας και τις επόµενες γενιές σε µια πραγµατικά πολύ δύσκολη προσπάθεια.
Κι όσο κι αν εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι -κυρίως του ΣΥΡΙΖΑδιαπιστώσατε τον Ιούλιο ότι υπάρχει µια διαφορετική πραγµατικότητα, λυπάµαι που το λέω, αλλά αυτό δεν ήταν ένα καλό µάθηµα, το οποίο σας έδωσε την ευκαιρία να αλλάξετε αµέσως
µετά.
Τέλος, θα σας πω ότι µε αυτήν τη συνεχιζόµενη ουσιαστικά
είτε νοµοθετική πρωτοβουλία, είτε λήψη µέτρων, είτε επανάληψη, προαπαιτούµενα κ.λπ., όλα αυτά τα οποία καλούµαστε
σχεδόν κάθε εβδοµάδα να ψηφίσουµε, υπάρχει ένα δεδοµένο,
το οποίο δεν γεννά καµµία απολύτως αισιοδοξία και το δεδοµένο
αφορά στην πραγµατική οικονοµία. Εγώ δεν θα κουραστώ να
επαναλαµβάνω κάτι το οποίο δυστυχώς -λυπάµαι και το λέω και
προς τους αγαπητούς και αξιότιµους κυρίους Υπουργούς- αποτελεί σοβαρή παράλειψη των επιλογών αυτής της Κυβέρνησης.
Από πού παράγεται ο πλούτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στη χώρα; Θα το απαντήσουµε ποτέ µε ένα πολύ συγκεκριµένο
τρόπο; Τη συγκεκριµένη απάντηση την ξέρετε ποια είναι. Από την
επιχειρηµατικότητα και τον ιδιωτικό τοµέα. Όσο ο ιδιωτικός τοµέας και η επιχειρηµατικότητα δεν ενισχύονται από συγκεκριµένες πολιτικές πρωτοβουλίες της σηµερινής Κυβέρνησης τόσο
αυξάνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό ο κίνδυνος η οικονοµία µας ουσιαστικά να σταµατήσει να λειτουργεί σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
Γι’ αυτό και επειδή είναι η στιγµή που πρέπει και να δούµε την
αλήθεια και να την αντιµετωπίσουµε, νοµίζω ότι άλλο τόσο είναι
η στιγµή που πρέπει η Κυβέρνηση να αναλάβει και τη δική της
ευθύνη απέναντι σε µια διαδικασία που δείχνει λυσιτελής, δείχνει
ότι σε µικρό χρονικό διάστηµα θα έχουµε πολύ αρνητικές εξελίξεις, τις οποίες όλοι θέλουµε –και εύχοµαι- να αποφύγουµε. Είναι
νοµίζω το χρέος που έχουµε όλοι µας και απέναντι στην πατρίδα,
αλλά και απέναντι στις επόµενες γενιές.
Εννοείται ότι µέσα από µία τέτοια πραγµατικότητα δεν θα µπορούσε κανείς να υπερψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ο κ. Σκρέκας δεν είναι εδώ,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μάλιστα, δεν είναι εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης για έξι λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για τον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους, του 2016, αποτυπώνει την
πραγµατικότητα και σε πράξεις για το τι πραγµατικά σηµαίνει
αριστερή διακυβέρνηση.
Αφού όλο το προηγούµενο διάστηµα έγινε υφαρπαγή της
ψήφου του λαού µε σωρεία από ψέµατα, αφού ανακόπηκε η
µικρή έστω ανάπτυξη που παρουσιάστηκε το 2014, αφού οδηγηθήκαµε τρεις φορές σε εκλογές µέσα σε ένα χρόνο, έρχεται σήµερα η συγκυβέρνηση και µας ζητά να συναινέσουµε σε αυτήν
την καταστροφική πολιτική, διότι µόνο ως καταστροφική µπορεί
να χαρακτηριστεί αυτή η πολιτική, όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Και δεν χρειάζεται να σας πω
ποια ήταν η δική σας στάση όλα τα προηγούµενα χρόνια σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτά είναι γνωστά κι έχουν λεχθεί.
Μας ζητάτε, όµως, να συναινέσουµε σε τι; Ζητάτε ένα κείµενο
στο οποίο να συµφωνήσουµε ότι δεν πρέπει να δεχθούµε, δεν
πρέπει να πάµε σε µειώσεις µισθών και συντάξεων, όταν οι µειώσεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισµό και θα τις
ψηφίσετε σήµερα. Μας ζητάτε, δηλαδή, να συναινέσουµε σε ένα
ψέµα. Νοµίζω ότι αυτήν τη συναίνεση δεν θα την έχετε.
Μελετώντας, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία του προϋπολογισµού σηµείο προς σηµείο, δεν µπορώ να καταλάβω από πού
απορρέει η φιλολαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. Δεν µπορώ να
διαπιστώσω από πού απορρέει η επικαλούµενη από εσάς κοινωνική ευαισθησία, όταν αυτά που λέτε στη ρητορική σας ή αυτά
που φέρνετε και ψηφίζετε, δεν έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους,
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δεν έχουν την παραµικρή σχέση. Οι µύθοι κάποτε καταρρέουν.
Δυστυχώς, όµως, για εσάς µαζί µε τους µύθους καταρρέουν και
οι Έλληνες πολίτες.
Όσο κι αν υποτιµάτε τη νοηµοσύνη του Έλληνα, να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντοµα η αναξιοπιστία σας και το πολιτικό σας
θράσος θα τιµωρηθούν από τον ελληνικό λαό.
Πουλήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψεύτικες ελπίδες.
Ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησής σας για την Ελλάδα ήταν
καταστροφικός, είναι κοινή οµολογία. Σας ζητώ να αναλογιστείτε
πόσο διαφορετικά θα ήταν σήµερα τα πράγµατα, εάν αποφασίζατε να στηρίξετε εσείς πέρυσι, όταν η χώρα µπήκε στην ανάπτυξη. Δεν σταθήκατε, όµως, στο ύψος των περιστάσεων και αντί
γι’ αυτό, προκαλέσατε εκλογές, µε τον τρόπο που πολύ καλά
γνωρίζουµε.
Τα αποτελέσµατα των πράξεων σας είναι γνωστά και πραγµατικά οδυνηρά. Η χώρα βουλιάζει επί δέκα µήνες στο τέλµα. Οι
επενδύσεις είναι παγωµένες. Οι συντάξεις µειώνονται, σε βαθµό
που οδηγεί τους συνταξιούχους σε απελπισία. Η ανεργία, κάθε
άλλο, παρά µειώνεται. Αντιθέτως, αυξάνεται. Τα επιδόµατα περικόπτονται και τα δηµοσιονοµικά της χώρας αλλάζουν επί το
χείρον. Επιστρέφουµε στην ύφεση, στα πρωτογενή ελλείµµατα
και στην αύξηση του δηµόσιου χρέους.
Με δυο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάµε πολύ πίσω,
τη στιγµή που η Ευρώπη προχωρά µπροστά. Με την επιβολή των
νέων φόρων στραγγαλίζεται η πραγµατική οικονοµία.
Εµείς από την πλευρά µας, ως Αξιωµατική και υπεύθυνη Αντιπολίτευση, µελετάµε εξετάζουµε, αξιολογούµε και ψηφίζουµε µε
µοναδικό κριτήριο το συµφέρον της πατρίδας, ό,τι θεωρούµε ότι
είναι σωστό και καλό για τη χώρα. Δεν ακολουθούµε τη δική σας
τακτική, την ισοπεδωτική τακτική, του «όχι» σε όλα.
Παρά το γεγονός ότι µέσα σε πολύ µικρό διάστηµα, µέσα σε
έντεκα µήνες, διαλύθηκε ό,τι χτίστηκε το προηγούµενο διάστηµα, µε πολλές θυσίες του ελληνικού λαού, εµείς τον Αύγουστο σταθήκαµε στο ύψος των περιστάσεων και κρατήσαµε τη
χώρα εκεί που ανήκει, στην Ευρώπη, µε την ψήφο και τη στήριξή
µας.
Σήµερα, όµως, µε αυτόν τον προϋπολογισµό φαίνεται καθαρά
πλέον η ανικανότητα της διακυβέρνησης από τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτός ο προϋπολογισµός είναι πέρα για πέρα αντιαναπτυξιακός, είναι υφεσιακός, κοινωνικά άδικος και αναποτελεσµατικός. Δεν µας οδηγεί πουθενά. Μας βυθίζει ακόµα
περισσότερο στο τέλµα. Και είναι έργο δικό σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης.
Ας δούµε τώρα µία σειρά από στοιχεία, έτσι όπως αποτυπώνονται αυτά στον προϋπολογισµό. Η ελληνική οικονοµία, σε αντίθεση µε αυτή τη Ευρωζώνης, έχει επιστρέψει από την ανάπτυξη
στην ύφεση. Παραλάβατε οικονοµία σε δυναµική µεγέθυνσης,
µε πρόβλεψη για το 2015 άνω του 2,5% και αντί να βρισκόµαστε
εδώ σήµερα και να διαφωνούµε για το µέγεθος της θετικής ανάπτυξης της οικονοµίας, η συζήτηση κινείται µεταξύ ύφεσης και
µηδενικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της διακυβέρνησής σας.
Σας θυµίζω ότι το 2013 και το 2014, η τότε κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, είχε καταφέρει την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων και το 2015 επιστρέψαµε ξανά στα ελλείµµατα.
Στον προϋπολογισµό αποτυπώνονται και τα «πολλαπλά οφέλη»,
όπως αυτά αναφέρονται χαρακτηριστικά, των αποκρατικοποιήσεων. Όσον αφορά την ανάπτυξη, που χρειάζεται τόσο πολύ ο
τόπος, λέτε στον προϋπολογισµό ότι στόχος του προγράµµατος
είναι η ιδιωτικοποίηση και η αξιοποίηση της περιουσίας, µε κεφάλαια ξένα, από το εξωτερικό, που θα στηρίξουν την επανεκκίνηση
της οικονοµίας.
Εµείς συµφωνούµε σε αυτό και σας προτρέπουµε να προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα σας στηρίξουµε.
Όµως, δεν βλέπω να υπάρχει η ανάλογη βούληση για να ξεπεράσετε τον εαυτό σας και να κινηθείτε προς τα εκεί που προστάζει η πραγµατικότητα και οι ανάγκες της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι
παιχνίδι στα χέρια κανενός. Όταν µιλάµε για Ελλάδα, µιλάµε για
τα παιδιά µας, µιλάµε για τους νέους που ψάχνουν να βρουν δουλειά, που πλήττονται από την ανεργία, για τα παιδιά µας που ψά-
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χνουν δουλειά στο εξωτερικό. Αναφερόµαστε στους γονείς µας
και στους συµπολίτες µας και στους συνταξιούχους που για πολλές δεκαετίες δούλεψαν, µόχθησαν σκληρά για να έχουν την
ελάχιστη ανταµοιβή σήµερα. Μιλάµε για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του ενεργού πληθυσµού.
Στεκόµαστε στη στήριξη των παραγωγικών δυνάµεων αυτού
του τόπου, στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, κυρίως του
ιδιωτικού τοµέα, γιατί µόνο έτσι µπορεί να αυξηθεί ο πλούτος της
χώρας. Επίσης, στεκόµαστε στην ανάπτυξη του πρωτογενή, του
δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα, στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και του κράτους πρόνοιας, στην προστασία των
εθνικών µας συµφερόντων ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο περίγυρός µας φλέγεται. Στεκόµαστε σε όλα αυτά που θα φέρουν
πίσω το χαµόγελο στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, δεν εκπροσωπείτε αυτή την Ελλάδα εσείς σήµερα. Ο υπό κύρωση κρατικός
προϋπολογισµός για το 2016 δεν είναι αυτός που µας αξίζει. Δεν
µπορούµε να συναινέσουµε ούτε στην ανευθυνότητα ούτε στα
ψέµατα ούτε στην οπισθοδρόµηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο
Γενικό Λύκειο Πρέβεζας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα µιλήσει ένας ακόµη Βουλευτής πριν από τον Υφυπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σηφάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι
λεπτά ακριβώς, για να µιλήσει στις 14.00’ ο Υφυπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι
συνάδελφοι, συζητώντας για τον κρατικό προϋπολογισµό σίγουρα πρέπει πρώτα να γνωρίζεις σωστά µε ψύχραιµη µατιά και
χωρίς να εθελοτυφλείς σε ποιες συνθήκες βρίσκεσαι, τι προοπτικές φαίνεται να έχεις και ακόµη το στίγµα, το σήµα που δίνει ο
προϋπολογισµός που κατατίθεται στην κοινωνία, ποιο είναι το
πρόσηµο δηλαδή, που έχει σχέση βέβαια µε των ποιων κοινωνικών τάξεων και οµάδων τα συµφέροντα έρχεσαι να υπηρετήσεις,
καθόσον κανείς δεν έχει αυταπάτες ότι υπάρχει προϋπολογισµός
που να είναι κοινωνικά ουδέτερος.
Σίγουρα ο κατατεθείς προϋπολογισµός, που θα ψηφιστεί σήµερα, δεν θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες ό,τι καλύτερο µπορεί
να ονειρευτεί ένα αριστερό κόµµα, ένας αριστερός που για δεκαετίες παλεύει για αξίες, όπως η ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ουσιαστική αναβάθµιση των δαπανών, για
υγεία, παιδεία, πρόνοια, µισθούς και συντάξεις. Σίγουρα θα θέλαµε οι κοινωνικές δαπάνες να είναι όσο ή και πάνω από τον
µέσο όρο της Ευρώπης και όλου του αναπτυγµένου κόσµου.
Βλέποντας, όµως, κατάµατα την πραγµατικότητα όλοι καταλαβαίνουµε σε ποιες συνθήκες κατατέθηκε αυτός ο προϋπολογισµός, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει αυτή η Κυβέρνηση
µέσα σε αυτές τις συνθήκες.
Όλοι, κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι ζούµε σε συνθήκες
χρηµατοδοτικής ασφυξίας. Ζούµε σε µια περίοδο που γίνεται µεγάλη προσπάθεια σταθεροποίησης, µετά την υπογραφή της συµφωνίας της 14ης Αυγούστου, µε την οικονοµία για πολλά χρόνια
χωρίς ανάπτυξη, χωρίς τράπεζες ακόµα που να χρηµατοδοτούν
τη πραγµατική οικονοµία, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την
υγιή επιχειρηµατικότητα –κάτι που ελπίζουµε να γίνει µε αυτή την
ανακεφαλαιοποίηση µετά τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων- µε
την κοινωνία ιδιαίτερα καταπονηµένη µε τις πολιτικές όλων των
τελευταίων µνηµονιακών χρόνων, που της έρχονται τα µπιλιετάκια το ένα πίσω από το άλλο και ακόµα µε µια κυβέρνηση που
παλεύει να διαπραγµατευτεί κάποια από τα στοιχεία που κατάφεραν να µείνουν ανοιχτά στη συµφωνία και που πολεµά να
σώσει ό,τι µπορεί υπέρ των φτωχών και µεσαίων στρωµάτων που
την στήριξαν και τα οποία εκπροσωπεί.
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Ζούµε ακόµη σε συνθήκες σκληρής επίθεσης όλου του εγχώριου και διεθνούς κατεστηµένου όλο το διάστηµα από τον Γενάρη έως και σήµερα ενάντια στη σηµαντική εξέλιξη της πρώτης
φοράς Αριστεράς στην καρδιά της Ευρώπης και ακόµη τον φόβο
εξάπλωσης του αριστερού µικροβίου, των δυνάµεων που αµφισβητούν τη λιτότητα σε όλη την Ευρώπη ξεκινώντας από τον
Νότο. Η εξέλιξη στην Πορτογαλία µετά τη διαφαινόµενη σταθεροποίηση στην Ελλάδα, τους κάνει να φοβούνται ακόµη περισσότερο.
Επίσης, ζούµε σε συνθήκες όπου η επίθεση των ντόπιων δυνάµεων της συντήρησης και της διαπλοκής γίνεται για να µην αλλάξει τίποτα στην ουσία και όλα να πάνε µε τον συνήθη τρόπο.
Γίνεται ένα ιδιότυπο σαµποτάζ µέσα από τα ερείσµατα του παλιού στη δηµόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισµό.
Ζούµε ακόµα σε συνθήκες που ο λαός µας δύο φορές δεν λύγισε µέσα σε αυτόν τον χρόνο στη full επίθεση λυτών και δεµένων, εγχώριων και ξένων, για να ξεµπερδέψουν µια για πάντα µε
την Αριστερά, µε την επεξεργασµένη θεωρία της αριστερής παρένθεσης, φορτώνοντας τις τεράστιες ευθύνες τους για το χάλι
της κοινωνίας, της οικονοµίας και γενικά της χώρας στην Αριστερά, που πάνω της χτυπούν σήµερα όλα τα αποτελέσµατα και
παθογένειες όλων των δεκαετιών της εγκληµατικής πολιτικής
τους. Να ξεχάσει ο λαός ποιος είναι ο φταίχτης και να τους δώσει
άλλοθι και συγχωροχάρτι.
Σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες τι λένε τα νούµερα του προϋπολογισµού σε βασικά ερωτήµατα που να δείχνουν την κατεύθυνσή του; Μειώνονται οριζόντια οι κρατικές δαπάνες; Όχι.
Μειώνονται οι στρατιωτικές δαπάνες, δεν γίνονται αυτόµατες µειώσεις µισθών, συντάξεων, δαπανών ΟΤΑ και προνοιακών επιδοµάτων.
Δηµιουργείται χώρος για κοινωνική πολιτική; Ναι, µε βάση το
µικρό πρωτογενές πλεόνασµα και τη σηµαντική τάση συγκράτησης της ύφεσης. Μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες; Όχι, αντίθετα αυξάνονται πάνω από 800 εκατοµµύρια ευρώ. Ακόµα και σε
αυτές τις συνθήκες η Αριστερά δείχνει δείγµατα και το κοινωνικό
της πρόσωπο, όσο φυσικά µπορεί να γίνει µέσα στις δεδοµένες
συνθήκες και στην ανάγκη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού.
Στην υγεία γίνονται προσλήψεις µετά από πολλά χρόνια. Αυτή
η κυβερνητική πλειοψηφία καταλαβαίνει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του ευαίσθητου τοµέα της υγείας στον
οποίο η κατάσταση που αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι ιδιαίτερα
άσχηµη.
Το ασφαλιστικό, που ξεπερνάει την όποια συµφωνία, είναι τεράστιο θέµα από µόνο του, µε βάση όλους τους πραγµατικούς
παράγοντες που το επηρεάζουν. Επιδιώκεται η διατήρηση της
σηµερινής κατάστασης των κύριων συντάξεων και η βιωσιµότητα
των επικουρικών.
Οι δηµόσιες επενδύσεις αυξάνονται, έστω κατά µικρό ποσοστό, αλλά σίγουρα δεν µειώνονται, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Τι δείγµατα γραφής, κύριοι συνάδελφοι, συνιστούν οι απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα; Ποιον εξυπηρετεί αυτός ο
προϋπολογισµός στο µέτρο του δυνατού; Είναι σαφές ότι αποτελεί δείγµα προς την αριστερή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των µικρών και µεσαίων στρωµάτων, που
αυτή η Κυβέρνηση έχει ταχθεί να υπηρετήσει µέσα, φυσικά, στις
ιδιαίτερες συνθήκες που ζούµε. Και αυτά αποτελούν µόνο δείγµατα.
Η Κυβέρνηση αυτή είχε πολλά να κάνει µε το δικό της, το παράλληλο πρόγραµµα, που έχει ανάγκη να υλοποιηθεί µε γρήγορους ρυθµούς, µε χρονοδιάγραµµα που να πρέπει να ελέγχεται
αυστηρά. Αυτό είναι που περιµένει ο λαός που αναγνωρίζει τις
δυσκολίες, αλλά περιµένει µε αγωνία να δει φως στην άκρη του
τούνελ και να επικροτήσει ό,τι θετικό γίνει προς την κατεύθυνση
των δικών µας πολιτικών και της υλοποίησης των ιδεών µας.
Και φυσικά, όλοι γνωρίζουµε ότι κανένα αποτέλεσµα δεν µπορεί να είναι σίγουρο και σταθερό. Όλα σχεδόν είναι υπό αίρεση,
αν δεν προχωρήσουµε σε αναδιάρθρωση, σε περικοπή του δηµοσίου χρέους. Έχουµε καταφέρει να εξασφαλίσουµε ισχυρές
συµµαχίες και παρεµβάσεις από ισχυρούς, παγκόσµιους παρά-
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γοντες για κούρεµα έως και 100 δισεκατοµµύρια σε κραυγαλέα
αντίθεση µε τις απόψεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που,
έως και πρόσφατα, µιλούσε για βιώσιµο χρέος και µάλιστα µια
Αξιωµατική Αντιπολίτευση που, δυστυχώς, δείχνει µια θλιβερή εικόνα, χειµαζόµενη µέσα από την παντελή έλλειψη φυσιογνωµίας
και στρατηγικής.
Κύριοι συνάδελφοι, όλοι καταλαβαίνουµε καλά ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας είναι η επανεκκίνηση της οικονοµίας
µέσα, φυσικά, από την αναγκαία σταθεροποίηση που συνδέεται
άµεσα µε την πρώτη αξιολόγηση και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, µε ρύθµιση των κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων µε προσοχή στους µικροµεσαίους. Μόνο
µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας θα αρχίσει να µειώνεται η
γάγγραινα της ανεργίας, θα παράγεται πλούτος, θα αυξάνεται
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και µόνο έτσι θα υπάρχει ελπίδα
για το µέλλον.
Τα ΕΣΠΑ ξεκίνησαν µε διπλασιασµό της προκαταβολής των
νέων έργων και επιµονή στην ανακίνηση των έργων που έρχονται
από το παρελθόν. Ο αναπτυξιακός νόµος ολοκληρώνεται, παρά
τη µεγάλη αργοπορία που παρατηρήθηκε.
Η εξασφάλιση της µείωσης του δηµόσιου χρέους έως την
άνοιξη θα ενισχύσει σηµαντικά την αξιοπιστία της χώρας και το
επενδυτικό ενδιαφέρον του ιδιωτικού και του κοινωνικού τοµέα
της οικονοµίας που µαζί µε το ουσιαστικό άνοιγµα των τραπεζών
και τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία είναι
τα µέσα για την επανεκκίνηση.
Στόχος είναι ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο,
προσανατολισµένο στις πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες και όχι
µε κριτήριο την εξυπηρέτηση ηµετέρων και την εξασφάλιση µεγάλων εργολαβικών κερδών, όπως αυτά που ζήσαµε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
Η Κυβέρνηση αυτή µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού
οφείλει να επιταχύνει το παράλληλο πρόγραµµα που ψήφισε ο
ελληνικός λαός. Θα µπούµε όλοι µπροστά για την αντιµετώπιση
των παθογενειών και των δυνάµεων του παλιού µέσα στο κράτος
που κοντράρουν τις όποιες αλλαγές. Οφείλει να δείξει δείγµατα
γραφής στην αντιµετώπιση της διαπλοκής, της διαφθοράς, του
λαθρεµπορίου, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, ενίσχυση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης σε κάθε τοµέα της
κοινωνικής ζωής και εφαρµογή πολιτικών που να κάνουν απολύτως ξεκάθαρο στην κοινωνία το στίγµα για την αποφασιστική ενίσχυση πολιτικών αναδιανοµής υπέρ των φτωχών και µεσαίων
στρωµάτων που µας ανέδειξαν και προσδοκούν µόνο από εµάς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):
Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος για επτά
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες ολοκληρώθηκε η Ε’ Σύνοδος των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και
Ασφάλισης των χωρών από την Ευρώπη και την Ασία. Η συζήτηση εκεί περιελάµβανε δύο τάσεις αντιλήψεων και πολιτικών
προοπτικών. Κατά βάση δύο. Είναι εκείνοι που υποστηρίζουν τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική και θέλουν µείωση του κοινωνικού κράτους και εκείνοι που, όπως και εµείς, πασχίζουν σε διεθνές επίπεδο να πετύχουν τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική προστασία
για τους λαούς µας.
Η διάκριση ήταν σαφέστατη. Τη βλέπω και εδώ. Γιατί καθώς
επέστρεψα σήµερα το πρωί, παρακολούθησα τι ειπώθηκε στις
µέρες αυτές που συζητείτο ο προϋπολογισµός της χώρας για το
2016. Αναλήθειες πολλές, διαστρεβλώσεις των θέσεών µας, παραπληροφόρηση.
Πρέπει να υπενθυµίσω ότι για την κοινωνική ασφάλιση υπήρξαν τα τελευταία χρόνια µόνο ζηµιές. Διαρκείς µειώσεις, πλήρης
αποδυνάµωση των πολιτικών για την κοινωνική ασφάλιση. Από
τον Ιούλιο του 2014 κατά 3,9% µειώθηκαν οι εισφορές για τους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σηµαίνει περίπου 1,25 δισεκατοµµύρια ευρώ απώλεια ετησίως από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης. Και σε τι περιβάλλον και σε ποιες πολιτικές έγιναν
αυτές οι µειώσεις;
Είναι γνωστό πια το νούµερο. Πρόκειται για 4,2 δισεκατοµµύρια, µετά τις µειώσεις που εφάρµοσε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας
Δηµοκρατίας, από το 2013 και µετά. Τα φορτωθήκαµε εµείς, τα
φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. Τώρα ζητούν τα ρέστα και τα ζητούν και εκείνοι που εφάρµοσαν αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να
εξοικονοµηθούν 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον δηµόσιο προϋπολογισµό, να τα φορτωθεί ο ελληνικός λαός, για να αντιµετωπίσει αυτή τη ζηµιά που προκάλεσαν αυτές οι πολιτικές µετά το
2013. Και είναι γνωστό ότι 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι η ζηµιά
των συνταξιούχων, η µείωση δηλαδή των συνταξιοδοτικών αποδοχών µετά το 2010 ετησίως.
Έχω ξαναπεί, µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, ότι έχουµε ελάττωση των συντάξεων στο
δηµόσιο που φτάνει µέχρι το 48% και στο ΙΚΑ που φτάνει µέχρι
το 44%. Μείωση συντάξεων. Αυτό είναι το παρελθόν.
Και ποιες είναι οι προοπτικές που πρέπει εµείς να αντιµετωπίσουµε; Δεν είναι µόνο οι συµφωνηµένες -και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάµι- δεσµεύσεις της
χώρας, οι οποίες προέρχονται από παλιές δεσµεύσεις και οι
οποίες περιλαµβάνονται στα προηγούµενα µνηµόνια, τα οποία
πρέπει να αντιµετωπίσουµε µέσα από µια συνεπή πολιτική, σε
µια προσπάθεια, όµως, να ξεπεράσουµε τις δυσχέρειες και τα
προβλήµατα, για να µην ενισχυθεί η ύφεση στη χώρα.
Έχουµε µια ύφεση που ξεπερνά το 25%. Έχουµε την εκτίναξη
της ανεργίας πάνω από 27%. Έχουµε µια πλήρη αδυναµία των
µικρών και µεσαίων επαγγελµατιών να καταβάλουν τις εισφορές.
Έχουµε 12 δισεκατοµµύρια οφειλές στον ΟΑΕΕ από τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Έχουµε τεράστια αδυναµία συµµετοχής
των αυτοαπασχολούµενων επιστηµόνων στις υποχρεώσεις που
έχουν για την κοινωνική ασφάλιση. Αποδείχτηκε και από τη διαδικασία της επιλογής κατώτατων ασφαλιστικών κατηγοριών που,
κατά τη δική µας σωστή εκτίµηση, ήταν µια λύση, πρόσκαιρη
έστω. Θα ίσχυε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2016 αυτή η δυνατότητα
επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών.
Σας ενηµερώνω ότι από τις διακόσιες εξήντα χιλιάδες περίπου
οφειλέτες του ΟΑΕΕ, οι µικροεπαγγελµατίες δηλαδή, περίπου
πενήντα χιλιάδες ήταν εκείνοι που βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους αδυναµίας οφειλής και επέλεξαν τρεις χαµηλότερες κατηγορίες. Οι υπόλοιποι ούτε αυτό δεν µπορούσαν να επιλέξουν.
Όσον αφορά τους µηχανικούς, που είναι η πλέον δοκιµαζόµενη κατηγορία ασφαλισµένων στον ΕΤΑΑ, είκοσι χιλιάδες επέλεξαν κατώτερες κατηγορίες και µόλις τέσσερις χιλιάδες από
αυτούς ήταν οφειλέτες, που δεν κατέβαλαν εισφορές, που δεν
ήταν ενήµεροι. Ήταν µόνο τέσσερις χιλιάδες. Δηλαδή, αντιλαµβάνεστε ότι ούτε και εκείνοι, που όφειλαν και είχαν την ευχέρεια
να επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα µικρότερης ασφαλιστικής δαπάνης, δεν προσήλθαν για να επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα,
γιατί δεν άντεχαν έτσι κι αλλιώς να είναι ενταγµένοι µέσα στη
διαδικασία της ενηµερότητας στους ασφαλιστικούς φορείς.
Αυτό είναι το σκηνικό. Και γι’ αυτό τον λόγο τίποτα δεν µπορεί
να στηρίξει µια προοπτική βιωσιµότητας, αν δεν αλλάξουµε το
σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Και να σταµατήσει αυτή η προσπάθεια να συσκοτίζεται η αλήθεια, γιατί δεν
έχουµε πολλές ευκαιρίες σαν χώρα να βγούµε από αυτό το
τέλµα, από αυτήν την καταστροφική πορεία.
Πρέπει –και θα το πετύχουµε αυτό- η νεολαία, οι νέοι και οι
νέες της χώρας να πιστέψουν στην κοινωνική ασφάλιση. Όπου
και αν πάτε και ρωτήσετε τους νέους, θα σας πουν «Δεν έχει κανένα νόηµα να µπω στη διαδικασία της κοινωνικής ασφάλισης,
γιατί δεν θα πάρω σύνταξη». Αυτό τελειώνει. Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα γίνεται βιώσιµη. Αυτή είναι η πολιτική µας. Διασφαλίζει τη σύνταξη για όλους. Εθνική σύνταξη, χωρίς να
συνδέεται µε τα εισοδήµατα, στο ύψος του 60% του ενδιάµεσου
εισοδήµατος και από εκεί και πέρα η αναλογική σύνταξη, εγγυηµένη και αυτή από την πολιτεία, θα είναι ανάλογη των εισοδηµάτων που διαµορφώνει καθένας και µε βάση τα ποσά που έχει
εισφέρει.
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Αυτή είναι η αλήθεια. Διαστρεβλώνεται και αυτό. Αποδόθηκε
στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Νεφελούδη ότι δήθεν
θα συνδέσουµε τη σύνταξη και θα την εξαρτούµε από το επίπεδο
εισοδήµατος του κάθε ασφαλισµένου. Δεν βγαίνει από πουθενά
αυτό. Πάντα οι συντελεστές αναπλήρωσης –πάντα, και τώρα και
πριν- υπολογίζονταν βάσει του αναδιανεµητικού συστήµατος και
της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει ο καθένας.
Αυτό γίνεται πια ισότιµα, γιατί έτσι θα δώσουµε τη δυνατότητα
στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στους αυτοαπασχολούµενους να εισφέρουν, µε βάση τις πραγµατικές οικονοµικές τους
δυνατότητες, σε ένα σύστηµα διαφανές, ειλικρινές, που θα συνδέεται και µε τη φοροδοτική ικανότητα και την εισφοροδοτική
ικανότητα των ασφαλισµένων. Σταµατάµε να έχουµε ένα σύστηµα που διώκει τον ασφαλισµένο. Δηµιουργούµε ένα σύστηµα
προστασίας και αναβάθµισης της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό
θα το δούµε στις λεπτοµέρειές του, όταν θα καταθέσουµε το νοµοσχέδιο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Τζαβάρας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο για έξι λεπτά
και µετά ο κ. Μαντάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την
πράγµατι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία δίνεται στον καθένα µας η δυνατότητα να δώσει όχι απλώς το στίγµα της ιδεολογίας του, αλλά κυρίως αυτό που αποτελεί την ειδικότερη
παρέµβαση του κόµµατός του στα δρώµενα της χώρας.
Όµως, για εµάς, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας -και
θεωρώ για τους περισσότερους από εµάς- είναι γνωστό -και
ήθελα, κυρίως, µε πολύ µεγάλη εκτίµηση αυτό να το υπενθυµίσω
στον προλαλήσαντα Υφυπουργό- ότι η Αριστερά δεν είναι τόσο
νέα, ώστε να ακκίζεται ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα ούτε για την
ιστορία των ιδεών της ούτε και για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέθηκε η παρουσία της στην πολιτική µε τα συστήµατα της κοινωνικής ασφάλισης.
Γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον γνωστό ότι
αυτά τα συστήµατα της κοινωνικής ασφάλισης δεν επήγασαν
από αριστερές ιδέες. Είναι ακριβώς η αντιµετώπιση του µεσοπολέµου και των κυβερνήσεων που υπέστησαν τη δεινή οικονοµική
κρίση του τέλους της δεκαετίας του ’20 να επανεκκινήσουν την
οικονοµία και την κοινωνία. Ο John Maynard Keynes δεν ήταν
αριστερός ούτε κοµµουνιστής.
Και, βέβαια, µε πολύ ενδιαφέρον βλέπω πολλούς από εσάς να
έχετε εγκαταλείψει τον Μαρξ και να έχετε προχωρήσει στον
Keynes. Πολύ καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό, αλλά τουλάχιστον
θα πρέπει να το κάνετε µε συνέπεια και µε ήθος. Γιατί, επίσης,
µετά τον πόλεµο, αυτό που αποτελεί τη βάση όλων των συστηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης είναι το Plan Beveridge που
προέκυψε τότε από τη Μεγάλη Βρετανία και βέβαια συνδέθηκε
µε τις αρχές του New Deal. Αυτά η Αριστερά δεν τα έβγαλε ούτε
από την ιστορία της ούτε από το γεγονός ότι είναι εκείνη που
υποστηρίζει του απελπισµένους µε τρόπο ταξικό και ανένδοτο.
Και ειλικρινά εξεπλάγην, όταν άκουσα πολλούς από εσάς να
ανεβαίνετε στο Βήµα και να µιλάτε για την ταξικότητα αυτού του
προϋπολογισµού. Σε τι συνίσταται άραγε η ταξικότητα σε ένα
προϋπολογισµό; Η Κυβέρνηση σας, αυτή που υποστηρίζετε,
είναι αυτή που προ ηµερών εδώ έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι ενδιαφέρεται µόνο για να ικανοποιήσει αυτούς που τον έχουν ψηφίσει. Και κυρίως –είχε, επίσης, ακουστεί από τα χείλη κάποιου
Υπουργού- οι κυβερνητικοί Βουλευτές αδιαφορούν για το τι αποτελέσµατα θα έχουν οι κεφαλαιακοί περιορισµοί στις τράπεζες,
γιατί οι δικοί τους οι άνθρωποι δεν έχουν καταθέσεις, παρόλο,
βέβαια, που αποδεικνύεται ότι πάρα πολλοί Υπουργοί έχουν πολύ
µεγάλες καταθέσεις. Μας κάνουν, δηλαδή, κι εµάς, τους υποτιθέµενους εκπροσώπους της αστικής δηµοκρατίας, να ζηλεύουµε.
Μπράβο πάντως! Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί ήδη σιγά
σιγά νοµίζω ότι επέστη και ιστορικά ο καιρός για να ασχοληθεί η
ελληνική Αριστερά µε την ιδεολογική ταυτότητα, την οποία ήδη
έχουν αποκτήσει τα αριστερά κόµµατα στην Ευρώπη.
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Και βέβαια, πολύ εύστοχα γίνεται λόγος σε ένα τελευταίο βιβλίο από τις εκδόσεις «Πόλις», το οποίο µε πολύ σεβασµό κι εκτίµηση σας το συνιστώ -είναι του Jacques Gilliard, η Αριστερά της
Γαλλίας- για την πολιτισµική Γιάλτα. Για το ότι δηλαδή ήδη η Αριστερά, αυτή που εξακολουθεί ακόµα να µάχεται για πολύ υψηλές
ιδέες, έχει προσχωρήσει στον ηθικό φιλελευθερισµό και έχει
αφήσει τον οικονοµικό φιλελευθερισµό στη δεξιά. Όπως, επίσης,
ενδιαφέρεται για να βάλει ρυθµό στο πεδίο της οικονοµίας, αντίστοιχα µε τον τρόπο που ενδιαφέρεται η δεξιά για να βάλει έναν
ρυθµό στο πεδίο της ηθικής.
Άρα, για ποια ταξικότητα µπορούµε να µιλάµε σήµερα, όταν
οι περισσότεροι από εσάς αγωνίζονται για την φιλοσοφία και την
πολιτική της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που
είναι κοινή κληρονοµιά του Διαφωτισµού για όλους µας, και οι
άλλοι αγωνίζονται για να δώσουν, τουλάχιστον, µια ευπρεπή
αγωνιστική εικόνα στο γεγονός ότι τους έλαχε να υποστηρίζουν
µία Κυβέρνηση, που µε τα πρώτα στοιχεία που δίδει ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός, πιστοποιείται η αποτυχία της;
Αυτή την αποτυχία την οµολόγησε και ο παραιτηθείς προ ηµερών κ. Σακελλαρίδης, ο οποίος απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό είπε: «Χάσαµε, αποτύχαµε».
Και απέτυχαν, πράγµατι, γιατί, ενώ είχαν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουν τα πράγµατα καλύτερα από την Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εντούτοις ούτε το νέο δεν µπόρεσαν
να ενσαρκώσουν έναν χρόνο τώρα διακυβέρνησης.
Αντιθέτως, βλέπετε ότι από τα στοιχεία του προϋπολογισµού
που ψηφίζουµε σήµερα έχει προκύψει ότι περάσαµε από το τρίτο
τρίµηνο του 2015 στην ύφεση, ότι ήδη η δηµόσια οικονοµία καταγράφει πρωτογενή ελλείµµατα, ότι αυξήθηκε κατά εννιά ποσοστιαίες µονάδες επί του ΑΕΠ το χρέος και ήδη έχει φτάσει στο
188%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή πράγµατι, γνωρίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα επιτρέψετε σε µένα ειδικά να συνεχίσω, κατέρχοµαι, όχι διαµαρτυρόµενος, αλλά µε κατανόηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, είστε προκατειληµµένος. Εγώ δεν είµαι.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσετε πολύ, δηλαδή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ε, ναι. Τι να κάνουµε;
Πράγµατι, θα άξιζε, κύριε Τζαβάρα, να κουβεντιάζαµε πάνω σε
αυτά τα ζητήµατα που θέσατε. Απλώς, δεν το επιτρέπει πάντα
αυτό ο χρόνος της Βουλής. Αξίζει, όµως. Κι εγώ θα σας απαντήσω µε έναν τρόπο και σε αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα µας δοθεί η ευκαιρία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε λίγες ουσιαστικά ώρες θα έχει πέσει η αυλαία της συζήτησης του πρώτου
προϋπολογισµού της Κυβέρνησής µας. Καθώς η πρώτη γραφή
µίας δύναµης της Αριστεράς σε προϋπολογισµό κράτους της Ευρωζώνης δεν θα έχει ακόµη στεγνώσει, το κρίσιµο ερώτηµα θα
παραµένει:
Ποια θα είναι η µοίρα την επόµενη µέρα, το επόµενο χρονικό
διάστηµα για τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους που βρίσκονται
στην ανεργία, για τους ηλικιωµένους συνταξιούχους, για τις γυναίκες αγρότισσες που κρατούν σπίτι και χωράφι, για τους νέους
επιστήµονες που µαζικά µεταναστεύουν, για το δηµόσιο σύστηµα
υγείας και παιδείας, για την πρόνοια, αλλά και για τα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα της χώρας µας, για τις επενδύσεις, για τα
δηµόσια αγαθά για τον δηµόσιο πλούτο;
Όλα αυτά και πολλά άλλα που συνθέτουν την πραγµατικότητα
της ζωής µας σε ένα πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον, ένα διεθνές
περιβάλλον µε µεγάλα προβλήµατα σε εξέλιξη, όπως αυτά της
κλιµατικής αλλαγής αλλά και των προσφυγικών ροών και των
εστιών έντασης, των πολέµων, των τροµοκρατικών χτυπηµάτων
δεν µπορούν να απαντηθούν από έναν προϋπολογισµό.
Διαφορετικά, θα ενσωµατώναµε πλήρως την αποπολιτικοποί-
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ηση της οικονοµίας ή την οικονοµικοποίηση της πολιτικής. Θα
αποδεχόµασταν ότι στο σύνθετο κοινωνικό γίγνεσθαι µπορείς να
παρέµβεις µε όρους τεχνικούς, διοικητικούς µε όρους αποξένωσης από την κοινότητα και κατ’ επέκταση από την πολιτική.
Εµείς, ως µία δύναµη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεν πρόκειται ποτέ να ενισχύσουµε µία τέτοια προσέγγιση. Είµαστε στην
αντίπερα όχθη. Και είµαστε στην αντίπερα όχθη, γιατί πιστεύουµε βαθιά στη δύναµη της πολιτικής και στη δύναµη της
κοινωνίας. Αντιλαµβανόµαστε µε σαφήνεια -όσο κι αν το ξέχασε
ο κ. Τζαβάρας- τα διαφορετικά ταξικά συµφέροντα. Και δεν θέλουµε, ούτε στην πραγµατικότητα µπορούµε, να είµαστε µε
όλους.
Με αυτήν την έννοια –αν θέλετε- αντιλαµβανόµαστε και τον
προϋπολογισµό και τα συγκεκριµένα όρια του, βεβαίως, αφού
πρόκειται για έναν αρχικό και µε βάση ορισµένα δεδοµένα προϋπολογισµό, ο οποίος, όπως όλοι οι άλλοι, υπόκειται και αυτός
στην επίδραση των πολιτικών εξελίξεων και ευρύτερα στην επίδραση της κοινωνικής κίνησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2016
συγκροτείται µέσα σε συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες και
προσδιορίζεται πρώτα απ’ όλα από τις επιβολές και τις ρήτρες
της πρόσφατης συµφωνίας, που θυµίζω ότι διάφοροι διαπρύσιοι
κήρυκες του «ναι» και του «µένουµε Ευρώπη» που µας κατακεραυνώνουν την ψήφισαν και µε τα δύο χέρια.
Δεύτερον, είναι µία πραγµατική αφορµή για µία ουσιαστική αντιπαράθεση ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις, καθώς η ψήφισή
του ενέχει τη σηµασία της ψήφου εµπιστοσύνης.
Μπορεί αυτοί οι δύο µήνες από τις εκλογές να µας έχουν φανεί
σαν δύο χρόνια σε πολλούς από εµάς. Απλώς, θέλω να υπενθυµίσω ότι συνεχίζουν να είναι δύο µήνες. Βεβαίως, η Κυβέρνησή
µας, που θα είναι κυβέρνηση τετραετίας, βρίσκει το βηµατισµό
της, παρά τη σφοδρή πολεµική των αντιπάλων µας µε όλα τα
µέσα. Και οι αντίπαλοί µας διαθέτουν µέσα εγχώρια και διεθνή.
Επιπλέον, έχουµε πλήρη συνείδηση ότι είναι ένας δύσκολος
και για ευρύτερες κοινωνικές οµάδες, που αφορούν χαµηλά και
µεσαία στρώµατα, προϋπολογισµός. Έχουµε πλήρη συνείδηση
ότι συµπεριλαµβάνει µέτρα και πολιτικές, τα οποία, αν λειτουργούσαµε σε συνθήκες ελεύθερης βούλησης και πλήρους κυριαρχίας ή αν υπήρχαν διαφορετικοί συσχετισµοί, δεν θα τα
υιοθετούσαµε, όπως, για παράδειγµα, τους έµµεσους φόρους,
δηλαδή υψηλό ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας κατανάλωσης.
Μπροστά, όµως, στο δίληµµα του ακαριαίου θανάτου για τη
χώρα στο οποίο βρεθήκαµε είχαµε την ευθύνη να επιλέξουµε. Κι
αναλαµβάνουµε την ευθύνη της επιλογής που τη θέσαµε, άλλωστε, στον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές, κι ας µας χαρακτήρισαν «ιδεοληπτικούς της δηµοκρατίας».
Όµως και σε αυτές τις συνθήκες που βρεθήκαµε έχουµε την
πλήρη ευθύνη να βγάλουµε τη χώρα από τη µνηµονιακή επιτροπεία και τη λιτότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν ειλικρινά προσεγγίσουµε σε
αδρές γραµµές τον προϋπολογισµό και αποτιµήσουµε και τη συζήτηση στη Βουλή αυτές τις µέρες, νοµίζω ότι µπορούµε να οδηγηθούµε σε ορισµένα συµπεράσµατα:
Το πρώτο είναι ότι η χώρα, η οικονοµία και ο λαός µας άντεξαν
σε αυτή την περίοδο. Το 2015, η «πρώτη χρονιά αριστερά», δεν
υπήρξε καµµιά βιβλική καταστροφή, όπως κάποιοι προσπαθούσαν να µας πείσουν. Υπήρξαν διαψεύσεις, όχι ψέµατα, υπήρξαν
υποχωρήσεις και συµβιβασµοί, αλλά όχι καταστροφή. Τα στοιχεία, που δείχνουν πολύ µικρή τελικά ύφεση, το επιβεβαιώνουν.
Αυτό που υπήρξε, για να το ξαναθυµίσουµε σε όσους επιµένουν να το ξεχνούν, ήταν σκληρή διαπραγµάτευση σε συνθήκες
πιστωτικής ασφυξίας, διεθνοποίηση του προβλήµατος, ψύχραιµη
και αποφασιστική στάση του λαού µας, όπως αποτυπώθηκε και
στο ιστορικό δηµοψήφισµα του «όχι» και τελικά συµφωνία µε
επώδυνες πλευρές, αλλά µε κρίσιµες θετικές διαφορές από τις
προηγούµενες.
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι ο οδικός µας χάρτης υλοποιείται µε το κλείσιµο των πρώτων προαπαιτουµένων και την
εκταµίευση των 2 δισεκατοµµυρίων, µε την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε µε τα υπόλοιπα
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προαπαιτούµενα, την πρώτη αξιολόγηση και το άνοιγµα της συζήτησης για την αποµείωση του χρέους.
Αυτή η εξωτερική φαινοµενικά διαδικασία που τρέχει, αλλά δεν
αποτυπώνεται µε νούµερα στον προϋπολογισµό είναι φανερό
πόσο κρίσιµη είναι στο πλαίσιο της σταθεροποίησης της οικονοµίας.
Είναι αξιοσηµείωτη η ανεύθυνη και χυδαία πολιτικά στάση κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, όταν ισχυρίστηκαν για τη ρύθµιση
των κόκκινων στεγαστικών δανείων ότι θα έχουµε πρώτη φορά
πλειστηριασµούς.
Προσπαθήσατε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης ορισµένων κοµµάτων, να συσκοτίσετε την απόλυτη προστασία του 25%
των δανειοληπτών µε εγγύηση και επιχορήγηση από το κράτος,
όταν υπάρχει αδυναµία του δανειολήπτη, όπως επίσης και την
προστασία του υπόλοιπου 35% µε εισόδηµα 20.000-36.000 µε
κούρεµα ουσιαστικά του δανείου, αφού θα ορίζεται στην τρέχουσα εµπορική αξία, πολύ χαµηλότερη. Μήπως γνωρίζετε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλύπτεται από αυτό το
εύρος των εισοδηµατικών κριτηρίων;
Επίσης, είναι αξιοσηµείωτη, ανεύθυνη και χυδαία πολιτικά η
στάση κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, όταν µιλάνε για σκάνδαλο
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη στιγµή που γνωρίζατε
ότι η ανάγκη αυτή είχε προκύψει πολύ πιο νωρίς.
Με τη συνεχή απαξίωση των µετοχών, η δήθεν παρέµβαση του
κράτους ήταν στα χαρτιά. Η συµµετοχή µπορεί να ήταν πάνω από
60%, αλλά χωρίς κανένα δικαίωµα ψήφου. Ενώ τώρα διασφαλίσαµε το δικαίωµα ψήφου µε τις κοινές µετοχές, διασφαλίσαµε οριστικά τις καταθέσεις και ξοδέψαµε µόνο 6 δισεκατοµµύρια, που
βεβαίως µπαίνουν στο δηµόσιο χρέος, από το διαθέσιµο δάνειο
των 25 δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση. Επίσης,
έχουµε υψηλό επιτόκιο απόδοσης µέσω 8% των CoCos. Και σε
αυτή τη διαδικασία συµπεριλαµβάνω και τη ρύθµιση των κόκκινων
δανείων.
Εσείς από την προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση των 25 δισεκατοµµυρίων του 2012-2013 τι εισπράξατε; Μήπως τα χάσατε
σχεδόν όλα; Και τι κάνατε για τα κόκκινα δάνεια, που στον βωµό
των «δικών µας παιδιών», της αδιαφάνειας και των σκοτεινών διαδροµών τα εκτινάξατε στα ύψη;
Το τρίτο συµπέρασµα: Πράγµατι ο προϋπολογισµός, όπως
είπα και πριν, περιλαµβάνει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µέτρα λιτότητας για να το πούµε απλά. Όµως, αυτό γίνεται
σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά µειωµένων απαιτήσεων πρωτογενών
πλεονασµάτων, που µας γλιτώνουν, για παράδειγµα, στον πρώτο
χρόνο, το 2016, 7 δισεκατοµµύρια.
Προσπαθήσαµε και αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό η κοινωνικά µεροληπτική µας στάση και η προσπάθεια επανεκκίνησης. Για παράδειγµα, αυξάνουµε την εισφορά αλληλεγγύης στα
υψηλότερα εισοδήµατα. Αυξάνουµε τον φόρο πολυτελείας. Αυξάνουµε κατά τρεις µονάδες, στο 29%, τον φόρο στα κέρδη των
επιχειρήσεων, που κατά βάση αφορά επιχειρήσεις µε κέρδη άνω
του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
Ενεργοποιούµε τη φορολόγηση των τηλεοπτικών αδειών, που
ούτε καν το ψιθυρίζετε αυτό.
Αυξάνουµε τις κοινωνικές δαπάνες κατά 823.000.000 που αφορούν νοσοκοµεία, υπερήλικες, δαπάνες για την ανθρωπιστική
κρίση και στελεχώνουµε µετά από πολλά χρόνια µε νέες προσλήψεις το κοινωνικό κράτος.
Ενισχύουµε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για πρώτη
φορά µετά από χρόνια. Μειώνουµε τις αµυντικές δαπάνες που –
θυµίζω- τις ψήφιζαν όλα τα κόµµατα πλην Αριστεράς, όσες και
να ήταν, σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.
Αυξάνουµε το ποσοστό κατά 7% της προχρηµατοδότησης του
ΕΣΠΑ. Εφαρµόζουµε πρόγραµµα ενεργητικής απασχόλησης διοχετεύοντας πάνω από 500.000.000 πόρους για πάνω από εκατό
χιλιάδες ανέργους.
Δίνουµε ήδη θετικά δείγµατα γραφής στο χτύπηµα της φοροδιαφυγής, αυξάνοντας ελέγχους και βεβαιώνοντας πρόστιµα,
ενώ ελέγχουµε εξαντλητικά όλες τις περίφηµες λίστες.
Εµείς παρουσιάζουµε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισµό βασισµένο σε παραµετρικά στοιχεία και στόχους και γι’ αυτό πραγµατοποιήσιµο. Βλέπετε, σε εµάς σχεδόν δεν δέχτηκαν να
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βάλουµε µέσα στον προϋπολογισµό -πράγµα το οποίο θα πετύχουµε, είναι σίγουρο ότι θα πετύχουµε, αυτά είναι τα δείγµατα
γραφής µας- κανένα έσοδο από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, αν και όλα τα στοιχεία, όπως
είπα, δείχνουν τη σοβαρή δουλειά που κάνουµε.
Το τέταρτο συµπέρασµα είναι ότι εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα
επαναλαµβάνονται µερικοί µύθοι µε επίµονο τρόπο για να γίνουν
στερεότυπα, να περάσουν εύκολα στην κοινή γνώµη. Θέλω να
απαντήσω σ’ αυτά, τα είπαν και πριν µερικοί συνάδελφοι εδώ, τα
επανέλαβαν.
Λένε: «Η Αριστερά έχει κι αυτή τις ευθύνες της, έστω κι αν δεν
κυβερνούσε. Έχει τη φωλιά της λερωµένη». Απάντηση από τη
γραπτή εισήγηση του Γιάννη Δραγασάκη το 2006 για τον προϋπολογισµό του 2007. Αναφερόµενος, λοιπόν, τότε αυτά τα προηγούµενα µακρινά χρόνια, στην ισχυρή ανάπτυξη που λέγατε
τότε κατά αντιστοιχία των περυσινών πλεονασµάτων και του success story σάς έλεγε:
«Πρώτον, βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων δέκα ετών
είναι η αυξανόµενη εξάρτησή της από τον δανεισµό και σε µειωµένο, αλλά σηµαντικό ακόµη βαθµό από τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις. Όµως, οι δαπάνες εξυπηρέτησης των παρελθόντων
δανείων θα λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως περιοριστικός παράγοντας, τόσο της κατανάλωσης όσο και της αποταµίευσης, άρα και των επενδύσεων. Άρα ό,τι σήµερα πυροδοτεί την
κατανάλωση και την ανάπτυξη, αύριο θα λειτουργεί ως περιορισµός της.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η µεγάλη εξάρτησή της από
εξαγωγές τόσο εµπορευµάτων όσο και υπηρεσιών όσο και ξένων
κεφαλαίων για την κάλυψη του ελλείµµατος των εξωτερικών συναλλαγών.
Για τα κεφάλαια αυτά επένδυση είναι η εξαγορά έτοιµων επιχειρήσεων και όχι η δηµιουργία νέων. Η συνέχιση, λοιπόν, αυτής
της ισχυρής ανάπτυξης σηµαίνει συνέχιση και ένταση της πίεσης
στους µισθούς, στα εργασιακά δικαιώµατα, εκποίηση δηµόσιας
περιουσίας και αφελληνισµό της οικονοµίας. Μια διεθνής διαταραχή ή κρίση µπορεί να οδηγήσει σε µαζική έξοδο κεφαλαίων,
µε κίνδυνο η τελευταία να µετασχηµατιστεί σε εσωτερική κρίση».
Θυµίζω ότι τα έλεγε µια χρονιά πριν από την κρίση του 2008.
«Το τρίτο χαρακτηριστικό και δείκτης του συνολικού κοινωνικού της αποτελέσµατος είναι η διαίρεση των ανισοτήτων και της
φτώχειας. Το πρόβληµα είναι τόσο οξύ που ακόµη και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας τότε, ο κ. Γκαργκάνας, αποδέχεται ότι οι ανισότητες και η φτώχεια στις διαστάσεις που έχουν
λάβει, συνιστούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Το τέταρτο δοµικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης είναι ότι
αυτή γίνεται µε επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Και, τέλος, το πέµπτο είναι ότι αυτή συνεισφέρει µειούµενα
έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό. Έτσι, τα φορολογικά
έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ έπεσαν από το 26,5% τότε το 2000
στο 23% το 2006, εξαιτίας της εκτεταµένης φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής».
Αυτά για να θυµόσαστε το τι έκανε η Αριστερά, το τι έλεγε η
Αριστερά και για το τι πάλευε η Αριστερά. Ναι, η Αριστερά έχει
ευθύνη και κύρια ευθύνη της ήταν που δεν σας ανέτρεψε νωρίτερα.
Λέµε ότι η παρακράτηση του 6% από τις επικουρικές και κύριες συντάξεις δεν πάει στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή στην ενίσχυση των
εισφορών υγείας, και το έχουµε επαναλάβει πολλές φορές.
Απάντηση. Διαβάστε τη σελίδα 109 της εισηγητικής έκθεσης που
λέει: Η προαναφερθείσα παρέµβαση εκτιµάται ότι θα αποδώσει
έσοδα 355.000.000 ευρώ το 2015 και 711.000.000 ευρώ το 2016.
Επίσης, λένε ότι ο προϋπολογισµός του 2016 είναι ανεκτέλεστος. Απάντηση: Όταν ο περυσινός προϋπολογισµός είχε απόκλιση περίπου 2 δισεκατοµµύρια, µάλλον θα πρέπει να είστε λίγο
πιο προσεκτικοί.
Επίσης, καλό θα ήταν να µας παρουσιάσετε µία σούµα για το
τι κάνατε εσείς, ας πούµε τα χρόνια του µνηµονίου, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, καθώς αυτές τις
µέρες υποθέσεις όπως για τα «µαύρα» ταµεία της «SIEMENS»,
για την ΑΤΕ και τα «θαλασσοδάνεια» έρχονται επιτέλους ενώπιον
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της δικαιοσύνης. Μην προκαλείτε, λοιπόν, τον ελληνικό λαό!
Λένε: «Καταστρέψατε την οικονοµία και φέρατε εκβιαστικά ένα
αχρείαστο και το πιο σκληρό µνηµόνιο, µας γυρίσατε τρία χρόνια
πίσω». Απάντηση: Η ιστορία δεν γράφεται µε «αν» ούτε µε υποτιθέµενες απογειώσεις της οικονοµίας. Η πραγµατικότητα είναι
ότι πέσατε έξω 2 δισεκατοµµύρια στο κλείσιµο του 2014 και δεν
φταίνε οι άλλοι γι’ αυτό, οι άφρονες του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν ολοκληρώσατε την πέµπτη αξιολόγηση.
Πώς, άραγε, θα καλύπτατε τις ανάγκες της χώρας για αποπληρωµή των χρεών του 2015; Αυτό δεν το λέτε. Με την ασθενική
ανάπτυξη που είχατε; Με την περίφηµη πιστοληπτική γραµµή ή
µε την υπονόµευση κάθε διαφορετικής προσπάθειας, όταν τον
Φεβρουάριο, ούτε έναν µήνα από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
το κράτος είχε µισό δισεκατοµµύριο λιγότερα, για να πληρώσει
µισθούς και συντάξεις;
Με τη νέα συµφωνία βάζουµε τέλος στην υφεσιακή ροπή της
οικονοµίας που την είχαν εγκλωβίσει οι στόχοι µε τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα.
Όµως, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, των κοµµάτων
που κυβέρνησαν τη χώρα για δεκαετίες, αυτό που πραγµατικά
σας εξοργίζει είναι το ότι δεν είστε εσείς οι ικανοί, οι επαρκείς,
οι ακέραιοι στο τιµόνι της χώρας και είναι οι «ξυπόλητοι», έστω
και αν οι µηχανισµοί σας ακόµη καλά κρατούν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας την οµιλία µου, θα
ήθελα να ξαναθυµίσω τη µεγάλη εικόνα. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα µετά από τις τελευταίες εξελίξεις –τροµοκρατικό κτύπηµα, προσφυγικές ροές και λοιπά- αγκοµαχάει. Της
λείπει το οξυγόνο της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης. Την καταδυναστεύει η επιµονή στα νεοφιλελεύθερα δόγµατα, οι ακραίες
ανισότητες ανάµεσα στις χώρες και εντός των χωρών. Η αλλαγή
σε ευρωπαϊκή κλίµακα είναι αναγκαία. Η χώρα µας είναι ένα πρώτο
εγχείρηµα. Στην Πορτογαλία αχνοφέγγει µια δεύτερη ευκαιρία και
αυτή η χρονιά µπορεί να είναι η χρονιά που µπορεί να γίνουν βήµατα αλλαγών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Αισθανόµαστε ότι και εµείς έχουµε βάλει το µικρό µας λιθαράκι σε αυτές τις εξελίξεις. Χρειαζόµαστε, όµως, µεγαλύτερη
επιτάχυνση, προσήλωση, επάρκεια και κυρίως διάλογο µε την
κοινωνία, µε τον κόσµο της εργασίας, µε τη νέα γενιά και πάνω
απ’ όλα συµµετοχή των ανθρώπων στην καθηµερινή µας προσπάθεια.
Χρειαζόµαστε -και θα το κάνουµε και θα το παρουσιάσουµε
τον Μάρτιο του 2016- ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, µέσα
στο οποίο καθένας και καθεµιά θα βλέπει τον εαυτό του και την
προοπτική.
Χρειαζόµαστε µεγαλύτερη σηµασία και ιεράρχηση στα µείζονα,
όπως το προσφυγικό, µε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες σε
διεθνή επίπεδο, ώστε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, που
το σήκωσαν πρώτα από όλους οι διασώστες δεκάδων χιλιάδων
κατατρεγµένων, λιµενικοί, εθελοντές και κυρίως η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών µας, να µην επιτρέψουµε να
χρησιµοποιηθεί ως βρόγχος που θα σφίξει τη θηλειά στον λαιµό
της Κυβέρνησης και της χώρας, ακόµη και αν οι εσωτερικές φωνές
που αναπαράγουν τους ακραίους συντηρητικούς του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόµµατος και των Φιλελευθέρων πιέζουν ζητώντας ταυτόχρονα –άκουσον, άκουσον!- οικουµενική.
Χρειαζόµαστε δικαιοσύνη παντού και πρώτα απ’ όλα στον καταµερισµό των βαρών. Και έχουµε ακόµη πολύ δρόµο. Ο κόσµος
και ιδιαίτερα ο κόσµος της Αριστεράς δεν θα το συγχωρήσει, αν
αφήσουµε οποιαδήποτε χαραµάδα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, αν το δίκιο, ακόµα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, δεν
είναι ο οδηγός µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε στην εποχή του απόλυτου καπιταλισµού. Είµαστε στην εποχή της απόλυτης υπεραξίας,
όπως έλεγε ο Μαρξ, όπου το κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολογίζει
πια σε µια υπόσχεση µελλοντικού πλούτου για όλους ή ανεξαρτησίας ή ελευθερίας. Στο µόνο που υπολογίζει είναι η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας, η αύξηση της απλήρωτης εργασίας,
οι χαµηλοί µισθοί και οι περικοπές σε όλες τις υπηρεσίες. Μισή
ζωή, µισή δουλειά, δηλαδή. Αυτήν την πραγµατικότητα έχουµε
να αντιµετωπίσουµε.
Ο Έρικ Χόφερ, ένας Αµερικανός συγγραφέας και φιλόσοφος
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του περασµένου αιώνα, που στα επτά του χρόνια τυφλώθηκε και
στα δεκαπέντε ξαναβρήκε το φως του µε έναν περίεργο τρόπο,
οπότε άρχισε να διαβάζει ασταµάτητα για να µην ξανατυφλωθεί,
έλεγε: «Η απογοήτευση είναι ένα είδος χρεοκοπίας, επειδή ξοδεύουµε πολλά σε ελπίδες και προσδοκίες».
Η παρένθεση της αριστερής µελαγχολίας έχει κλείσει. Είναι
η ώρα για πολύ σκληρή δουλειά, µε αποφασιστικότητα και τόλµη.
Είναι στη δική µας ευθύνη να επαναφέρουµε την αξία της πολιτικής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε
την υπ’ αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση
του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών.
(Χειροκροτήµατα)
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια» και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

«

3077

3078

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Σαλµάς για έξι λεπτά και µετά η κ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να µιλήσει
και κάποιος Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και ο κ.
Μαντάς Βουλευτής είναι, αλλά είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Τι να σας κάνω; Είναι πολλοί στον κατάλογο. Προσπαθώ.
Η κ. Φωτίου θα µιλήσει για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Σαλµά, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Σίγουρα απαντώντας στον κ. Μαντά περί
ιδεολογίας και περί Αριστεράς για τις αναφορές που έκανε και
για τον καπιταλισµό, θα σας πω τι έλεγε ο Αντρεότι, ένας καπιταλιστής. Έλεγε ότι «υπάρχει και µία Αριστερά, η οποία µπορεί
να περάσει τα µέτρα, τα οποία δεν µπορεί να περάσει η Δεξιά
και αυτή µας είναι χρήσιµη».
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε
για τον δέκατο έκτο προϋπολογισµό, για τον οποίο έχω την τιµή
να τοποθετούµαι σε αυτήν τη Βουλή και πραγµατικά τι να πει κανείς µε αυτά που έγιναν;
Αποφάσισα πολύ σύντοµα να συνεχίσω, να σας αποκαλύψω
την ιστορία του µικρού Αλέξη από εκεί που την άφησε ο κ. Καµµένος στο προεκλογικό σποτ. Ήταν ακριβώς µετά που είχε σπάσει το χέρι του και του δίδασκε να οδηγεί το τρενάκι.
Ο µικρός Αλέξης µεγάλωσε και έχει ακούσει για την πολιτική
και για τους πολιτικούς. Πήγε, λοιπόν, στο Παρίσι και επισκέφθηκε τον Γάλλο ιστορικό Ζυλ Μισελέ και τον ρώτησε τι είναι η
πολιτική. Αυτός του απάντησε ότι «πολιτική είναι η τέχνη να αρπάζεις τα λεφτά των πλουσίων και τις ψήφους των φτωχών, µε
το πρόσχηµα ότι θα προστατεύσεις τους µεν από τους δε». Έτσι
πήρε την απόφαση να ασχοληθεί µε την πολιτική, αφού γοητεύθηκε από την απάντηση.
Έπειτα έγινε αρχηγός ενός µεγάλου κόµµατος, το οποίο µεγάλωσε και έφτασε να κυβερνήσει. Πήγε, λοιπόν, ξανά στη Γαλλία
και συνάντησε τον Γάλλο συγγραφέα και ποιητή Λουί Αραγκόν και
τον ρώτησε πώς να κυβερνήσει. Εκείνος του απάντησε: «Νεαρέ,
πρέπει να ξέρεις πώς να κυβερνάς. Ανέκαθεν υπήρχαν δύο µέθοδοι, η βία και η πονηρία». Ο Αλέξης σκέφτηκε: «Βίαιος δεν είµαι,
συνεπώς πρέπει να χρησιµοποιήσω την πονηρία. Θα υποσχεθώ
στους πάντες τα πάντα και µετά θα ρίξω τις ευθύνες στους προηγούµενους και στην Ευρώπη και στους δανειστές».
Έτσι, υποσχέθηκε ότι θα διαγράψει τα µνηµόνια, θα τα καταργήσει, θα διώξει την τρόικα, θα εξαλείψει το επονείδιστο χρέος,
θα πάψει η χώρα να έχει ελλείµµατα, θα φέρει ανάπτυξη, θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, θα δώσει και δέκατη τρίτη σύνταξη, θα
δώσει 750 ευρώ κατώτατο µισθό και πολλά άλλα.
Όταν άρχισε να κυβερνά, τον πήραν χαµπάρι και έψαχνε δικαιολογία. Αποφάσισε να πει ότι εξαπατήθηκε. Και έτσι επισκέφθηκε και ρώτησε έναν Γάλλο θεολόγο, τον Πιέρ Σαρόν, να του
πει πώς εξαπατήθηκε. Αυτός του απάντησε ότι «ο πιο σίγουρος
τρόπος για να εξαπατηθείς είναι να θεωρείς τον εαυτό σου πιο
πονηρό από τους άλλους».
Αναρωτήθηκε «και τώρα τι να κάνω»; Του είπε «να πας να βρεις
τον Αβραάµ Λίνκολν». Πήγε στην Αµερική, τον συνάντησε και τον
ρώτησε πώς µπορεί να συνεχίσει να εξαπατά τον κόσµο. Ο Λίνκολν του είπε ότι «µπορείς να ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους για πολύ καιρό, αλλά όχι όλους για όλο τον καιρό». Δεν του
άρεσε αυτό.
Είπε, µιας και ήταν στην Αµερική, να πάρει και µια δεύτερη
γνώµη. Πήγε και συνάντησε έναν Αµερικανό ιστορικό φιλόσοφο,
τον Γουίλ Ντυράν, και τον ρώτησε ξανά για το πόσο µπορεί να
εξαπατά τον κόσµο. Αυτός του είπε ότι «µπορεί να είναι αλήθεια
ότι δεν µπορείς να εξαπατήσεις όλους τους ανθρώπους για
πάντα, αλλά µπορείς να εξαπατήσεις αρκετούς από αυτούς για
αρκετό καιρό, ώστε να κυβερνήσεις µια χώρα όπως η Ελλάδα».
Έτσι αποφάσισε να ξαναπάει σε πρόωρες εκλογές.
Τι να πει όµως; Δεν είχε τι να πει. Ψάχνοντας να βρει τι θα πει
στις επόµενες εκλογές, πήγε ξανά και συνάντησε τον Άγγλο στοχαστή Τόµας Φούλερ και τον ρώτησε «τι να ξαναπώ στους ανθρώπους που έχω ήδη εξαπατήσει;». Αυτός του είπε ότι «αυτός
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που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο είναι συνεργός στην απάτη». Το βρήκε καλή ιδέα. Είπε «θα πω ότι µας
ψήφισε ο κόσµος και έτσι θα άρω όλα τα επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης για το επόµενο διάστηµα».
Όµως, είχε να λύσει µια λεπτοµέρεια, αν είναι εύκολο να το
ξανακάνει, δηλαδή να εξαπατήσει τον κόσµο για δεύτερη φορά.
Έτσι, ξαναπήγε στην Γαλλία και ρώτησε τον Γάλλο κληρικό και
συγγραφέα Ζακ Μποσιέ αν είναι εύκολο να ξαναεξαπατήσει τον
κόσµο. Αυτός του είπε «κανένας άνθρωπος δεν εξαπατάται πιο
εύκολα από αυτόν που ελπίζει, επειδή βοηθάει ο ίδιος στην εξαπάτησή του».
Άρα, λοιπόν, εύκολα πλέον µπήκε στη διαδικασία να ξαναϋποσχεθεί. Συνέχισε να υπόσχεται ότι δεν θα κόψει συντάξεις, ότι θα
κρατήσει τις τράπεζες όρθιες και θα τις πάει υπό κρατικό έλεγχο,
ανεξάρτητο. Και τις συντάξεις θα κόψει και οι τράπεζες χάθηκαν
από το κράτος.
Είπε ότι δεν θα πειράξει τους αγρότες και θα ξαναδιαπραγµατευτεί καλύτερα, έρχονται τα νοµοσχέδια. Είπε ότι θα πειράξει
το ΕΚΑΣ, ότι δεν θα δώσει τη δηµόσια περιουσία. Δείτε τι γίνεται
µε τον ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΗ κ.λπ. Επίσης είπε ότι θα τηρήσει το Σύνταγµα. Με το άρθρο 57 του Συντάγµατος ο κ. Φλαµπουράρης
δεν έπρεπε να είναι Βουλευτής. Έπρεπε να έχει εκπέσει αυτοδικαίως, όπως λέει το άρθρο 57 του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια ο κ. Τσίπρας είναι τώρα αντιµέτωπος µε όλα αυτά τα
ψέµατα που είπε στον ελληνικό λαό. Έχασε, από την απειρία του,
τη µοναδική ευκαιρία που είχε για να έχει συναίνεση, την οποία
του έδιναν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για να µπορέσει να
οδηγήσει τη χώρα µπροστά και να ξοδέψει για λογαριασµό της
χώρας το προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο που είχε. Τώρα, στο
αδιέξοδο που βρίσκεται, ζητά συναίνεση που δεν την εννοεί και
δεν θα την έχει.
Καλείστε τώρα, κύριοι συνάδελφοι, να αναµετρηθείτε µε τα
ψέµατα που είπατε, την πολιτική ανεπάρκεια, την αδυναµία της
χώρας να κυβερνηθεί και εύχοµαι ο νέος χρόνος να βρει την Ελλάδα µε µια Κυβέρνηση που της αξίζει και που τουλάχιστον θα
µπορέσει να την βγάλει από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, γιατί αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να απαντήσετε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Δύο κουβέντες να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Φλαµπουράρη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Σαλµά, πάλι ήπια θα µιλήσω. Θα παρακαλούσα να αναφερθείτε περισσότερο και να αναζητήσετε περισσότερο τα επίσηµα
στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή «πόθεν έσχες» και
για πρώτη και για δεύτερη φορά.
Παρακαλώ, µη συνεχίζετε τον λασποπόλεµο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πριν από τις εκλογές από τα γνωστά διαπλεκόµενα συµφέροντα και κάποιοι από εσάς συνεχίσατε.
Αυτά είχαν ως αποτέλεσµα τον εµπρησµό και την παραλίγο,
δυστυχώς για εµάς, δύσκολη κατάσταση στο δικό µου σπίτι. Και,
παρακαλώ, µη συνεχίζετε αυτή την τακτική, διότι θα µε αναγκάσετε πραγµατικά να προχωρήσω σε πράξεις και πρωτοβουλίες,
τις οποίες µέχρι τώρα δεν έχω κάνει.
Σέβοµαι τις απόψεις όλων, αλλά όταν αυτές αγγίζουν τα όρια
της ανεντιµότητας, παρακαλώ να µη συνεχιστούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να εξηγήσω για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Σαλµά; Είπατε κάτι για αυτοδίκαιη και απάντησε.
Τώρα, τι να κάνουµε; Πώς θα συνεχίσουµε έτσι;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Να σας πω. Μισό λεπτό θέλω, όχι περισσότερο.
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Δεν µίλησα για το «πόθεν έσχες», κύριε Υπουργέ. Μίλησα για
το ασυµβίβαστο του Βουλευτή µε την ιδιότητα του µετόχου σε
ανώνυµη εταιρεία η οποία συµβάλλεται µε το δηµόσιο και παίρνει
έργα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Μα, κάνετε ότι δεν ξέρετε, κύριέ µου;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
ανοίξουµε αυτή την υπόθεση, κύριε Σαλµά;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Το Σύνταγµα λέει ότι εντός οκτώ ηµερών
από την ανάληψη των καθηκόντων του Βουλευτή από την ορκωµοσία, ο Βουλευτής είτε παραιτείται από την εταιρεία και κρατά
το βουλευτικό αξίωµα είτε αυτοδικαίως εκπίπτει από το βουλευτικό αξίωµα. Άρθρο 57 του Συντάγµατος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Συνεχίζετε το ίδιο; Για πότε µιλάτε;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ήσασταν παράλληλα και Βουλευτής και
µέτοχος στην εταιρεία που είχε δηµόσια έργα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν είµαστε εδώ εµείς για να κρίνουµε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι
εύλογο. Το κατανοείτε. Γι’ αυτό και το απόσπασµα αυτό της οµιλίας σας δεν είχε νόηµα.
Αν κάτσουµε τώρα να συζητήσουµε, να απαντήσει ο κ. Φλαµπουράρης και να απαντήσετε εσείς, δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι
εξαιρετικά πολύπλοκο θέµα και προέκυψε από το «πόθεν έσχες».
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Όχι, πρόκειται για το ασυµβίβαστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βεβαίως, από εκεί προέκυψε. Πώς θα ξέρατε εσείς αν έχει ή δεν
έχει µετοχές και σε ποια εταιρεία;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Από τα ΦΕΚ που δηµοσιεύονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν είναι έτσι. Αφήστε, λοιπόν, τώρα να τελειώσουµε µε τα θέµατα του προϋπολογισµού.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου, για οκτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, κάθε προϋπολογισµός µέσα από αριθµούς αναδεικνύει
πολιτικές, οι οποίες όµως χαράσσονται µε θεσµικά και οικονοµικά µέτρα.
Τα νούµερα, σκέτα στο κάθε Υπουργείο, δεν αποτυπώνουν
αυτά τα συνολικά θεσµικά και οικονοµικά µέτρα. Εγώ σήµερα
στη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2016, θα µιλήσω ακριβώς συνθέτοντας όλα αυτά τα µέτρα και βέβαια, κάθε προϋπολογισµός αναµετριέται µε τον προηγούµενό του.
Πρώτον, η αύξηση των κοινωνικών δαπανών κατά 823 εκατοµµύρια ξέρετε ότι αποδεικνύει ότι αυτή η Κυβέρνηση στην κοινωνική πολιτική δεν περίµενε να έρθει πρώτα η ανάπτυξη, να
υπάρξουν πλεονάσµατα και να µειωθεί η ανεργία, αλλά, στο
στενό περιθώριο, που διαθέτει, ασκεί αναδιανοµή υπέρ των αδυνάµων. Γιατί αυτό είναι για εµάς κοινωνική πολιτική.
Είναι λίγα τα χρήµατα αυτά σε σχέση µε τις τεράστιες ανάγκες
που υπάρχουν, ιδιαίτερα στον τοµέα της πρόνοιας, για τον οποίο
σας µιλάω σήµερα. Όµως -για προσέξτε λιγάκι- σε σύγκριση µε
τις δαπάνες του 2014 που ήταν 668,5 εκατοµµύρια, σήµερα προϋπολογίζουµε για το 2016, 883 εκατοµµύρια, δηλαδή αύξηση
32%.
Είναι πολύ λίγα για τον τοµέα της ανθρωπιστικής κρίσης που
δηµιούργησαν οι πολιτικές της λιτότητας και τα µνηµόνια που
εφάρµοσαν οι συγκυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, για την ανθρωπιστική κρίση, που πέντε χρόνια τώρα κανένα από τα δύο κόµµατα δεν τόλµησε να αναφέρει, γιατί οι δύο
αυτές λέξεις, «ανθρωπιστική κρίση», ήταν απαγορευµένες σε
εσάς από τους δανειστές και τους υπακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακόµη και σήµερα τις αµφισβητείτε, όταν µας ζητάτε να σας
πούµε µε βάση ποιους ορισµούς ορίζουµε την ανθρωπιστική
κρίση. Ορίστε την εσείς, όπως θέλετε, όµως την ίδια στιγµή µάς
εγκαλείτε ότι δεν κάναµε για την ανθρωπιστική κρίση όσα υποσχεθήκαµε στη Θεσσαλονίκη.
Σας καλώ έστω και σήµερα να αποδεχθείτε ότι η ανθρωπιστική
κρίση υπάρχει, ότι δηµιουργήθηκε από τα µνηµόνια και τη λιτό-
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τητα και ότι το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης είναι αναγκαίο και
επίκαιρο όσο ποτέ. Σας καλώ να το στηρίξετε. Εµείς δεν το εγκαταλείπουµε. Δεν θα το εγκαταλείψουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
το θυµάστε, κυρία Φωτίου;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επαναλαµβάνετε διαρκώς ότι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ έδωσε κοινωνικό µέρισµα 450 εκατοµµυρίων ευρώ.
Έδωσε, λοιπόν, εκείνη η Κυβέρνηση άπαξ από 500 ευρώ και
άφησε τους ανθρώπους στο έλεος της τύχης τους. Είναι αυτό
κοινωνική πολιτική ή είναι διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος;
Μπορεί αυτό να συγκριθεί µε την κάρτα σίτισης, την επιδότηση
ενοικίου, την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος που πιστώνονται
κάθε µήνα;
Είναι παράδειγµα προς αποφυγή αυτό που κάνατε. Δηλαδή,
διασπαθίσατε 450 εκατοµµύρια ευρώ, όταν βλέπετε σήµερα πώς
µπορούµε να αξιοποιήσουµε 200 εκατοµµύρια ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Είναι 100 εκατοµµύρια ευρώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ξεκινήσαµε
πέρυσι τον Μάρτιο, πριν από οκτώ µήνες. Μας λέτε ανίκανους.
Ποτέ δεν υλοποιήθηκε νόµος σε τέτοιον χρόνο –και το ξέρετεκαι µε τέτοιες αδιάβλητες διαδικασίες, πανελλαδικές ηλεκτρονικές διαδικασίες. Ποτέ! Ήταν τα πρώτα µέτρα και έδωσαν µία
µικρή ανάσα.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, φέτος, θα έχουν δοθεί 106 εκατοµµύρια ευρώ, κύριοι συνάδελφοι –δεν λέµε ψέµατα- από τα
200 εκατοµµύρια ευρώ που υποσχεθήκαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πώς δεν λέτε ψέµατα; Λέγατε για
200 εκατοµµύρια ευρώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μήπως δεν
ξέρατε ότι υπήρχε οικονοµική ασφυξία και δεν µπορέσαµε να τα
δώσουµε όλα; Όµως, γι’ αυτό εγγράφουµε 99 εκατοµµύρια ευρώ
και θα τα δώσουµε µέσα στο 2016 γι’ αυτούς της προηγούµενης
χρονιάς. Συγχρόνως, τις επόµενες µέρες, θα φέρουµε την επέκταση για όλο το 2016 του ν. 4320 για την ανθρωπιστική κρίση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η δεύτερη πηγή χρηµατοδότησης για την ανθρωπιστική κρίση
προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας, όπου µέσα στα επιπλέον
300 εκατοµµύρια προφανώς γίνεται η δωρεάν περίθαλψη των
ανασφάλιστων. Και αυτό θα το ψηφίσουµε τις επόµενες µέρες,
υλοποιώντας ένα ακόµα µέτρο από το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης.
Όµως, αυτό που ανέδειξε η µεγάλη αποδοχή της Κάρτας Αλληλεγγύης –που σας ενοχλεί και το ξέρω- είναι ότι το επισιτιστικό
πρόβληµα βρίσκεται στην καρδιά της ανθρωπιστικής κρίσης. Γι’
αυτό, τρέξαµε και επιταχύναµε την τρίτη πηγή χρηµατοδότησης.
Πρόκειται για τα 100 εκατοµµύρια ευρώ του ΤΕΒΑ, τα οποία δεν
είχατε αξιοποιήσει, για τρόφιµα και υλική συνδροµή, για το 2016.
Για την υλοποίηση αυτής της δράσης έχουµε φτιάξει πενήντα
επτά κοινωνικές συµπράξεις, µία σε κάθε νοµό, όπου θα γίνουν
οι προµήθειες των δεκαέξι απ’ αυτές τις κοινωνικές συµπράξεις
αποκεντρωµένα, ώστε να ωφεληθεί η τοπική αγορά.
Διαπραγµατευόµαστε ταυτόχρονα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραµµα να περιλάβει και σχολικά γεύµατα για το
2016. Όµως, ήδη από φέτος, ως πρώτο βήµα και σε συνεννόηση
µε τους Συλλόγους Γονέων και Διδασκόντων άρχισε ήδη εδώ και
δύο εβδοµάδες η χορήγηση ενός κολατσιού σε έντεκα χιλιάδες
µαθητές και µαθήτριες εξήντα τεσσάρων δηµοτικών σχολείων
στα συγκροτήµατα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα χορηγείται.
Τον Σεπτέµβριο του 2016 θα αρχίσουµε τα σχολικά γεύµατα
στα δηµοτικά σχολεία όλης της χώρας, στις πιο φτωχές περιοχές
που ξέρουµε µέσα από τον χάρτη της φτώχειας που, δυστυχώς,
για πρώτη φορά φτιάξαµε από την ανθρωπιστική κρίση και το
ΤΕΒΑ.
Η τέταρτη πηγή χρηµατοδότησης για την ανθρωπιστική κρίση
είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικά οι δοµές φτώχειας. Έχουµε
παρατείνει τη λειτουργία των υφιστάµενων δοµών για το πρώτο
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εξάµηνο του 2016 µε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό και παράλληλα σχεδιάζουµε την ανάπτυξη νέων δοµών
σε συνέργειες των δράσεων των Κοινωνικών Παντοπωλείων και
των συσσιτίων και την αναβάθµιση των Κοινωνικών Φαρµακείων.
Αναβαθµίζουµε τις δοµές για αστέγους, τα Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία.
Συνεχίζουµε τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
(ΚΕΦΗ) και το «Βοήθεια στο Σπίτι» και µαζί µε τα ΚΑΠΗ θα συµβάλλουν στον ανασχεδιασµό µιας ολοκληρωµένης πρότασης
που θα καταθέσουµε για ένα πρωτοβάθµιο σύστηµα φροντίδας
ηλικιωµένων.
Αναβαθµίζουµε τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης, το
πρώτο µικρό βήµα για το µεγάλο σχέδιο της αποϊδρυµατοποίησης.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
προγραµµατίζουµε µέσα σε αυτό τον µήνα προσλήψεις ικανού
αριθµού εργαζοµένων, περίπου τετρακόσια άτοµα, για να ελαφρυνθούν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας από το βάρος της
υποστελέχωσης.
Όπως είπαµε και σε πρόσφατη σύσκεψη όλων των διοικητικών
συµβουλίων, που έγινε για πρώτη φορά, θα αξιοποιήσουµε εµπειρίες εξορθολογισµού για την απελευθέρωση πόρων και θα
δροµολογήσουµε την ενότητα, τη δηµιουργία ενός νέου θεσµού,
της ενότητας κοινωνικής προστασίας ανά νοµό, µε καρδιά τα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που υπάρχουν σήµερα και λειτουργούν.
Νέο στοιχείο της πολιτικής µας για το 2016 θα είναι η ίδρυση
διακοσίων πενήντα κέντρων κοινότητας, σε όλη την επικράτεια,
δηλαδή τα νέα ΚΕΠ στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας,
πύλη εισόδου των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και
τις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας.
Όλες αυτές οι δράσεις χρηµατοδοτούνται από κοινωνικούς και
κρατικούς πόρους και θα υπερβούν τα 150 εκατοµµύρια, για
εσάς που προσθέτετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Βέβαια, η ανθρωπιστική κρίση δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε την
παροχή υλικών βοηθειών, αγαθών, υπηρεσιών. Το µεγάλο ζητούµενο είναι η εργασία και η κοινωνική ένταξη. Γι’ αυτό το κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης, όπως θα ονοµάσουµε εµείς το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα, θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του εθνικού συστήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα λάβει υπ’ όψιν του
την αξιολόγηση του πιλοτικού δεκατριών δήµων και την εµπειρία
από το πρόγραµµα για την ανθρωπιστική κρίση και το ΤΕΒΑ. Θα
λάβει υπ’ όψιν του τις αντιρρήσεις µας στους θεσµούς, για να µη
γίνει παγίδα φτώχειας σε µια χώρα τεράστιας ανεργίας και µε
τεράστια «µαύρη εργασία». Θα λάβει υπ’ όψιν του και τις αιτιάσεις µας, για να µη γίνει µέσο για τη συµπίεση των µισθών όσων
έχουν δουλειά, γιατί έτσι λειτούργησε σε πολλές χώρες. Ο σχεδιασµός θα γίνει µε απλούστευση των διαδικασιών. Θα αποσκοπεί στη σύνδεση των ωφελούµενων µε την αγορά εργασίας και
την ένταξή τους στην κοινωνική ζωή.
Τελειώνω και µε συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά είναι τα πρώτα βήµατα για την αναδιάταξη ολόκληρου
του κράτους πρόνοιας σε ένα εθνικό σύστηµα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες, θα αντικαταστήσει το παλιό σύστηµα πολυνοµίας και κακονοµίας, το
επιδοµατικό, πελατειακό, ιδρυµατικό καθεστώς που οικοδοµήθηκε και διογκώθηκε επί δεκαετίες. Αυτό το παλιό σύστηµα τελειώνει µέσα στο 2016. Θα κατατεθεί νόµος-πλαίσιο για την
ίδρυση του ΕΣΚΑ, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις βαθµίδες
και τους φορείς κοινωνικής προστασίας. Θα είναι απλό, σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό και θα συντρέχει στους συµπολίτες µας
την ώρα και την περίοδο της ανάγκης.
Ξέρουµε ότι είναι φιλόδοξο. Θέλουµε, όµως, να βάλουµε το
αποτύπωµά µας θεσµικά και λειτουργικά, τα θεµέλια για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη των επόµενων δεκαετιών. Θα
προχωρήσουµε µε πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Θα προχωρήσουµε µαζί, γιατί έχει ανάγκη αυτό ο τόπος και γιατί µπορούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εβδοµήντα τρεις
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επειδή, ταυτόχρονα, έχουν προσδιοριστεί να µιλήσουν ένα
Υπουργός για τις 15.00’ και επειδή έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Παναγιώταρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, προτείνω να µιλήσει ένας Βουλευτής τώρα, για να µη µιλάνε και όλοι οι Υπουργοί
συνεχόµενα και για να υπάρχει µια ροή και µετά ας µιλήσει ο κ.
Παναγιώταρος και τέλος ο Υπουργός.
Οπότε, ελάτε, κύριε Γκιουλέκα -είστε και από τη Θεσσαλονίκηνα µιλήσετε. «Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης», Βουλευτές Θεσσαλονίκης, έχουµε πολλή Θεσσαλονίκη εδώ. Έχετε τον λόγο, λοιπόν,
για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Έχουµε και τα παιδιά από τη
Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε παιδιά.
Ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να καλωσορίσω ιδιαιτέρως τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Βέβαια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνουµε αυτή τη συζήτηση για το πιο βασικό νοµοσχέδιο που συζητείται κάθε χρόνο σε τούτη την Αίθουσα, την
Αίθουσα της Ολοµέλειας, για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ακούστηκαν πολλά. Μάλιστα, ακούστηκαν πολλά προηγουµένως και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος αναφερόµενος στα ταξικά συµφέροντα, είπε «µα, εµείς
δεν θέλουµε να είµαστε µε όλους. Εµείς επιλέξαµε µε ποιους είµαστε».
Εγώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να ρωτήσω µε
ποιους πραγµατικά είστε, αφού έχετε επιλέξει. Γιατί σίγουρα δεν
είστε µε τους χαµηλοµισθωτούς, σίγουρα δεν είστε µε τους χαµηλοσυνταξιούχους, σίγουρα δεν είστε µε τους ανέργους, σίγουρα δεν είστε µε τους αγρότες, σίγουρα δεν είστε µε τους
φοιτητές. Όλοι αυτοί διαµαρτύρονται και είναι εναντίον σας.
Αφού, λοιπόν, επιλέξατε ότι δεν θέλετε να είστε µε όλους και
είστε µε κάποιους, πείτε µας και µε ποιους είστε, γιατί απέναντί
σας, όπως αντιλαµβάνεστε, βρίσκεται ολόκληρη η κοινωνία,
εκτός από κάποιες µειοψηφίες, κάποιους ολίγιστους δηλαδή, οι
οποίοι δεν εκφράζουν παρά µόνο τον εαυτό τους.
Και βεβαίως, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ –
κύριε Μαντά, παίρνω κάποια αποσπάσµατα από τον λόγο σαςείπε ότι για το «πρώτη φορά Αριστερά» λέγανε κάποιοι ότι το
2015 θα έρθει βιβλική καταστροφή. Δεν ήρθε! Και βεβαίως υπήρξαν, λέει, διαψεύσεις. Όχι ψέµατα. Εσείς δεν λέγατε ότι θα καταργούσατε τον ΕΝΦΙΑ αµέσως µόλις βγείτε; Εσείς δεν λέγατε
ότι θα καταργούσατε το µνηµόνιο; Αυτό είναι απλή διάψευση,
δεν είναι ψέµα. Αυτό είναι ο ωραιοποιηµένος λόγος και η ρητορική της Αριστεράς.
Και, βεβαίως, επειδή άκουσα και την µόλις κατελθούσα από το
Βήµα και µέλος της Κυβέρνησης κ. Φωτίου να µιλά µε διαπρύσιο
ύφος για το τι κάνατε για την ανθρωπιστική κρίση, θα ήθελα να
σας θυµίσω, κυρία Φωτίου -επειδή εσείς το είπατε- ότι στο πρόγραµµα Θεσσαλονίκης εσείς λέγατε ότι θα διαθέσετε 2 δισεκατοµµύρια τον πρώτο χρόνο, αυτόν που διανύουµε τώρα, για την
ανθρωπιστική κρίση. Τα 2 δισεκατοµµύρια έγιναν αυτόµατα 200
εκατοµµύρια! Και τα 200 εκατοµµύρια έγιναν µόλις 108 εκατοµµύρια, όπως προκύπτει από απάντηση του κ. Χουλιαράκη προς
τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταϊκούρα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν χρειάζεται. Μόλις το είπα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κυρία Φωτίου, επιτρέψτε µου
να πω για τον κ. Χουλιαράκη -σύντροφός σας είναι!- ο οποίος
λέει ότι φέτος έχουν δαπανηθεί πιστώσεις 68 εκατοµµυρίων
ευρώ και αναµένεται ως το τέλος του οικονοµικού έτους 2015 να
δαπανηθούν επιπλέον 40 εκατοµµύρια ευρώ!

3082

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, 68 εκατοµµύρια και
40 εκατοµµύρια ευρώ κάνει 108 εκατοµµύρια ευρώ! Αυτή είναι η
απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του δικού
σας Υπουργού, προς την κοινωνία. Τα 2 δισεκατοµµύρια, τα κάνατε 200 εκατοµµύρια και τα 200 εκατοµµύρια τα κάνατε 108
εκατοµµύρια ευρώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτά αφήσατε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Για να ξέρουµε γιατί µιλάµε
σ’ αυτή την Αίθουσα! Μην εκνευρίζεστε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτά βρήκαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Αυτά βρήκατε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτά βρήκαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Αυτά βρήκατε. Άλλα λέγατε!
Ψέµατα λέγατε! Γιατί ο κ. Μαντάς είπε ότι δεν υπήρξαν ψέµατα,
αλλά απλώς δεσµεύσεις που δεν τηρήθηκαν. Ε, σας λέω, λοιπόν,
ότι δεσµεύσεις που δεν τηρήθηκαν ήταν και το γεγονός ότι εσείς
θα µας οδηγήσετε στην έξοδο από την κρίση. Και µας οδηγήσατε
πού; Στην ύφεση και τα πρωτογενή ελλείµµατα. Αυτές είναι οι
πολιτικές σας. Μήπως κάνουµε λάθος;
Και ο κ. Μάρδας, ο δικός σας Υπουργός, βεβαίωνε ότι έχουν
βρεθεί και τα ισοδύναµα για τα 200 εκατοµµύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Απόδειξη ότι και εκείνος αυτά που έλεγε, προφανώς δεν τα εννοούσε. Γιατί δεν βρέθηκαν τα ισοδύναµα. Αλλιώς
θα είχατε δώσει και τα 200 εκατοµµύρια. Σήµερα µας λέτε ότι
βρήκατε και µπορείτε να δώσετε µόνο 108 εκατοµµύρια. Μόνο
που κυβερνάτε επί έναν χρόνο! Επιτέλους αποφασίστε ότι δεν
είστε πια στην αντιπολίτευση.
Επίσης, θα ήθελα πολύ-πολύ γρήγορα, να πω λίγα λόγια για
τον προϋπολογισµό. Βέβαια, στον προϋπολογισµό έχετε πραγµατικά τινάξει –επιτρέψτε µου τη λαϊκή έκφραση- την «µπάνκα»
στον αέρα. Τινάξατε τις ελληνικές «µπάνκες», τις ελληνικές τράπεζες, στον αέρα.
Κάποτε λέγατε για τις ανακεφαλαιοποιήσεις που γίνονταν από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις «τίποτα για τους τραπεζίτες» και
σήµερα έρχεστε και πανηγυρίζετε γιατί κάνατε εσείς ανακεφαλαιοποίηση. Πανηγυρίζετε γιατί ξεπουλήσατε «µπιρ παρά» το
τραπεζικό σύστηµα της χώρας, γιατί εξανεµίσατε ουσιαστικά τις
µετοχές του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και γιατί σήµερα
η ελληνική συµµετοχή µειώθηκε κατακόρυφα. Αυτό είναι το επίτευγµα. Και µάλιστα, πανηγυρίζετε που κάνατε αυτή την καταστροφική ανακεφαλαιοποίηση.
Από εκεί και πέρα, πολύ γρήγορα -γιατί δεν µας περισσεύει ο
χρόνος- και πέρα από τον προϋπολογισµό, εγώ θα ήθελα να πω
και κάτι άλλο. Ακούµε πολλά για το «πρώτη φορά αριστερά» και
για το ήθος, το οποίο εσείς εκφράζετε.
Εγώ δεν έχω τίποτα µε την Αριστερά, όπως βεβαίως και µε
κάθε πολιτικό χώρο και φυσικά µε την Αριστερά, που και αυτή
έχει τους δικούς της αγώνες. Αυτή την Αριστερά, την οποία εκφράζετε από τον Ιανουάριο και µετά που ανεβήκατε στην εξουσία, πιστεύω ότι το µόνο που κάνετε είναι να την ντροπιάζετε.
Και το λέω αυτό, γιατί δυστυχώς από τον Ιανουάριο και µετά
είστε µόνο δικαιολογίες γι’ αυτά που δεν µπορείτε να κάνετε ως
αριστεροί -και όχι µόνον στον τοµέα της οικονοµίας, µιλώ και για
τους υπόλοιπους τοµείς. Θέλετε να θυµηθούµε µερικούς τοµείς,
επειδή µας λέτε για τη συναίνεση; Θέλετε να σας θυµίσω ποιες
ήταν οι δεσµεύσεις που δεν τηρήσατε;
Εσείς κάποτε λέγατε ως αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσετε σε οτιδήποτε και τώρα καλείτε εµάς σε
συναίνεση. Την έχετε πατήσει, όπως ο βοσκός µε τα πρόβατα,
που έλεγε ότι έρχεται ο λύκος, έρχεται ο λύκος και στο τέλος,
όταν ήρθε ο λύκος, δεν τον πίστευε κανένας. Τώρα µας καλείται
σε συναίνεση, ποιοι; Εσείς; Δεν σας πιστεύουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μα, να σας θυµίσω τι λέγατε, εσείς, που κάποτε θα βαρούσατε
τα νταούλια για τις αγορές κ.λπ.;
Στις 17 Μαΐου του 2014 στο «Βήµα της Κυριακής», ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ερώτηση: «Γιατί αποκλείετε την
εθνική συναίνεση;», λέει: «Μόνο µετά τις εθνικές εκλογές θα κάνουµε συναίνεση.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις 10 Οκτωβρίου του 2014, έναν χρόνο πριν, στη Βουλή ο
Αλέξης Τσίπρας έλεγε: «Συναίνεση όπως το Σύνταγµα προβλέπει
σε αυτή τη Βουλή, δεν µπορεί να υπάρξει. Και όπως γνωρίζετε το έχουµε πει», λέει ο Αλέξης Τσίπρας, «χιλιάδες φορές- δεν δίνουµε συναίνεση σε καµµία συµφωνία που συνεχίζει το
µνηµονιακό καθεστώς, σε καµµία συµφωνία που περιλαµβάνει τη
συνέχεια της λιτότητας.» Αυτά τα έλεγε ο κ. Τσίπρας έναν χρόνο
πριν.
Επίσης, ο κ. Τσακαλώτος -ήταν κάπου εδώ, δεν ξέρω αν είναι
ο Υπουργός εκεί στα κυβερνητικά έδρανα- στο «MEGA» στις 19
Νοεµβρίου 2014: «Εµείς µε Αριστερά θα κυβερνήσουµε και µε
αριστερές θέσεις θα πάµε σε όποιον µας καλέσει. Συζητήσεις
χωρίς προαπαιτούµενα δεν υπάρχουν για µας».
Ο κ. Σκουρλέτης στο «ΚONTRA» στις 19 Νοεµβρίου 2014
έλεγε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης στα θέµατα της
οικονοµίας και στα θέµατα του χρέους.
Στις 20 Νοεµβρίου 2014, πάλι, ο κ. Σκουρλέτης στο «ΣΚΑΪ»: «Σε
τι να συνεννοηθούµε για να συνεχίσουµε την πολιτική που έχει
ισοπεδώσει την κοινωνία; Να συνεχίσουµε τα µνηµόνια;»
Στις 29 Νοεµβρίου 2014 στη Λαµία ο κ. Τσίπρας, τότε που είπε
ότι θα βαράει τα νταούλια, ξέρετε τι έλεγε; Έλεγε: «Ορισµένοι
έχουν αρχίσει µία προπαγάνδα για την ανάγκη της συνεννόησης
και της συναίνεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αποδεχθεί τα νέα
µέτρα σε βάρος του λαού που ετοιµάζονται να υπογράψουν. Γι’
αυτό δεν θα συναινέσει».
Και στις 8 Δεκεµβρίου 2014, όπως µεθαύριο δηλαδή, την
Τρίτη, ο κ. Τσίπρας εδώ στη Βουλή, στη συζήτηση του περσινού
προϋπολογισµού, ακούστε τι έλεγε: «Διερωτώµαι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάτε συναίνεση; Να συναινέσουµε σε ένα κράτος που
σκύβει το κεφάλι στην τρόικα και τους δανειστές;» Σήµερα σκύβετε το κεφάλι στο κουαρτέτο. Βέβαια υπάρχει διαφορά. Πράγµατι, είχε απόλυτο δίκιο ο κ. Τσίπρας. Στην τρόικα δεν θα έσκυβε
το κεφάλι, περίµενε να γίνει κουαρτέτο για να σκύψει το κεφάλι.
Και συνέχιζε: «Να συναινέσουµε σε περικοπές µισθών και συντάξεων; Αυτό ζητάτε από τον ΣΥΡΙΖΑ;»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως και κλείνω.
Θέλετε να πάµε στους άλλους τοµείς; Να µιλήσουµε για την
εξωτερική πολιτική; Ο κ. Τσίπρας δεν έλεγε ότι και τι θα γίνει αν
µας βγάλουν από τη Συνθήκη του Σένγκεν; Η κ. Γεροβασίλη
µέχρι πρότινος έλεγε ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να βγει
η χώρα από τη Συνθήκη της Σένγκεν. Και, ξαφνικά, ήρθε το επίσηµο έγγραφο από την Κοµισιόν, που λέει ότι συζητούµε µήπως
τυχόν αναθεωρηθεί η συνθήκη, ειδικά για την Ελλάδα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό έλεγε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Θέλετε να µιλήσουµε για το
προσφυγικό; Η προσφιλής σε όλα -και σέβοµαι το θεσµικό της
ρόλο- Προεδρεύουσα στη Βουλή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πού το βρήκατε αυτό το επίσηµο έγγραφο; Να µας το φέρετε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Πού το έλεγε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Επιτρέψτε µου, ακούστε τα.
Εάν δεν σας αρέσουν αντικρούστε τα όταν θα πάρετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πού είναι; Να το φέρετε το έγγραφο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Η Προεδρεύουσα της Βουλής δεν έλεγε ότι οι µετανάστες λιάζονται στο Σύνταγµα και ότι
πλουτίζουν τα νησιά από τους πρόσφυγες; Είδατε πού φτάσαµε
σήµερα στο προσφυγικό.
Θέλετε να πάµε στην παιδεία; Ο κ. Μπαλτάς καταργούσε την
αριστεία και τα πρότυπα σχολεία. Ο κ. Φίλης δεν ανακάλυπτε ότι
δεν υπάρχει γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισµού; Και µήπως
ο κ. Λιάκος, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Προγράµµατος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όλα θα τα αναπαράγαγετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σε µισό
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λεπτό όµως, γιατί έχετε ξεπεράσει τα δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: …που έλεγε ότι η γενοκτονία
των Ποντίων, ήταν ένα πυροτέχνηµα που αναδύθηκε µαζί µε το
Μακεδονικό, στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης του εθνικισµού το
’90;
Θέλετε να πάµε στο πεδίο της ηθικής και να µιλήσουµε για
τους διορισµούς ανιψιών, µέλους της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Παιδείας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, δεν θέλουµε άλλο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Εντάξει, time out!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Θέλετε να µιλήσουµε για διορισµό συγγενών και φίλων σηµαίνοντος στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
στο Υπουργείο Πολιτισµού και στην Περιφέρεια Αττικής; Να µιλήσουµε για διορισµούς κοµµατικών φίλων; Να µιλήσουµε για
ξαδέρφια, τα οποία έχουν διοριστεί παντού; Να µιλήσουµε για
αποτυχόντες Βουλευτές σας του ΣΥΡΙΖΑ που τους έχετε τακτοποιήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γκιουλέκα, θα σας περιµένει ο γιος σας στο αεροδρόµιο, έτσι
δεν µου είπατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κλείνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Αν µου επιτρέπετε, τέλος, να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε.
Κάποτε µιλούσατε για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και
λέγατε ότι αυτά είναι χουντικής προέλευσης. Ο κ. Τσίπρας µιλούσε για κατάλυση της δηµοκρατίας και ο κ. Παπαδηµούλης µιλούσε για την ξεφτίλα του πολιτικού συστήµατος.
Στις 24 Νοεµβρίου 2014 δώδεκα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αποτελούσαν το βασικό σας νοµοσχέδιο και το ψηφίσατε.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω µε όλα αυτά, ότι βάλατε πολύ
ψηλά τον πήχυ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και
περνάτε, δυστυχώς, συνεχώς από κάτω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γκιουλέκα, παραβιάσατε τον χρόνο στο διπλό. Είστε ο µοναδικός
οµιλητής σήµερα και επειδή είπατε πως βιαζόσαστε σας έδωσα
τον λόγο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώταρος, εισηγητής της Χρυσής
Αυγής, για δώδεκα λεπτά.
Ελπίζω ότι εσείς θα τηρήσετε τον χρόνο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν απαντήσω στην αξιότιµη Υπουργό κ. Φωτίου για τα τόσα
πολλά «θα» τα οποία µας είπε, θα ήθελα να πω στον προηγούµενο οµιλητή της Νέας Δηµοκρατίας ότι µε όσα είπε µου θύµισε
µία παροιµία του ελληνικού λαού «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό
κεφάλα»!
Να µιλάτε για τη γενοκτονία των Ποντίων, εσείς, που Υπουργός σας πήγε στα εγκαίνια του Μουσείου του Ατατούρκ, του εµπνευστή της σφαγής των Ποντίων στη Θεσσαλονίκη, να µιλάτε
εσείς για κατάλυση του Συντάγµατος, που επί κυβερνήσεών σας
η κ.Ρεπούση, η κ. Δραγώνα, ο κ. Λιάκος τώρα και οι λοιποί «έλυναν και έδεναν» στο Υπουργείο Παιδείας, να µιλάτε εσείς µε όλα
όσα σκαρφιστήκατε και κάνατε µε την υπόθεση της Χρυσής
Αυγής και που όσο περνάει ο καιρός βγαίνουν οι αλήθειες στη
δηµοσιότητα και πολλά άλλα.
Εν τέλει κι εσείς το ψηφίσατε το τρίτο µνηµόνιο στις 14 Αυγούστου, γνωρίζοντας όλα τα προαπαιτούµενα και οτιδήποτε άλλο
φέρνει αυτό το µνηµόνιο. Συνεπώς δεν δικαιούστε διά να οµιλείτε
για κανέναν απολύτως λόγο.
Θα επανέλθω στην αξιότιµη Υπουργό κ. Φωτίου, η οποία µας
είπε τόσα πολλά «θα» -που χάσαµε και τον αριθµό προσπαθώντας να µετρήσουµε τις υποσχέσεις-, τα οποία κάνουν τον µακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου να φαντάζει πρόσκοπος µπροστά
σας.
Σχετικά µε τα χρυσά κουτάλια, µε τα οποία θα φάει ο ελληνικός λαός, που ξεχάσατε να µας πείτε, µάλλον είναι εγκλωβισµένα
στα κοντέινερ των τρένων στην Ειδοµένη, όπου οι λαθροµετανάστες κάνουν ό,τι θέλουν στα σύνορα και όπου µεγάλες εµπορι-
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κές δραστηριότητες της Ελλάδος από και προς το εξωτερικό δεν
µπορούν να πραγµατοποιηθούν διότι κάποιοι –ξένοι πολίτες, όχι
Έλληνες- έχουν καταλύσει το κράτος στην κυριολεξία.
Αναφέρατε και ότι κάποια στιγµή στο τέλος του 2016 σε όλα
τα σχολεία θα παρέχετε και γεύµατα. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι
να γίνει. Το ευχόµεθα.
Προς το παρόν, µεριµνήστε µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Καµµένο να υπάρχουν γεύµατα στα στρατόπεδα, γιατί όπως
βγήκε και είπε και ο Αρχηγός του ΓΕΣ δεν έχουµε όχι µόνο φαγητό να τους ταΐσουµε, αλλά ούτε ρούχα να τους ντύσουµε. Μεριµνήστε γι’ αυτά και φτάστε στο τέλος του 2016 να δώσετε και
σε όλα τα παιδάκια γεύµατα που λιποθυµάνε στο σχολείο, γιατί
οι γονείς τους δεν έχουν να τους δώσουν ούτε χαρτζιλίκι ούτε
ένα σάντουιτς ούτε τίποτα απολύτως, από τα µέτρα που πήρε η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εδώ και πέντε χρόνια και που
επαξίως τα συνεχίζετε και εσείς.
Όσο για το κράτος πρόνοιας, που µιλήσατε, θα το ακούσατε
–φαντάζοµαι- κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι
συνέβη σε κάποια δηµόσιο νοσοκοµείο. Δεν είχαν ούτε µία πάπια
να δώσουν του ανθρώπου και του έδωσαν µία σακούλα του σούπερ µάρκετ για να κάνει την ανάγκη του.
Αν σε µία χώρα ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού είχε ελαττωµατικό «πόθεν έσχες», για το οποίο όσο περνάει ο καιρός βγαίνουν και νέα στοιχεία –ξεκίνησε από 1
εκατοµµύριο, το 1 εκατοµµύριο έγινε 1,8 εκατοµµύρια, βρέθηκαν
τριάντα οκτώ αδήλωτα ακίνητα, φανταστείτε να πάνε να πούνε
τα κάλαντα και στα τριάντα οκτώ ακίνητα, έχει έξοδα ο άνθρωπος-, αν αυτός ο άνθρωπος κατά το παρελθόν µε αµετάκλητο
βούλευµα είχε κατηγορηθεί για απιστία σχετική µε την υπηρεσία
κατ’ εξακολούθηση για να ωφεληθεί ο ίδιος εις βάρος της δηµόσιας περιουσίας και η Βουλή, αυτή η δηµοκρατική Βουλή, δεν
προχώρησε στην άρση ασυλίας του, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν
στο ισχυρό γκρουπ αυτών που έφεραν το τρίτο µνηµόνιο και καθοδηγούν τις τύχες της πατρίδας µας, τότε θα λέγαµε ότι κάτι
δεν πάει καλά.
Αν σε µια χώρα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τους ήταν
σφόδρα αντιµνηµονιακοί και µάλιστα έφταναν στο σηµείο να
φέρνουν κι ένα δηµοψήφισµα στον ελληνικό λαό µε συγκεκριµένα ερωτήµατα και ο ελληνικός λαός να στηρίζει κατά 63% και
την εποµένη να κάνουν την υπέρτατη κωλοτούµπα και να αποφασίζουν και να προσκυνάνε και να παραδίδονται στον εχθρό και
να φέρνουν το τρίτο µνηµόνιο, το χειρότερο όλων, τότε όλοι θα
λέγαµε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κι όταν σε µια χώρα υπήρχαν Υπουργοί της Κυβέρνησης οι
οποίοι, όντας Υπουργοί της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, µιλούσαν εναντίον του µνηµονίου µε απαξίωση, µε λόγια
πολύ σκληρά και έφταναν στο σηµείο να κατηγορούν τις προηγούµενες κυβερνήσεις απ’ αυτούς ότι δεν εφάρµοσαν τα µέτρα
των µνηµονίων, γιατί ήταν ανίκανοι κι εµείς θα τα τελειώσουµε
όλα αµέσως, τότε κάποιο πρόβληµα υπάρχει.
Αν σε µια χώρα, µετά από όσα συµβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, µετά την ισλαµιστική επίθεση εις βάρος όλης της υφηλίου,
υπήρχαν στα νησιά µας αποδεδειγµένα ισλαµιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η One Nation, οι οποίες κάνουν ό,τι
θέλουν στην κυριολεξία στη Λέσβο και αλλού -και όλοι ξέρουµε
τι κάνουν, κατευθύνουν τους ισλαµιστές, οι οποίοι µπαίνουν κατά
χιλιάδες στην Ευρώπη και απ’ ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι από
την πατρίδα µας- και δεν έπαιρνε τα µέτρα καµµία κυβέρνηση γι’
αυτό το θέµα, δεν παραιτείτο κανένας Υπουργός, ε, τότε κάποιο
σοβαρό πρόβληµα υπάρχει.
Όταν στα σύνορά µας, σε ένα µικρό χωριό, στην Ειδοµένη,
όπου δεν µένουν πάνω από εκατό ψυχές, εδώ και µήνες ολόκληρους οι άνθρωποι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως, τα
χωράφια τους είναι καταπατηµένα, µένουν κάποιοι σε αυτά και
φυσικά δεν µπορούν να σπείρουν, να θερίσουν, δεν µπορούν να
κάνουν τίποτα απολύτως, όταν βλέπουν ότι εσχάτως µπουκάρουν στα σπίτια τους, κάνουν πλιάτσικο, γίνεται το οτιδήποτε και
δεν µπορούν να ζητήσουν τίποτα από κανέναν ή αν κάνουν κάτι
για να υπερασπιστούν την περιουσία τους, θα κατηγορηθούν ως
ρατσιστές, ως φασίστες ή ως κάτι άλλο, τότε κάποιο σοβαρότατο
πρόβληµα υπάρχει.
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Όταν σε κάποια χώρα, λίγες µέρες µετά τις τροµοκρατικές
ενέργειες στο Παρίσι, που υποτίθεται ότι όλος ο δυτικός κόσµος
είναι σε κόκκινο συναγερµό, τα µέτρα ασφαλείας είναι τροµερά
και φοβερά, µπαίνει µία βόµβα απέναντι από τη Βουλή, απέναντι
από την Κυπριακή Πρεσβεία, στους Έλληνες βιοµηχάνους και
διαλύεται το σύµπαν και δεν παραιτείται κανένας Υπουργός, δεν
φταίει κανένας, όλα είναι καλά, τότε έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.
Όταν ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ βγαίνει και δικαιολογεί
την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία,
αλλά δεν δικαιολογεί και αδειάζει την Ελλάδα στις χιλιάδες, στις
κατάφωρες παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τη
«σύµµαχό» µας-µέλος του ΝΑΤΟ Τουρκία και δεν αντιδρά κανένας Υπουργός, κανένας Πρωθυπουργός, τότε έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.
Όταν βλέπουµε ότι η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –και δυστυχώς και η Κύπρος- έχοντας απέναντι την Τουρκία
διαπραγµατευόµενη αυτό το σοβαρότατο πρόβληµα της αθρόας
εισβολής-εισροής προσφύγων, µεταναστών, λαθροµεταναστών,
που γίνεται σχεδόν αποκλειστικά, κατ’ εξακολούθηση και οργανωµένα από την Τουρκία και ως αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης να παίρνει η Τουρκία 3 δισεκατοµµύρια, επανέναρξη
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και επί της ουσίας κατάργηση
της βίζας, έτσι ώστε να µπορούν να µπαίνουν ισλαµιστές κατά
χιλιάδες και µε πολύ πιο µεγάλη ευκολία από την αποδεδειγµένα
σύµµαχο των ισλαµιστών Τουρκία στην Ευρώπη και η Ελλάδα να
µην παίρνει τίποτα απολύτως, παρά µερικές εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες, τότε έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.
Γιατί οι πρόσφυγες είναι ούτε το 10% όλων αυτών που µπαίνουν στην πατρίδα µας, γιατί αυτοί όλοι, από εδώ και πέρα, θα
µας µείνουν εδώ. Οι σύµµαχοι, αλληλέγγυοι Ευρωπαίοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αποφάσισαν ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να είναι η αποθήκη, ο σκουπιδότοπος -πείτε το όπως θέλετε- όλων αυτών που έρχονται από όλη τη Γη στην Ευρώπη.
Όταν τα στελέχη µιας κυβέρνησης, Βουλευτές και όχι µόνο,
συζητάνε απευθείας µε τροµοκράτες και δεν συζητάνε µόνο για
το πώς θα λύσουµε διάφορα προβλήµατα θεσµικά, αλλά και
άλλα, όπως «τι θα κάνω µε τον τάδε, εντάξει το κανόνισα, αλλά
αυτός ο Υπουργός είναι έτσι και µας δυσκολεύει, αλλά θα τον
κανονίσουµε εµείς» και πάει λέγοντας και δεν αναλαµβάνει κανείς ευθύνη, δεν γίνεται τίποτα, ε τότε έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.
Όταν Υπουργοί µιας Κυβέρνησης αρνούνται και επιµένουν για
τη γενοκτονία των Ποντίων µε διάφορες ηλίθιες δικαιολογίες, ότι
είναι επιστηµονική άποψη, τότε έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.
Επιστηµονικές απόψεις είναι και άλλες για διάφορα ζητήµατα.
Όµως, όταν τις λένε κάποιοι άλλοι, τους λέτε φασίστες, ναζιστές
ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτές επιστηµονικές απόψεις είναι. Όµως,
όποτε σας βολεύει είναι επιστηµονικές απόψεις, όποτε δεν σας
βολεύει είναι κάτι άλλο και είναι φασιστικές ενέργειες.
Αντ’ αυτού, µετά από όλα όσα προηγήθηκαν µε τη γενοκτονία
των Ποντίων και την άρνησή τους από τον Υπουργό Παιδείας,
διορίζεται ως ο νούµερο «2» του Υπουργείου ένας που δεν είναι
µόνο αρνητής της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά είναι και αυτός
που είπε ότι οι Μακεδονοµάχοι ήταν οι τζιχαντιστές της εποχής
τους. Τέτοια µυαλά έχουµε βάλει σε καίριες θέσεις για το µέλλον
των παιδιών µας.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες ατελείωτες για τα κακώς κείµενα που συµβαίνουν και λαµβάνουν χώρα στην πατρίδα µας και
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από όσα έλεγε δεν κάνει ούτε το 1% πράττει τα εντελώς αντίθετα- αλλά και από τη Νέα Δηµοκρατία,
η οποία, ως βασική υπεύθυνη για την κατάντια αυτού του τόπου,
αφού κυβερνά τον τόπο από το 1974 ως και πέρυσι, µε εναλλαγές µε το ΠΑΣΟΚ, έρχεται και ζητά τώρα τα ρέστα και παραθέτει
αριθµούς, οι οποίοι δεν έχουν καµµία επαφή και καµµία σχέση
µε την πραγµατικότητα, γιατί, όπως έχουµε πει πολλάκις, µόνο
η Χρυσή Αυγή µέσω του Αρχηγού της και των Βουλευτών της
επιµένει και τα λέει. Όλα αυτά τα νούµερα σας διαψεύδουν κατηγορηµατικά.
Στον εν λόγω προϋπολογισµό, όπως το είπαµε, όλοι αυτοί που
προαναφέραµε έχουν βάλει την υπογραφή τους. Είναι αυτοί που
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έβγαλαν ένα κονδύλι 15 εκατοµµυρίων ευρώ για να έρχονται από
τα νησιά 90% λαθροµετανάστες -µετανάστες τους λένε τώρακαι 10% πρόσφυγες και να πληρώνει το κορόιδο ο ελληνικός
λαός, την ίδια ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που δεν µπορούν
ούτε εισιτήριο λεωφορείου να πάρουν και που η «πρώτη φορά
Αριστερά» τούς αυξάνει τα εισιτήρια σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Όλα αυτά συµβαίνουν.
Επαναλαµβάνω ότι αυτόν τον προϋπολογισµό οι ίδιοι τον αρνείστε. Εξάλλου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είµαστε υπό σκληρή επιτροπεία, είµαστε υπό το ένα, υπό το άλλο. Προσπαθείτε, ταυτοχρόνως να
λέτε από τη µία αυτό και από την άλλη ότι τα έχετε κάνει όλα τέλεια, ότι η ζωή ξεκινάει µετά την 5η Ιουλίου, γιατί µέχρι την 5η Ιουλίου δεν υπήρχαν λεγόµενα από εσάς, δεν υπήρχαν δηλώσεις,
δεν υπήρχε τίποτα απολύτως και ότι όλα ξεκινούν µετά την 5η
Ιουλίου.
Βλέπουµε έναν παράλογο ανταγωνισµό µεταξύ Κυβέρνησης
και Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, για το ποιος είχε φέρει τα πιο
σωστά µνηµονιακά µέτρα -άκουσον, άκουσον!- και του ποιου
µνηµονιακά µέτρα είχαν µεγαλύτερη επιτυχία. Κανένα δεν είχε
επιτυχία και κανένα δεν θα έχει επιτυχία φυσικά, διότι όλα αυτά
οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στον θάνατο. Αν είχε να κάνει
µε τη δική σας -εντός εισαγωγικών οι λέξεις- «εξόντωση» και µε
τον «θάνατό» σας, δεν θα είχαµε πρόβληµα. Όµως, εσείς θανατώνετε έναν ολόκληρο λαό έτσι, για την πλάκα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Αντωνοπούλου για οκτώ λεπτά και µετά θα µιλήσει
ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα µου αφήσετε λίγο χρόνο παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έξι
ακριβώς.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις τελευταίες ηµέρες εν όψει
της ψήφισης του προϋπολογισµού αναθερµάνθηκε από εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης αλλά και από πάσης φύσεως οικονοµικούς αναλυτές που παρελαύνουν κανονικά και καθηµερινά
στα µέσα ενηµέρωσης, η κριτική για την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούµε για άλλη µια φορά τις ίδιες κραυγές φόβου, αγωνίας,
ανασφάλειας για το τι έρχεται και για το τι θα έρθει, που ακούγαµε και το καλοκαίρι. Ποιες κραυγές; Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις επιλογές
του κατρακυλά ξανά τη χώρα σε καθοδικό σπιράλ. Η χώρα βυθίζεται σε ύφεση.
Όµως, εγώ θα επικεντρωθώ στις περίφηµες διακόσιες χιλιάδες
θέσεις εργασίας που έχουµε χάσει τον τελευταίο χρόνο από την
ώρα που αναλάβαµε την Κυβέρνηση.
Αυτές οι εφιαλτικές προβλέψεις, ευτυχώς, έχουν διαψευσθεί.
Να το πω για άλλη µια φορά. Ο ιδιωτικός τοµέας αντιστάθηκε.
Αντιστάθηκε σθεναρά και παρ’ ότι υπήρχαν αυτές οι φωνές και
οι κραυγές, κατάφερε να δηµιουργήσει -δηλαδή, λαµβάνουµε υπ’
όψιν µας απολύσεις και προσλήψεις και έχουν δηµιουργηθείεκατόν δώδεκα χιλιάδες θέσεις καθαρές, καινούργιες θέσεις εργασίας.
Να σταµατήσει, λοιπόν, αυτό το τροπάρι που προσπαθεί να
παρασύρει την κοινή γνώµη, που προσπαθεί να επηρεάσει και να
δηµιουργήσει ένα αρνητικό οικονοµικό κλίµα και επιτέλους, να
σκεφτούµε όλοι την χώρα µας, την πατρίδα µας και να σταµατήσουµε να λέµε ψέµατα. Έχει έλθει η ώρα να σταµατήσουν να
λένε ψέµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι τα πράγµατα έχουν πάει έτσι
ακριβώς όπως θα ήθελε η Κυβέρνησή µας να έχουν πάει. Γιατί,
για εµάς προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα success story. Και
για εµάς στο Υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχει success story,
παρ’ ότι παραλάβαµε τη χώρα µε 26,5% ανεργία και έχει πέσει η
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ανεργία κατά 1%. Όµως, τι θα κάνουµε; Θα πανηγυρίσουµε ότι
πάµε καλά; Κοντά στο 24,5%-25% θα πανηγυρίζουµε, επειδή
έχουµε θετικές εξελίξεις σε αυτό το κοµµάτι;
Κοιτάξτε, αντίθετα µε τα επίσηµα στοιχεία, τα οποία δείχνουν
αυτήν τη µικρή πτώση ανεργίας, θέλω να επικεντρωθώ στα συγκεκριµένα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι το εποχικά
διορθωµένο ποσοστό. Είµαστε στο 24,6%, έναντι του 26,2% που
είχαµε πέρυσι αντίστοιχα την ίδια εποχή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
που σας είπα από το «ΕΡΓΑΝΗ», έχουµε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες
καθαρές νέες θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί.
Έρχοµαι, όµως, τώρα να ξοδέψω τα υπόλοιπα πέντε λεπτά του
χρόνου µου σε τρία σηµεία, στα οποία έχει αναφερθεί πολύ συγκεκριµένα ο κ. Βρούτσης. Πρώτον, τον περυσινό Οκτώβριο -τον
Οκτώβριο του 2014- είχαν χαθεί εξήντα έξι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί; Γιατί κάποιους µήνες παραδοσιακά η οικονοµία
µας δηµιουργεί θέσεις εργασίας και µετά εποχικά µειώνονται.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Βρούτσης ότι φέτος αυτή η Κυβέρνηση τα
έχει πάει τόσο κακά, που χάσαµε πενήντα έξι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι αλήθεια αυτό; Χάσαµε πενήντα έξι χιλιάδες θέσεις
εργασίας τον Οκτώβριο; Μάλιστα, είναι αλήθεια. Γιατί; Γιατί αυτό
συµβαίνει κάθε Οκτώβριο. Διότι πέρυσι το 2014, την ίδια εποχή,
επί κυβέρνησης του κ. Σαµαρά -τη συγκυβέρνηση που είχαµεγνωρίζει πολύ καλά ο κ. Βρούτσης ότι είχαν χαθεί εξήντα έξι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το ξέχασε όµως και θέλει να πει ότι
τώρα, για πρώτη φορά δηµιουργείται αυτό το φαινόµενο. Αυτό
είναι το πρώτο σηµείο. Δηλαδή, κινδυνολογία και παρερµήνευση.
Επιλεκτικά παίρνουµε στοιχεία για να κάνουµε τον κόσµο να είναι
θορυβηµένος.
Έρχοµαι στο δεύτερο σηµείο. Είπε πρόσφατα ο κ. Βρούτσης
χθες, όπως θα θυµόσαστε κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι ο
ΟΑΕΔ έχει 500 εκατοµµύρια, τα οποία τα κρατάει στα χέρια του
και δεν τα χρησιµοποιεί προς την εξυπηρέτηση των ανέργων και
δεν ενεργοποιεί, δεν λειτουργεί προγράµµατα. Διαψεύδεται.
Ακούστε, κάθε χρόνο, υπάρχει ένας προϋπολογισµός, τον οποία
εξαγγέλλουµε. Να σας δώσω, λοιπόν, κάποια στοιχεία. Το 2013, ο
κ. Βρούτσης έκανε πρόβλεψη για το 2014 και τότε εισηγήθηκε ότι
1,4 δισεκατοµµύρια θα είναι τα επιδόµατα ανεργίας και 430 εκατοµµύρια τα προγράµµατα απασχόλησης. Δηλαδή, 1,8 δισεκατοµµύρια θα πήγαιναν για την υποστήριξη των ανέργων.
Στην εισήγησή του για τον προϋπολογισµό του 2015, όταν
έκανε απολογισµό του τι έγινε, µας είπε -και είναι καταγεγραµµένο- ότι το 2014 χρησιµοποίησε 400 εκατοµµύρια λιγότερο από
ό,τι είχε υπολογίσει.
Το 2013, είχε επίσης προβλέψει για το 2014 ότι θα υπάρχει
πλεόνασµα στον ΟΑΕΔ ύψους 35 εκατοµµυρίων. Τελικά στην έκθεση που έκανε για το 2015, µάς είπε ότι είχε πλεόνασµα 307
εκατοµµύρια -όχι 35, αλλά 307. Γιατί δεν χρησιµοποίησε τα 272
που περίσσευαν;
Θα σας απαντήσω. Δεν θα κινδυνολογήσω και δεν θα ρίξω την
ευθύνη στον κ. Βρούτση τότε, όπως δεν πρέπει κι εκείνος να ρίχνει την ευθύνη στον ΟΑΕΔ σήµερα. Θα καταλήξω ποιο είναι το
νούµερο που µας περισσεύει σήµερα. Γιατί; Διότι πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα. Παρ’ ότι προγραµµατίζεις για µία Χ
απορρόφηση, υπάρχει µία διαφοροποίηση. Ο κ. Βρούτσης το
2014 δεν χρησιµοποίησε 272 εκατοµµύρια. Φέτος, πράγµατι, δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί 100 εκατοµµύρια, όχι 500.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο τελευταίο σηµείο το οποίο είναι το εξής:
O κ. Βρούτσης είπε: «Ιδού η καταστροφή που έχει έλθει µε το
ΣΥΡΙΖΑ». Είχε προβλέψει ότι θα πέσει η ανεργία στο 19,5% µέσα
στο 2015-2016. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι είχε
προβλέψει ότι θα έχουµε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν. Υπολόγιζε βέβαια ότι θα υπάρχει
ανάπτυξη 3,3%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα και θα ολοκληρώσω.
Υπολόγιζε βάσει στοιχείων και µεθοδολογίας που έλεγε ότι θα
έχουµε ανάπτυξη 3,5%. Να θυµηθούµε τι γινόταν το 2012 και το
2013 και να θυµηθούµε ότι οι προβλέψεις τότε για ανάπτυξη ήταν
2,5% και 6% και αυτό που έβγαινε ήταν ένα πολύ χαµηλότερο
ποσοστό.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τι 6%;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μπορείτε να κάνετε ερώτηση για να την απαντήσω.
Στη δική µας περίπτωση τι συµβαίνει; Στη δική µας περίπτωση
υπήρχε η πρόβλεψη ότι θα υπάρχει µείον 2,4% για φέτος και
βγήκε πολύ χαµηλότερη. Θα δούµε όταν κλείσει ο χρόνος ποια
είναι η πραγµατικότητα. Πάντως έγινε η αναθεώρηση για 1,4%
ύφεση αντί για 2,4% και τώρα πηγαίνουµε και για 0,7%, ίσως και
λίγο χαµηλότερα.
Ολοκληρώνοντας, θα πω το εξής: Εµείς πήραµε την ανεργία
στο 26,5% -αυτό είναι για τον κ. Βρούτση- και τώρα είναι στο
24,5%. Υπολογίζουµε ότι µέσα στους επόµενους οκτώ µήνες θα
ενεργοποιηθούν προγράµµατα προς την υποστήριξη των ανέργων που θα ξεπεράσουν τις διακόσιες χιλιάδες θέσεις. Εδώ, λοιπόν, είµαστε και θα τα ξαναπούµε πολύ σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
Καταθέτω σχετικά έγγραφα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά τον κ. Κυριαζίδη ακολουθεί ο κ. Δρίτσας, ο οποίος ήταν
να µιλήσει περίπου στις 15.00’. Ήδη ξεπεράστηκε κατά σαράντα
λεπτά ο χρόνος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Και µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά τον κ. Δρίτσα,
έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης, ο γενικός εισηγητής της
Ένωσης Κεντρώων και µετά θα δούµε ποιοι Βουλευτές θα µιλήσουν.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, η µόλις κατελθούσα
Υπουργός µάς έχει οδηγήσει σ’ ένα ιδιαίτερο µπέρδεµα, διότι
άλλα περιέχει ο προϋπολογισµός και άλλα ανέφερε εδώ και σε
ό,τι αφορά την ύφεση και σε ό,τι αφορά την ανεργία και σε ό,τι
αφορά τις περικοπές σε συντάξεις και µισθούς. Όλα αυτά καταγράφονται στον προϋπολογισµό. Δεν είναι δικός σας αυτός ο
προϋπολογισµός; Αν δεν είναι δικός σας, εντάξει, µπορούµε να
συνεννοηθούµε αλλά άλλα καταγράφει και άλλα ήλθατε εσείς
σήµερα να µας αναφέρετε από το Βήµα της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να αποδεχθούµε και
θα πρέπει να οµολογήσετε ότι το κράτος εδώ και ένα χρόνο, από
πέρυσι το Νοέµβριο, βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας σε κάθε
επίπεδο.
Η αναφορά σας, το σύνθηµά σας «δεν πληρώνω» συνδεόταν
και µε το «δεν δουλεύω», έχοντας την αίσθηση οι εργαζόµενοι
στο δηµόσιο, οι ανήκοντες στον χώρο σας, ότι κάνουν αντίσταση
και δεν δουλεύουν. Το αντιλαµβανόµαστε, δεν θέλατε να ακούσετε τη φωνή της πραγµατικότητας. Βεβαίως είναι πολύ σκληρή
σήµερα και θέλω να πιστεύω ότι την αντιλαµβάνεστε. Αυτός ο
δρόµος είναι δύσκολος, πραγµατικά. Αυτή η στενωπός είναι κακοτράχαλη. Βεβαίως είναι τεθλιµµένη, είναι οδυνηρή. Την ακολουθείτε είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Δυστυχώς, αυτή είναι η
σκληρή πραγµατικότητα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οφείλω να σας οµολογήσω
ότι και ο ίδιος πάρα πολλές φορές είχα έναν ενδόµυχο φόβο:
Μήπως κάνω λάθος επιλογές; Μήπως κάνω κάπου λάθος και οι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είχατε δίκιο σε πράγµατα όπου πράγµατι θα
έπρεπε και να αντιδράσουµε και, αν θέλετε, να µείνουµε µε µία
επιλογή που είχε και τη δική σας κατεύθυνση; Διαπιστώνετε και
εσείς σήµερα ότι συγκεκριµένο µενού έχουµε. Δεν µπορείτε να
κάνετε διαφορετικά.
Συζητώντας µε συναδέλφους έξω της άλλης Ευρώπης, τους
οµογάλακτούς µου, θα µου επιτρέψετε να πω, κάναµε την κου-
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βέντα να βάλουν λίγο πλάτη, διότι πράγµατι ζητήµατα που είχαν
να γίνουν τριάντα και πλέον χρόνια, προσπαθήσαµε να τα φέρουµε προς ένα αίσιο τέλος σε δύο χρόνια. Αυτά ήταν δυσκολοχώνευτα και δυσκολοβάστακτα. Το καταλαβαίνω και
καταλαβαίνω και τη δική σας θέση. Όµως οφείλετε να αποδεχθείτε ότι ακριβώς αυτό συµβαίνει: Δεν βάλατε πλάτη πουθενά.
Τουναντίον, διαρκώς και µονίµως είχαµε µόνιµες αντιδράσεις.
Και εσείς σήµερα ζητάτε συναίνεση -και καλώς κάνετε. Θα τα πω
και στη συνέχεια.
Καταλαβαίνω τη δυσκολία σας για το ότι τριάντα πέντε Βουλευτές σας απέσυραν την τοποθέτησή τους. Είναι σηµαντικό
αυτό, ότι δεν µίλησαν και δεν θα µιλήσουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Πού το είδατε αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά την αναφορά του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Μαντά, ότι ναι, σας το είχαµε
επισηµάνει πολύ πιο νωρίς, ο κ. Δραγασάκης σε πέντε χαρακτηριστικά σηµεία που αναφερόταν στην οικονοµία, είχε αναφέρει
και είχε προβλέψει όλες αυτές τις καταλήξεις και πού θα οδηγούνταν η οικονοµία. Άρα, συνάδελφε Μαντά, γιατί αυτά τα ψέµατα; Εφόσον γνωρίζατε πολύ προηγουµένως από εµάς ότι
εγκληµατούσαµε, γιατί ακολουθήσατε την ίδια τακτική, µε την έννοια των πολλαπλών ψεµάτων, θέλοντας να ικανοποιήσετε τους
πάντες και τα πάντα; Όλα τα σφάζετε όλα τα µαχαιρώνετε! Να,
όµως, ποια είναι η πραγµατικότητα που σήµερα έρχεστε να αντιµετωπίσετε. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγµατικότητα.
Αν µας θεωρείτε εµάς εγκληµατίες µια φορά, εσείς, κύριε
Μαντά, είστε δυο φορές εγκληµατίες. Θα µου πείτε, ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα. Το αντιλαµβάνοµαι. Όµως οφείλετε να δεχτείτε
την πραγµατικότητα.
Και βεβαίως, πρέπει να πω ότι όσον αφορά τις αναφορές του
Πρωθυπουργού και στην Κοζάνη πέρυσι τον Δεκέµβριο αλλά και
προσφάτως στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, «άστε τα σκυλιά
να γαβγίζουν» ή «να ουρλιάζουν» –άλλη εκδοχή- «και το καραβάνι
προχωρά», δεν υπάρχει µε αυτόν τον τρόπο δυνατότητα συνεννόησης. Πρέπει να το αντιληφθούµε. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι
τα πράγµατα είναι δύσκολα, αλλά αυτή η συναίνεση θα πρέπει
να έχει και ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Αναφερόταν από εσάς στις απεργίες, στα επεισόδια, στις καταστροφές που γίνονταν κατά τον χρόνο που κυβέρνησε η Νέα
Δηµοκρατία, ότι «από τη στιγµή που γίνουµε κυβέρνηση, απεργίες, επεισόδια, καταστροφές πλέον δεν θα υπάρχουν». Βλέπετε
ακριβώς τι συµβαίνει και δεν θέλω να υπονοήσω ότι όλα αυτά
υποκινούνταν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως σήµερα και απεργίες υπάρχουν και κινητοποιήσεις υπάρχουν και τα ΜΑΤ χρειάζονται και σας συνοδεύουν στις όποιες πορείες και εσάς, για
να σας διασφαλίσουν. Αυτή είναι η Αστυνοµία, η οποία έχει έναν
συγκεκριµένο ρόλο, έχει µια συγκεκριµένη αποστολή και λειτουργεί κάτω από το φιλότιµό της, που πάρα πολλές φορές,
κύριε Μαντά, το πληγώνετε βαριά και θα πρέπει αυτό να το αντιληφθείτε.
Πρώτη φορά –πιστεύω- Αξιωµατική Αντιπολίτευση στα πολιτικά χρονικά ήρθε να στηρίξει Υπουργό της Κυβέρνησης. Αυτό
το έκανε η Νέα Δηµοκρατία, στηρίζοντας τον κ. Πανούση σε
πάρα πολλές επιλογές που ήταν ορθές. Οφείλαµε και οφείλουµε
να το κάνουµε. Και έτσι πράττει η Νέα Δηµοκρατία. Την Αστυνοµία, όπως και ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε µία εθνική υπόθεση, τα βλέπει µε εθνικό µάτι, όχι µε ένα κοµµατικό µάτι, ως
γίνεται από πλευράς σας.
Αναφερθήκατε στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας. Προσφάτως όλα αυτά έχουν παραπεµφθεί
στο Υπουργείο Οικονοµικών, όπως αναφέρει ο κ. Καµµένος. Το
Υπουργείο Οικονοµικών απαντάει ότι αυτό θα είναι δυνατόν, αν
το επιτρέψουν τα δηµοσιονοµικά της χώρας.
Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι εκτός πραγµατικότητας,
τα οποία δυστυχώς για άλλη µια φορά επαναλαµβάνετε χωρίς
να υπάρχει µια ικανοποίηση.
Παρακαλώ, ελάτε στην πραγµατικότητα. Κυβερνήστε αυτήν τη
χώρα διότι αυτή είναι η αποστολή σας. Αν δεν µπορείτε υπάρχει
κι ο άλλος δρόµος, ο έντιµος δρόµος της παραίτησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής):Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το οικονοµικό έτος
2016 είναι ένας προϋπολογισµός αυξηµένος κατά τι, κατά 3,7%,
κυρίως όµως είναι ένας προϋπολογισµός κατανεµηµένος µε τέτοιον τρόπο ώστε να προσανατολίζεται στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών όπως οι έκτακτες συνθήκες έχουν διαµορφώσει και
σε ό,τι αφορά στο Λιµενικό Σώµα και σε ό,τι αφορά τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι συνολικές πιστώσεις εκτός
από τη µισθοδοσία και τις πάγιες δαπάνες θα καλύψουν και νέες
προσλήψεις στελεχών του Λιµενικού Σώµατος που είναι αναγκαίες για την αντιµετώπιση των αναγκών του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την καταβολή επιδόµατος εξοµάλυνσης στο
προσωπικό, τις επικείµενες µισθολογικές ωριµάνσεις και τις αναδροµικές αποδοχές και όλα αυτά τα εκκρεµή ζητήµατα αλλά κυρίως αυτά που είναι επείγοντα.
Επίσης, θα καλύψουν δαπάνες µετακινήσεων που αφορούν
στις ανάγκες του ανατολικού µετώπου, τις προµήθειες εξοπλισµού και συντήρησης επιχειρησιακών µέσων, τις δαπάνες προµήθειας καυσίµων και την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών για την τεχνική υποστήριξη ιπταµένων µέσων και
πολλά άλλα που είναι απολύτως αναγκαία. Η πραγµατικότητα
διαµορφώνει αύξηση προσφυγικών ροών και προς αυτήν την κατεύθυνση είµαστε υποχρεωµένοι να κατανείµουµε τις επιλογές
µας µε τρόπο τέτοιο που να είµαστε απολύτως εντάξει.
Επίσης, κρίσιµο ζήτηµα είναι η επιδότηση των γραµµών της
ακτοπλοΐας δηµοσίου συµφέροντος. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, µε ένα συνολικό προϋπολογισµό ύψους 81.400.000
έχουµε προγραµµατίσει την πλήρη κάλυψη.
Ως εκ τούτου δεν µπορώ να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή απ’
αυτόν τον προϋπολογισµό προκύπτουν πολλά νέα ζητήµατα.
Όµως αυτό δεν σηµαίνει –και θα καταλήξω την οµιλία µου µ’
αυτό- ότι το Υπουργείο δεν έχει πολύ σηµαντικούς προγραµµατισµούς των οποίων την κάλυψη σκοπεύει να διεκδικήσει από
ενωσιακούς και άλλους πόρους που δεν προβλέπονται στον παρόντα διαγωνισµό. Ήδη και µέσα από το µικρό και συρρικνωµένο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, φέτος, την τελευταία στιγµή
και µετά τις καταστροφές και για τη Σκόπελο και για την Ύδρα
και για άλλες περιοχές, κατορθώσαµε να έχουµε µια µικρή αλλά
σηµαντική παρέµβαση στήριξης και ενίσχυσης των περιοχών
αυτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά σε λιµενικές εγκαταστάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα της συζήτησης
που διεξάγεται για τον προϋπολογισµό, είναι ένα άκρως πολιτικό
πρόβληµα. Και εδώ, πράγµατι, η οµιλία του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Μαντά, ήταν απολύτως εύστοχη. Η πολιτική είναι η προοδευτική, προωθητική σύνθεση αντιθέσεων και αντιφάσεων.
Δεν µπορείς να τις αγνοήσεις ούτε τις αντιθέσεις ούτε τις αντιφάσεις. Σηµασία έχει -για να κρινόµαστε όλοι- ποιο κλειδί χρησιµοποιεί κανείς για να αναγνωρίσει αυτές τις αντιφάσεις, για να
αναγνωρίσει τις αντιθέσεις, για να σταθεί απέναντι σε αυτές, για
να σταθεί υπέρ των πολλών ή υπέρ των λίγων στις αντιθέσεις,
για να αναγνωρίσει δυσκολίες, για να αναγνωρίσει τα αίτια λόγω
των οποίων παράγονται αυτές οι δυσκολίες και για να προχωρήσει σε µια κατεύθυνση όπου να συνθέσει προωθητικά µέσα από
αυτές τις δυσκολίες. Αντί γι’ αυτό, έχουµε την γνωστή παραπολιτική αντιπολίτευση, αυτό που λέγεται -κι έχει επικρατήσει τα
τελευταία χρόνια στη χώρα µας, ίσως και διεθνώς- «αποδόµηση
του αντιπάλου». Είναι η µεταµοντέρνα συνεισφορά του µιντιακού
συστήµατος στην πολιτική, στην άλωση της πολιτικής, το οποίο
υπάρχει πια και µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Δεν είναι πολιτική, αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Είναι παραπολιτική. Η αποδόµηση δεν έχει καµµία σχέση µε την αυστηρή και
αναγκαία κριτική της Αντιπολίτευσης προς κάθε κυβέρνηση, γιατί
ακριβώς αποφεύγει τις ευθύνες. Ο λόγος ο αντιπολιτευτικός του
ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση προς όσα λέγονται, ήταν σκληρός, πολλές
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φορές µπορεί να πει κανείς ότι εκ των υστέρων µπορεί να αποδεικνύεται και υπερβολικός ως ρητορική αλλά ποτέ δεν ήταν
αποδοµητικός. Ήταν προς την κατεύθυνση της σύνθεσης, της
εναλλακτικής πρότασης.
Πού είναι η εναλλακτική πρόταση σε αυτήν την κατεύθυνση;
Πού είναι η καταξίωση της πολιτικής; Πού είναι η δικαίωση της
πολιτικής; Η πολιτική δικαιώνεται µε την εναλλακτική πρόταση.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση είµαστε πλέον µπροστά σε ένα
φαινόµενο, όπου δεν αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση απλώς ένα
κόµµα ή δύο ή τρία, την αντιπολιτεύεται ένα καθεστώς, ένα σύστηµα. Κατά περίεργο τρόπο, τα κόµµατα αυτά παίζουν και λιγότερο ρόλο, παίζουν ρόλο ουραγού. Την πρώτη γραµµή την
κρατούν τα οικονοµικά, τα µιντιακά και άλλα συµφέροντα κι έρχονται τα κόµµατα ουραγοί να υπηρετήσουν ό,τι η µιντιακή ταυτοποίηση και άλλοι κύκλοι κάθε µέρα βγάζουν στην επικαιρότητα
κι έρχονται να τα αξιοποιήσουν και µέσα στη Βουλή. Αυτά είναι
κόµµατα-ουραγοί, δεν έχουν καµµία σχέση µε κόµµατα που συγκροτούν προγραµµατικές και υπεύθυνες πολιτικές στάσεις.
Και είναι, ακριβώς, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, τα ότι ενώ
εµείς ποτέ δεν µιλήσαµε για οικουµενική κυβέρνηση, εντούτοις
σήµερα διαρκώς διογκώνεται το φαινόµενο µιας οικουµενικής
αντιπολίτευσης. Όλοι ενωµένοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, µε τροµερά
παραπλανητικά ψέµατα, µε παρατηρήσεις. Ενώ αρνούνται, για
παράδειγµα, στο Συµβούλιο των Αρχηγών να συζητήσουν τα ζητήµατα του ασφαλιστικού και της κοινής στάσης όλου του πολιτικού κόσµου και όλου του πολιτικού φάσµατος, να µην
υπάρχουν µειώσεις στις συντάξεις, ενώ αρνούνται σε αυτό να
πάρουν θέση, αρνούνται να κάνουµε ένα µέτωπο απέναντι σε
όλες τις µονεταριστικές, νεοφιλελεύθερες πιέσεις, που τις ξέρουµε, τώρα έρχονται εκ των υστέρων να δικαιώσουν –και αυτό
το έχουν κάνει σε όλες τις περιπτώσεις και τώρα αυτές τις µέρες
και για τη Σένγκεν και για όλα αυτά- δήθεν µια κριτική στην Κυβέρνηση.
Ποια είναι η θέση, εποµένως, των κοµµάτων; Μια οικουµενική
αντιπολίτευση απέναντι σε µια Κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει
τις αντιφάσεις, αναγνωρίζει τις αντιθέσεις, παραδέχεται να λειτουργήσει µέσα σε αυτές, για να συνθέσει προωθητικές κινήσεις
προς την κατεύθυνση υπέρβασης, µε συγκεκριµένη επιλογή, µεροληπτική επιλογή υπέρ των πολλών.
Αυτά, λοιπόν, δεν µπορούµε να τα αγνοούµε και να κάνουµε
µια συζήτηση για τον προϋπολογισµό που όντως είναι η κορυφαία συζήτηση και να καµωνόµαστε ότι δικαιωνόµαστε. Διότι εδώ
η αντιπολιτευτική ρητορική φτάνει και στα όρια της προβοκάτσιας.
Ήδη για το προσφυγικό ακούσαµε και ακούµε καθηµερινά
πολλά και στις τηλεοπτικές εκποµπές αλλά µε ενδιαφέρουν κυρίως αυτά που λέγονται στη Βουλή ως πολιτικός λόγος.
Για το προσφυγικό, ακούσαµε επίσης τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασµού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βαρβιτσιώτη να µας
λέει, ότι συστηµατική παραβίαση κάνει η Ελλάδα στη Συνθήκη
Σένγκεν, έχοντας αφήσει ανοιχτά, αφύλακτα και χωρίς κανέναν
έλεγχο τα σύνορά της. Αυτό δεν είναι προβοκάτσια; Αυτό δεν
είναι ταύτιση µε όλες εκείνες τις πολιτικές διαφόρων κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγουν τον εθνικό εγωισµό και την
εθνική περιχαράκωση; Δεν είναι βούτυρο στο ψωµί όλων εκείνων
των κρατών που διαλέγουν την εθνική περιχαράκωση και τον
εθνικό εγωισµό το να λέει ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασµού
–τροµάρα µας!- της Νέας Δηµοκρατίας ότι η Ελλάδα παραβιάζει
συστηµατικά τη Συνθήκη Σένγκεν, έχοντας αφήσει ανοιχτά και
αφύλαχτα, χωρίς κανέναν έλεγχο τα σύνορά της; Πού είναι τα
αφύλαχτα; Πώς προσβάλλει το Λιµενικό Σώµα και όλους τους ανθρώπους που από το πρωί µέχρι το βράδυ όλο αυτόν τον καιρό,
νυχθηµερόν δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους; Βραβεύτηκαν ήδη
από τη UNICEF, θα βραβευτούν από την Ακαδηµία Αθηνών, και
αυτό είναι το λιγότερο. Έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση και των
νησιωτών και του ελληνικού λαού.
Πού είναι τα αφύλαχτα σύνορα; Τι σηµαίνει για τον κ. Βαρβιτσιώτη και για όποιον λέει τέτοια λόγια, «αφύλαχτα σύνορα»; Τι
θα µπορούσαν να είναι τα φυλασσόµενα, όταν το Λιµενικό Σώµα
έχει υποδεχθεί πάνω από επτακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες, µε
βάση τις διεθνείς συνθήκες, τους έχει καταγράψει σε συνεργα-
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σία µε την Αστυνοµία κι έχει διασώσει σε επιχειρήσεις διάσωσης
πάνω από ενενήντα χιλιάδες, χωρίς ούτε µία απώλεια ανθρώπινης ζωής; Όσες ανθρώπινες ζωές χάσαµε, τις χάσαµε σε ναυάγια και όχι στις διαδικασίες της έρευνας-διάσωσης.
Δεν ξέρει ο στρατηγικός σχεδιασµός της Νέας Δηµοκρατίας
ότι η έρευνα - διάσωση δεν είναι µόνο ανθρωπιστικού πεδίου
δραστηριότητα αλλά πίσω απ’ αυτήν κρύβονται και συγκρούονται τεράστια γεωστρατηγικά συµφέροντα και ανταγωνισµοί; Δεν
ξέρει ότι αν δεν διασώσει το ελληνικό Λιµενικό Σώµα αυτές τις
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές θα διεκδικηθεί η διάσωση από κάποιον
άλλο κι αυτό θα οριοθετήσει και σύνορα και πολλές άλλες περιοχές προνοµιακής δράσης; Δεν τα ξέρουµε αυτά; Δεν µάθαµε
ποτέ την αλφαβήτα της έρευνας - διάσωσης και της γεωστρατηγικής σηµασίας της; Εγώ είµαι πρόθυµος να µπορούσε η έρευνα
- διάσωση να είναι εστιασµένη µόνο στην ανθρωπιστική διάσταση. Όµως, αυτά είναι αλφαβήτα. Τα αγνοούµε; Πού είναι η
πολιτική; Αυτά είναι προβοκάτσια και παραπολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μέσα στα έξι – επτά λεπτά που µίλησε ο εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα έξι-επτά αντίστοιχα, τέτοιας διάστασης παραπλανητικά ψέµατα -δεν θα τα
αναφέρω, γιατί δεν έχω τον χρόνο, ήδη τον εξάντλησα- τα οποία
δεν είναι απλώς και µόνο παραπλανήσεις αλλά λειτουργούν προβοκατόρικα, λειτουργούν επικίνδυνα, λειτουργούν σε βάρος του
ελληνικού λαού, σε βάρος της χώρας.
Αντιστοίχως, ο κ. Μηταράκης, υπεύθυνος του τοµέα ναυτιλίας
και ναυτιλιακής πολιτικής, της Νέας Δηµοκρατίας, καταθέτει
ερώτηση και µάλιστα στο τέλος ζητάει και την παραίτηση της Κυβέρνησης, γιατί, όπως λέει, φεύγουν οι ναυτιλιακές εταιρείες από
τον Πειραιά. Θα του απαντήσω και θα του απαντήσω µε όλη τη
σοβαρότητα που έχει το θέµα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Υπάρχει
ρευστότητα, κινητικότητα, ανταγωνισµός στην Ευρώπη, στη Γερµανία, στην Κύπρο. Βεβαίως και υπάρχει. Φαινόµενο ότι ο Πειραιάς χάνει την ισχύ του ως λιµενικό κέντρο δεν υπάρχει.
Ρωτήστε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ρωτήστε το Ναυτικό
Επιµελητήριο. Μη ρωτάτε την Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
ή δεν είναι αυτό προβοκάτσια, όταν ο ανταγωνισµός είναι ακριβώς σε πλήρη εξέλιξη και είναι ένα σωρό χώρες, κράτη και άλλα
διεθνή και ευρωπαϊκά και µεσογειακά συµφέροντα, µε ανοιχτά
τα µέτωπα για να πλήξουν την ελληνική ναυτιλία και να διεκδικήσουν µερίδιο από την ισχύ της;
Αυτό τι είναι; Είναι πολιτική εναντίον της Κυβέρνησης; Έχει
καµµία σχέση αυτό µε πραγµατική κριτική;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό δώστε µου, για να καταλήξω σε
αυτό που προανήγγειλα, αφαιρώντας πάρα πολλά από την προγραµµατισµένη οµιλία µου.
Οι βασικές πολιτικές και µεταρρυθµιστικές κατευθύνσεις του
Υπουργείου κινούνται σε τρεις άξονες: Πρώτον, µεταρρύθµιση,
αναδιοργάνωση βασικών τοµέων ευθύνης του Υπουργείου. Δεύτερον, παρεµβάσεις για την αύξηση δηµοσίων εσόδων και αναδιοργάνωση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάντε λίγη ησυχία.
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν συντοµεύετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Έχει ξεπεράσει τον χρόνο κατά
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν δεν διακόπτατε,
θα είχε τελειώσει τώρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Έχω ξεπεράσει κατά δύο λεπτά και ζήτησα µισό
λεπτό ακόµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Έχετε φθάσει τα δεκατέσσερα
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Προς θεού! Εδώ ο κ. Γκιουλέκας υπερδιπλασίασε
τον χρόνο του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Το Προεδρείο τον άφησε, όµως,
κύριε Υπουργέ.

3088

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά διαµαρτύρεστε για τον χρόνο. Διακόπτετε συνεχώς και χάνετε κι εσείς από
τον χρόνο σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ο τρίτος άξονας, είναι η εξοικονόµηση πόρων και η
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Δεν θα µπω
στις λεπτοµέρειες.
Η αναµόρφωση της ναυτικής εκπαίδευσης, η αναδιοργάνωση
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, ο ανασχεδιασµός
του ακτοπλοϊκού συστήµατος, η αλλαγή του συστήµατος προσλήψεων στο Λιµενικό Σώµα και η προοπτική ίδρυσης Ακαδηµίας
Λιµενικού Σώµατος, η αναµόρφωση της Δηµόσιας Πλοηγικής Υπηρεσίας, το Μητρώο Τουριστικών Πλοίων, τα τέλη πλόων τουριστικών σκαφών και ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργιών µε
το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το πρότυπο ναυλοσυµφώνου στον
κλάδο των τουριστικών σκαφών, όπως και η δραστική επίλυση του
προβλήµατος των άνυδρων νησιών, µε πρωτοβουλίες της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου, που είναι ήδη σε εξέλιξη, µε τον Γενικό
Γραµµατέα της, τον κ. Γιαννέλη, η ίδρυση του συµβουλίου νησιωτικής πολιτικής και η επικείµενη ίδρυση του ινστιτούτου νησιωτικής
πολιτικής, είναι λίγοι από τους βασικούς τοµείς που αυτήν τη
στιγµή ήδη έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη στον προγραµµατισµό του Υπουργείου µας, µε συνολικότερη µάλιστα αναδιοργάνωση του Οργανισµού του ΥΝΑ, εκσυγχρονισµό του
πλωτού και εναέριου στόλου και αναθεώρηση του πλαισίου που
µεταρρυθµίζει τις µεταθέσεις των στελεχών.
Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι δοµές και θα εξορθολογιστούν οι δαπάνες του Υπουργείου.
Αυτά είναι στοιχεία µιας πολιτικής, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που βήµα-βήµα ξετυλίγουµε και οργανώνουµε και σε αυτόν
τον τοµέα, όπως και σε όλους τους τοµείς της κυβερνητικής πολιτικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον γενικό εισηγητή της Ένωσης Κεντρώων, τον κ. Γεωργιάδη, ζήτησε τον λόγο η Υπουργός κ. Αντωνοπούλου για λίγα
δευτερόλεπτα, για να κάνει κάποια διόρθωση στον λόγο της.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ήρθε στην προσοχή µου ότι, εκ παραδροµής, είπα ότι υπήρχε
πρόβλεψη για 6% ανάπτυξη, ενώ ήταν για 4%. Ήταν για 4%,
όµως, το οποίο ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.
Επίσης, θέλω να πω ότι όσον αφορά αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κυριαζίδης, φυσικά, τα στοιχεία που κατέθεσα είναι
σωστά και η κριτική που έκανα σε αυτά που αναφέρθηκαν είναι
σωστή. Γι’ αυτό, λοιπόν, έχω καταθέσει για τα Πρακτικά το ενηµερωτικό σηµείωµα από τη Διεύθυνση Οικονοµικών του Υπουργείου Εργασίας, που αποσαφηνίζει γιατί δεν είναι 500 τα
εκατοµµύρια. Έχει µεγάλη διαφορά το εκτιµώµενο ταµειακό πλεόνασµα, από τα ποσά που έχουν αναλωθεί σε πιστώσεις για προγράµµατα προς υποστήριξη των ανέργων.
Προς αυτό, λοιπόν, έχω καταθέσει το σηµείωµα, προς ενηµέρωσή σας, όπως επίσης κι όλα τα στοιχεία που προκύπτουν για
την ανεργία.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο προϋπολογισµός είναι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν συνεχίσουµε,
να κάνω µία ανακοίνωση.
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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Φιλιππιάδας
Πρέβεζας.
Καλώς ήρθατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων κ.
Γεωργιάδης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλώς ήρθατε όλοι πάνω στα θεωρεία και καλή ακρόαση.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους.
Κατά τις δύο προηγούµενες οµιλίες µου, αναφέρθηκα σε συγκεκριµένα θέµατα επί του προϋπολογισµού του 2016. Δεν άσκησα
µόνο κριτική. Παρέθεσα συγκεκριµένες προτάσεις, και κοινωνικές και οικονοµικές και αναπτυξιακές.
Με την εν λόγω τρίτη και τελευταία µου οµιλία επί του θέµατος, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα -γιατί έχουν γίνει
παρεξηγήσεις σε όσα αναφέρουµε τώρα τελευταία- που αφορούν και το πολιτικό σκέλος του εν λόγω προϋπολογισµού, του
υποτιθέµενου πρώτου αριστερού προϋπολογισµού. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζεστε ότι ο εν λόγω προϋπολογισµός είναι ταξικός. Δεν ξέρω εάν είναι ταξικός. Για την
κοινωνία είναι σίγουρα τοξικός.
Η Ένωση Κεντρώων τονίζει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ότι
δεν είναι υπέρ των αβασάνιστων µαζικών απολύσεων στο δηµόσιο. Εδώ έχουµε παρεξηγηθεί. Αναγνωρίζουµε ότι η µεγαλύτερη
πληγή και του δικού σας προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των προηγούµενων κυβερνήσεων είναι η σπατάλη του δηµοσίου. Αυτό, όµως, δεν µας κάνει να θεωρούµε τον δηµόσιο
υπάλληλο εχθρό µας. Σε µία δηµοκρατική κοινωνία µε φιλελεύθερη οικονοµία, το δηµόσιο διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο. Το
δηµόσιο πρέπει να έχει τον ρόλο στην τήρηση της ασφάλειας και
της οµαλότητας σε όλο το φάσµα του κοινωνικού και οικονοµικού βίου των πολιτών.
Ο διάσηµος Άγγλος φιλόσοφος και πατέρας του κλασικού φιλελευθερισµού, ο Τζον Λοκ, είχε πει: «Ανάµεσα σε ισότιµους και
ανεξάρτητους πολίτες, κανείς δεν έχει το δικαίωµα να βλάψει τον
άλλον σε θέµατα ζωής, υγείας, ελευθερίας και ιδιοκτησίας.».
Ένα κράτος, κύριοι, αυτά ακριβώς έρχεται να προστατεύσει.
Σε αυτά οφείλει πρώτιστα να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο.
Το κράτος, δηλαδή, δεν µας ενδιαφέρει να πουλάει τζόγο, ζάχαρη και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Μας ενδιαφέρει, πάνω απ’
όλα, να στέκεται ως πρώτιστος ρυθµιστής της ευνοµίας και της
ισοπολιτείας µεταξύ ελεύθερων πολιτών.
Ο δηµόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι καθαρός και αδέκαστος, εργατικός και τίµιος, να µη κάνει διακρίσεις ανάµεσα στους
συµπολίτες του, να µην κουνάει σηµαιάκια σε κάποιο κόµµα, να
µην θεωρεί το δηµόσιο τσιφλίκι του, έτσι ώστε να εµποδίζει την
οµαλή λειτουργία του κράτους.
Αντί, λοιπόν, εσείς -και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία και το
παλαιό θρυλικό ΠΑΣΟΚ- να χτίζετε µία κοινωνία δίκαιη στη δηµόσια διοίκηση και αξιοπρεπείς δηµοσίους υπαλλήλους, έχετε
χτίσει ένα κράτος Λεβιάθαν, όπου σε αρκετές περιπτώσεις ο πολίτης αντιµετωπίζεται µε απαξίωση και παροµοιάζει τη δηµόσια
διοίκηση ως τύραννο, γιατί πολύ απλά αγανακτεί για να εξυπηρετηθεί. Δεν ανεχόµαστε στο δικό µας κράτος να υπάρχουν αργόµισθοι και άχρηστες υπηρεσίες.
Έχετε βάλει στο περιθώριο και έχετε στοχοποιήσει τους δηµόσιους υπαλλήλους, που όντως εργάζονται, και θεωρείτε µάγκες τους αργόµισθους. Όποιος εργάζεται, πραγµατικά, αυτήν τη
στιγµή στο δηµόσιο, θεωρείται ότι χαλάει την πιάτσα.
Και για να µη λέµε λόγια του αέρα, θα αναφέρω δύο παραδείγµατα τα οποία συνέβησαν το προηγούµενο δίµηνο και συγκεκριµένα τον Νοέµβριο σε µία υπηρεσία ενός δηµόσιου οργανισµού
της Λάρισας. Τριάντα τρεις υπάλληλοι από τους συνολικά
τριάντα οχτώ έλειπαν από την εργασία τους. Και µάλιστα η προϊσταµένη δικαιολογεί καθέναν εξ αυτών και διαβεβαιώνει ότι σε
καµµία περίπτωση δεν διαταρασσόταν η εύρυθµη λειτουργία του
τµήµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποια υπηρεσία ήταν;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η υπηρεσία δεν έγινε γνωστή, κύριε
συνάδελφε, πιο πολύ για να µη στοχοποιηθεί. Γιατί εάν στοχοποιήσουµε µια υπηρεσία σε ένα δηµόσιο τοµέα, φανταστείτε τι
θα γίνει απ’ έξω µε τον αγανακτισµένο κόσµο. Τα γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά από τα δηµοσιεύµατα.
Στο επίσηµο έγγραφο που κατέθεσε η προϊσταµένη αναφέρει:
«Στους χώρους του τµήµατος παρευρίσκονταν εκτός από εµένα
άλλοι τέσσερις συνάδελφοι. Από τα υπόλοιπα είκοσι άτοµα, δύο
άτοµα αποχώρησαν στις δύο λόγω µειωµένου ωραρίου». Είναι
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σεβαστό. Θα µπορούσε να είναι κάποια εγκυµονούσα ή κάποια
που είναι σε λοχεία. «Τέσσερα άτοµα αποχώρησαν στη µία µε
δίωρη άδεια. Δύο άτοµα αποχώρησαν στις δύο µε µονόωρη
άδεια. Ένα άτοµο βρισκόταν σε παρακείµενο χώρο ανάπαυσης.»
Τόσοι λείπουν, σου λέει, γιατί να κάθοµαι να δουλεύω, ας ξεκουραστώ λίγο και εγώ. «Ένα άτοµο βρισκόταν στο ATM της τράπεζας.». Έπρεπε εν ώρα εργασίας να πάει να τραβήξει χρήµατα.
Δεν µπορούσε να περιµένει µία ώρα και να πάει µετά. Θα έφευγε
το ATM.
«Ένα άτοµο αποχώρησε στις 14.15’ µε ολιγόωρη άδεια.» Σου
λέει, δύο πήραν δίωρη, άλλοι δύο πήραν µονόωρη, ε, ας πάρω
και εγώ λίγη άδεια να φύγω. «Και ένα άτοµο αποχώρησε στις
14.35’, χωρίς να αναφέρεται καθόλου λόγος.»
Αναφορικά µε τα υπόλοιπα οκτώ άτοµα στην εν λόγω υπηρεσία, για να συµπληρώσουµε την εικοσάδα, «είχαν αναχωρήσει
στο πλαίσιο της διευκόλυνσής τους για ενηµέρωση σε εργασιακά
θέµατα και προκειµένου να συναντηθούν µε µέλη του σωµατείου». Δεν µπορούσαν, δηλαδή, να περιµένουν να σχολάσουν
και µετά να διοργανωθεί ένα training γι’ αυτά τα άτοµα. Έπρεπε
να γίνει εν ώρα εργασίας.
Ξέρετε κάτι; Προέρχοµαι από τον ιδιωτικό τοµέα και θα σας
φέρω ένα παράδειγµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ από τον κρατικό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δικαίωµά σας να προέρχεστε από τον
κρατικό και να είσαστε περήφανος γι’ αυτό.
Στον ιδιωτικό τοµέα, από τον οποίο εγώ προέρχοµαι, δούλευα
από τις 09.30’ και το νωρίτερο που µπορούσα να φύγω ήταν
19.30’- 20.00’ το απόγευµα. Και όταν πήγαινα στη δουλειά µου
κατά τις 09.45’, ερχόταν ο προϊστάµενος και µου έλεγε «γιατί άργησες;». Λέω «Καλά εδώ δεν τηρείται κανένα οκτάωρο, δουλεύουµε δέκα και δώδεκα ώρες, φεύγω στις 19.00’ και στις
20.00’το βράδυ. Δεν µετράει αυτό;». Και η απάντηση ήταν «Εάν
θέλεις οκταωράκι, να πας στο δηµόσιο, να πας σε κάποια υπηρεσία. Να µην είσαι στέλεχος επιχείρησης, να µην πληρώνεσαι
µε αυτά τα λεφτά, για να µπορείς να έχεις και εσύ τα προνόµια
να έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις και να φεύγεις ό,τι ώρα θέλεις. Εδώ
οκτάωρα δεν υπάρχουν και πρέπει να τιµάς τα λεφτά που παίρνεις!» Και δεν έπαιρνα δυόµισι χιλιάρικα καθαρά, όπως πληρώνονται κάποια στελέχη στον δηµόσιο τοµέα, αλλά έπαιρνα πολύ
λιγότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε, σας παρακαλώ, δύο-τρία λεπτάκια ακόµη. Δεν έχω καταχραστεί ποτέ τον χρόνο µου. Παρακαλώ λίγο την ανοχή σας.
Η προϊσταµένη αναφέρει: «Σας διαβεβαιώνω πως σε καµµία
περίπτωση δεν διαταρασσόταν η εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος». Άρα, έρχεται και µας λέει ότι τριάντα τρία από τα τριάντα
οκτώ άτοµα είναι άχρηστα εκείνη τη στιγµή στην εν λόγω υπηρεσία. Άρα, και πληρώνουµε γι’ αυτούς και οι υπόλοιποι, και να
ήταν εκεί, δεν θα ήταν χρήσιµοι.
Στην άλλη περίπτωση, τον Οκτώβριο ήρθε στο φως της δηµοσιότητας ο έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δικού
σας οργάνου, δηλαδή. Ανακαλύφθηκαν, λέει, τετρακόσιοι τέσσερις δηµόσιοι φορείς φαντάσµατα οι οποίοι δεν γνωρίζουµε
ούτε πώς λειτουργούν ούτε πόσοι υπάλληλοι είναι εκεί ούτε
πόσα λεφτά παίρνουν. Φανταστείτε τι όργιο αργοµισθίας γίνεται
σε αυτούς!
Την ίδια χρονική περίοδο, πέντε χιλιάδες υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα λαµβάνουν µέχρι και 2.800 ευρώ καθαρά,
καθώς είχαν καταφέρει να συνδέσουν τον µισθό τους µε αυτόν
του γενικού γραµµατέα. Είναι υπάλληλοι κυρίως, λέει, επιστηµονικών ειδικοτήτων, σύµφωνα πάντα µε τον Υπουργό κ. Βερναρδάκη, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι µία σειρά τροπολογιών που
πέρασαν σε διάφορα άσχετα νοµοσχέδια –και θα αναφέρω αµέσως µετά τι εννοώ µε το «άσχετα νοµοσχέδια»- κατάφεραν να τη
βγάλουν καθαρή, σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή
Πληρωµών.
Και όταν λέω για σειρά τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια,
θα φέρω το πρόσφατο παράδειγµα µε τις βοσκήσιµες γαίες,
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όπου, όταν ήµασταν εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, εκτός Κοινοβουλίου, ακούγαµε και δεν πιστεύαµε. Δεν µπορεί, λέγαµε, να
συµβαίνουν αυτά στο ναό της δηµοκρατίας! Και όµως, διαπιστώσαµε ότι περνούσαν τροπολογίες και αναφέροµαι στις εξής: Και
η τροποποίηση του συστήµατος επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πέρασε σαν τροπολογία αρµοδιότητας του κ. Φίλη και ο τρόπος
διοίκησης στον ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, υπό τις αρµοδιότητες του κ.
Σπίρτζη και οι συµβάσεις καθαρισµού δηµοσίων κτηρίων, υπό τις
αρµοδιότητες του κ. Βερναρδάκη. Και αυτές οι τροπολογίες θα
µπορούσα να πω ότι είναι θέµα κωµωδίας αλλά στη δική µας περίπτωση θεωρούµε ότι είναι τραγωδία και δεν µπορούµε να γελάσουµε καν.
Και θέλω να αναφέρω εδώ πόσο αδικούµε και τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, στη Βουλή, νυχθηµερόν για να µπορέσουν να µας παρέχουν µία εύρυθµη λειτουργία για το
κοινοβουλευτικό µας έργο. Είναι άδικο γι’ αυτούς να χαρακτηρίζονται «αργόµισθοι», όταν υπάρχουν άνθρωποι που, µε τις τροπολογίες και τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια που µας φέρνετε να
ψηφίσουµε, κάθονται εδώ µέχρι τις δώδεκα και µία τη νύχτα, για
να εξυπηρετήσουν εµάς! Αν το θεωρείτε αυτό σωστό, συνεχίστε
να το κάνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν κάθονται τζάµπα, κύριε συνάδελφε. Πού είναι το πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώνετε, ήδη περάσαµε και τα δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είπα ότι κάθονται τζάµπα. Φανταστείτε κάποιους άλλους, όµως, συγγενείς που κάθονται τζάµπα
ενάντια σε αυτούς τους υπαλλήλους που είναι εδώ και τους βλέπουµε καθηµερινά ότι εργάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη,
να ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δώστε µου µισό λεπτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
Θα κλείσω µε τα λόγια ενός Γάλλου επιφανή φιλοσόφου, του
Μοντεσκιέ, µήπως και προσπαθήσω να φέρω λίγο και τον Διαφωτισµό σε αυτήν την Αίθουσα και να χαλαρώσω λίγο και το
κλίµα.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Γελάτε, ειρωνεύεστε! Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, ταιριάζει
γάντι σε όλο αυτό που ζούµε εδώ.
Ο Μοντεσκιέ, λοιπόν, λέει: «Δεν υπάρχει µεγαλύτερη τυραννία
από εκείνη που διαπράττεται υπό την αιγίδα του νόµου και στο
όνοµα της δικαιοσύνης. Άχρηστοι νόµοι αποδυναµώνουν τους
απαραίτητους νόµους.» Και συνεχίζει: «H τυραννία ενός ηγεµόνα
σε µια ολιγαρχία δεν είναι επικίνδυνη όσο είναι η απάθεια ενός
πολίτη σε περίοδο δηµοκρατίας.»
Καταψηφίζουµε, βεβαίως, τον προϋπολογισµό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα την Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Μπαλτάς.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση ενός προϋπολογισµού, είναι µία σηµαντική στιγµή για τη ζωή της χώρας και µια
σηµαντική πράξη του Κοινοβουλίου. Κατά κανόνα ένα Υπουργείο
Πολιτισµού οφείλει να µην έχει πολλά να πει σε µια διαδικασία
σαν αυτή, γιατί εκεί που αποτυπώνεται ο προϋπολογισµός είναι
νούµερα που δεν λένε πολλά.
Ωστόσο, ο προϋπολογισµός έχει αυτήν τη σηµασία που έλεγα
πριν, γιατί συµβολοποιεί κάποιο µεταίχµιο. Θέλοντας και µη είτε
είναι συνειδητό είτε όχι στο κείµενο του προϋπολογισµού και στα
νούµερα, ο προϋπολογισµός αποτυπώνει µία ιστορία και υπόσχεται κάποια πράγµατα για το µέλλον. Με αυτήν την έννοια συνιστά
το σύµβολο του µεταιχµίου ανάµεσα σε ένα πρόσφατο παρελθόν, που και αυτό έχει τη δική του ιστορία, και σε ένα άµεσο µέλλον, τουλάχιστον, για µία επόµενη χρονιά.
Με αυτήν την έννοια, ο προϋπολογισµός ως µεταίχµιο του παρόντος και του µέλλοντος σε µία δοσµένη συγκυρία, όπως η σηµερινή, συνιστά αντικείµενο ενδιαφέροντος, αν θέλετε, ενός
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Υπουργείου Πολιτισµού, γιατί ακριβώς το Υπουργείο Πολιτισµού,
στην ουσιαστικότερη διάστασή του -τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνω εγώ- είναι το Υπουργείο που µεριµνά ακριβώς για τη
σχέση παρελθόντος και παρόντος, για τη συνέχεια του πολιτισµού ως συνθήκη καθηµερινής ζωής και όχι απλώς ως µεγάλα
έργα ανάµεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Και άρα, µε αυτήν
την έννοια, µία τοποθέτηση Υπουργείου Πολιτισµού σε µία
στιγµή σαν αυτή, οφείλει να µιλήσει µε ελάχιστες λέξεις για τη
συγκυρία, προσπαθώντας να συνδέσει αυτά που έλεγα πριν -το
παρελθόν µε το παρόν- σε επίπεδο, τουλάχιστον, πολιτισµού, ως
συνθήκη καθηµερινής ζωής.
Η στιγµή, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη, είναι η στιγµή ενός µεγάλου κύµατος προσφυγικής ροής
από χώρες οι οποίες πλήττονται, από χώρες στις οποίες οι άνθρωποι δεν µπορούν να ζήσουν υπό κανονικές συνθήκες ειρήνης
και οι οποίοι φεύγουν από τον τόπο τους, χωρίς να το θέλουν,
για να έρθουν στην Ευρώπη.
Αυτή είναι η συγκυρία. Τη ζούµε καθηµερινά, τη ζούµε ως πιέσεις από πάσα κατεύθυνση προς την Ελλάδα -µίλησε πολύ εύγλωττα ο συνάδελφος, ο κ. Δρίτσας, περί αυτού- και άρα, πώς
τοποθετούµαστε ως χώρα, ως πολιτισµός απέναντι σε αυτήν την
προσφυγική ροή;
Θα έλεγα κάτι που είχε εντυπωσιάσει την Ευρώπη ολόκληρη
και έχει διδάξει ως ένα βαθµό, στη µικρή διάρκεια, την Ευρώπη
ολόκληρη. Είναι η φιλοξενία µε την οποία ο ελληνικός λαός, στα
κρίσιµα νησιά τουλάχιστον αλλά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, υποδέχεται, στην συντριπτική πλειοψηφία του,
τους πρόσφυγες και τα θύµατα του πολέµου.
Και αυτού του είδους η φιλοξενία -αν εξαιρέσουµε κάποιους
δηµάρχους και κάποιες φωνές που λένε τα ανάποδα και εκεί µίλησε εύγλωττα ο κ. Δρίτσας και δεν θέλω να επανέλθω- είναι δίδαγµα όχι µόνο προς την Ευρώπη και προς τους εαυτούς µας
αλλά και µια υπόµνηση του τι σήµαινε φιλοξενία στη µακρά διάρκεια του ελληνικού πολιτισµού. Η ιερότητα του ξένου, η φιλοξενία έστω από το υστέρηµα του φιλοξενούντος, η αίσθηση ότι ο
φιλοξενούµενος οφείλει να αισθάνεται σαν το σπίτι του, ερχόµενος ως ξένος ή ως ικέτης, από µία άλλη διάσταση, στον δικό µας
τον τόπο.
Με αυτήν την έννοια, η φιλοξενία είναι -αν θέλετε- αρετή που
διατρέχει ή µάλλον οφείλει να διατρέχει ολόκληρο τον λεγόµενο
«δυτικό πολιτισµό». Είναι συνθήκη που συνιστά συνθήκη καθηµερινότητας. Γιατί πράξεις φιλοξενίας, µε τη µικρότερη έννοια,
τις ζούµε και τις εισπράττουµε όλοι καθηµερινά και ταυτοχρόνως
η έννοια της φιλοξενίας, είναι µία έννοια που µπορεί να µας
δώσει και µία άλλη αίσθηση για τον πολιτισµό µας ολόκληρο και
στα επίσηµα -ας το πούµε- συµφραζόµενα της λέξης.
Τι εννοώ; Εννοώ το εξής: Ότι ο άνθρωπος ευρύτερα είναι το
µόνο ζώο που έχει επίγνωση του θανάτου του. Άρα, είναι το µόνο
ζώο που έχει επίγνωση ότι κάποτε θα πεθάνει και τα οστά του θα
µείνουν σε µία γη για να φιλοξενηθούν σε αυτήν τη γη. Κάθε
φορά που γίνεται µια ανασκαφή στην Ελλάδα, αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν στρώσεις πολιτισµού, η µία µετά την
άλλη, και φτάνουν όχι µόνο στην προκλασική εποχή αλλά ακόµη
πιο πίσω, στην παλαιολιθική –αν θέλετε- εποχή και η στάση που
οφείλουµε να έχουµε απέναντι σε αυτές τις στρώσεις πολιτισµού
είναι διπλή. Από τη µία µεριά είναι η αναγνώριση ότι εµείς είµαστε επίγονοι αυτών των στρωµάτων πολιτισµού και µε αυτήν την
έννοια, είµαστε –αν θέλετε- φιλοξενούµενοι αυτών των προγόνων. Από την άλλη µεριά και ταυτόχρονα µε τα µνηµεία και τα
µουσεία που οικοδοµούµε –και καλά κάνουµε- είµαστε αυτοί που
ανταποδίδουν την προηγούµενη φιλοξενία, φιλοξενώντας οι ίδιοι
τα υπολείµµατα εκείνων των παλαιών πολιτισµών.
Με αυτήν την έννοια, η έννοια «φιλοξενία», ιδωµένη έτσι, είναι
ακριβώς µία έννοια που συνδέει το παρόν µε το παρελθόν και
ανοίγεται στο µέλλον. Είναι η έννοια που επιτρέπει να συνδέσουµε –αν θέλετε- ζητήµατα αρχαίας κληρονοµιάς µε ζητήµατα
σύγχρονου πολιτισµού.
Είναι περίπου γνωστό, πασίγνωστο ότι ο σύγχρονος πολιτισµός -για να το πάρω το πράγµα από εκεί- είναι ο πολιτισµός που
βρίσκεται σε µόνιµη ένταση µε τη δική του κληρονοµιά. Δεν είναι
τυχαίο µε αυτήν την έννοια ότι όλοι οι µεγάλοι συγγραφείς, όλοι
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οι µεγάλοι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες αναµετριώνται µε τα σύγχρονα έργα, µε τα έργα της καλλιτεχνικής κληρονοµιάς. Πόσες
Αντιγόνες έχουν γραφεί και συνεχίζουν να γράφονται!
Αν το δούµε έτσι, λοιπόν, ο σύγχρονος πολιτισµός βρίσκεται
σε µόνιµη αναµέτρηση µε την αρχαία κληρονοµιά. Μαζί µε την
έννοια της φιλοξενίας µπαίνει και η έννοια της κληρονοµιάς,
όπου η κληρονοµιά δεν είναι η παθητική πρόσληψη του παρελθόντος, είναι η ενεργός πρόσληψη του παρελθόντος. Είναι -αν
θέλετε- η «προδοσία» της κληρονοµιάς, προκειµένου να δηµιουργήσει σήµερα τα έργα που θα εκφράζουν το σήµερα και θα ανοίγονται στο µέλλον.
Έτσι, ο σύγχρονος πολιτισµός είναι αυτός ο οποίος εκφράζεται σήµερα παντοιοτρόπως. Ήδη στην Ελλάδα παρατηρούµε,
χωρίς ιδιαίτερη ή µάλλον χωρίς καθόλου µέριµνα από το κράτος,
να αναπτύσσονται όλες οι µορφές σύγχρονου πολιτισµού σε
όλες τις µορφές τέχνης, πάντοτε σε αναµέτρηση µε αυτό το παρελθόν, πάντοτε σε σχέση µε αυτήν την κληρονοµιά και την
«προδοσία» της.
Ωραία, θα µου πείτε όλα αυτά, καλά για µία πανεπιστηµιακή
διάλεξη µε τους εκεί όρους διαλόγου, κριτικής κ.λπ., αλλά τι δουλειά έχουν αυτά σε ένα Κοινοβούλιο και τη στιγµή της ψήφισης
του προϋπολογισµού;
Η σχέση και η σύνδεση γίνεται, νοµίζω, επειδή ανέκαθεν στο
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ και στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης,
στο οποίο πολύ εύγλωττα αναφέρθηκε η κ. Φωτίου, υπάρχει µια
φράση: «Ο πολιτισµός ως πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για τον παραγωγικό µετασχηµατισµό της χώρας».
Διότι, όπως ξέρουµε κι όπως κι αυτό έχει λεχθεί παντοιοτρόπως,
ο άνθρωπος δεν ζει µόνο µε άρτο αλλά για να µπορέσει να ζήσει
µε τον άρτο, πρέπει ταυτόχρονα -και κάνει ταυτόχρονα- να έχει
πράξεις πολιτισµού από τους στίχους του πεινασµένου ή από
τους τοίχους στο κελί της φυλακής.
Άρα, µε αυτήν την έννοια, πού βρισκόµαστε ως προς αυτήν τη
συνθήκη σήµερα στην Ελλάδα; Βρισκόµαστε µε έναν προϋπολογισµό, ο οποίος σε ό,τι αφορά τον πολιτισµό είναι πενιχρός, 0,2%
και κάτι. Υπό µία γενικότερη έννοια, θα µπορούσε να θωρηθεί
ντροπή αλλά αναγνωρίζουµε ότι τα τρέχοντα µελήµατα είναι µελήµατα πολύ περισσότερο άρτου και πολύ λιγότερο κρατικής
συνδροµής στον πολιτισµό, που ούτως ή άλλως παράγεται αυτήν
τη στιγµή.
Αναγνωρίζουµε, δηλαδή, ότι προηγείται η ανθρωπιστική καταστροφή, προηγείται η ανεργία, προηγείται η ακραία φτώχεια,
προηγείται η υγεία, προηγείται η παιδεία, ως πόροι, και άρα, ο
πολιτισµός οφείλει να µη διεκδικεί από εκεί τα δικά του υλικά
µέσα, για να προχωρήσει ο ίδιος.
Ωστόσο, όπως έλεγα, πολιτισµός παράγεται, πολιτισµός αναπτύσσεται παντού. Χωρίς πολιτισµό ούτε ο άρτος δεν έχει νόηµα.
Άρα, το Υπουργείο Πολιτισµού οφείλει κι αυτό να συνδράµει -αν
θέλετε- στην προσπάθεια που αντιµετωπίζει όλα τα µεγάλα προηγούµενα δεινά.
Έχει, παραδόξως, µέσα ο πολιτισµός στην Ελλάδα. Παράγει
πλούτο και µπορεί να παράγει πολύ περισσότερο υπό µία συνθήκη, ότι δεν αντιµετωπίζεται εργαλειακά. Δηλαδή, επειδή έχουµε
πολιτισµό, ελάτε τουρίστες να πλουτίσετε, να συνδράµετε τη
χώρα. Αλλά έχουµε πολιτισµό, καλλιεργούµε τον πολιτισµό µε τα
δικά µας πενιχρά µέσα και θεωρούµε τους τουρίστες φιλοξενούµενους, για να συµµετέχουν κι αυτοί σε αυτήν την κοινή παγκόσµια
κληρονοµιά, που συνιστά µε την κριτική της διάσταση, όπως έλεγα
πριν, η δική µας γη.
Σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, ο πολιτισµός ήδη, µε τα µουσεία
του και τους αρχαιολογικούς του χώρους κατ’ αρχάς, συνδράµει
θετικά στον κρατικό προϋπολογισµό. Υπάρχει, όπως ξέρετε, το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο αυτήν τη στιγµή αναδιαρθρώνουµε πλήρως, από τις τιµές των εισιτηρίων, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, τα κυλικεία, µέχρι όλα όσα µπορούν να
στήσουν πια έναν αρχαιολογικό χώρο µε σύγχρονους όρους ή
ένα µουσείο. Και από εκεί οι πόροι από τον πολιτισµό προς τον
γενικό προϋπολογισµό θα αυξηθούν, ενώ ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τα προηγούµενα, οφείλουµε κι εµείς, ως Υπουργείο Πολιτισµού, να κάνουµε ό,τι µπορούµε, ώστε να συνδράµουµε τους
ανέργους, αυτούς που ζουν στην ακραία φτώχεια προς την κα-
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τεύθυνση της εύκολης πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά.
Έτσι, σε αυτούς που επιτρέπεται η δωρεάν είσοδος στα µουσεία, σύµφωνα µε τους προηγούµενους νόµους, προσθέτουµε
εκείνους που έχουν την κάρτα αλληλεγγύης, όπως κι εκείνους
που έχουν την κάρτα ανεργίας. Οφείλουν αυτοί, ίσως περισσότερο από όλους, να αισθανθούν σε ποια χώρα βρίσκονται και
πώς µπορούν να αντιµετωπίσουν τον σύγχρονο πολιτισµό.
Και κάτι ακόµα, µικρό κι αυτό. Είµαστε σε διαδικασία συζήτησης µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κάτι πάρα πολύ
απλό, που δεν έχει γίνει ως τώρα και µου το είπαν πολλοί νέοι
άνθρωποι. Τουλάχιστον στις κρατικές σχολές που είναι υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού -Κρατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, όπως λέγεται
το Κρατικό Ωδείο κ.λπ.- να µπορούν τα παιδιά που φοιτούν εκεί
να πάρουν το πάσο που παίρνουν και τα παιδιά που φοιτούν σε
πιο κλασικές σπουδές.
Τα µέτρα αυτά είναι λίγα. Το ξέρουµε. Προσπαθούµε, όµως,
και µέσω αυτών των µέτρων να δείξουµε ότι ο πολιτισµός δεν
είναι µόνο αυτός που ζητάει λεφτά, αλλά αυτός που µπορεί να
παράγει από τη δική του αυτονανάπτυξη περισσότερα λεφτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το λόγο έχει ο κ.
Καλαφάτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ίσως θα ήταν πιο φρόνιµο από την πλευρά σας
να παραµείνετε στο πεδίο της επιστηµονικής σας διάλεξης, όπως
κι εσείς είπατε στην προηγούµενή σας τοποθέτηση, και να µην
επιχειρήσετε να συνδέσετε την οµιλία σας σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και µε το κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σε πρώτη προτεραιότητα το ζήτηµα του πολιτισµού, γιατί η πραγµατικότητα
ουσιαστικά σας διαψεύδει: Ο προϋπολογισµός 2015, προέβλεπε
για τον πολιτισµό τετρακόσια ογδόντα τρία εκατοµµύρια. Ο σηµερινός προϋπολογισµός, προβλέπει τριακόσια ογδόντα τρία
εκατοµµύρια, εκατό εκατοµµύρια λιγότερα, δηλαδή 21% λιγότερος πολιτισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει έστω και ένας που να
χαίρεται για τις πολιτικές της Κυβέρνησης; Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι οι χώρες στις οποίες πηγαίνουν οι επενδύσεις αλλά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που φεύγουν από
την Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική σας, κύριοι της Αριστεράς.
Είναι η πολιτική που συνεχίζει ο προϋπολογισµός που συζητούµε, ένας προϋπολογισµός πού διώχνει επενδύσεις, διώχνει
επιχειρήσεις, διώχνει δουλειές, ένας προϋπολογισµός της Αριστεράς, που αποδεικνύει για άλλη µία φορά πόσο χαοτική είναι
η διάσταση ανάµεσα στα λόγια της και τα έργα της και αποκαλύπτει τη φιλοσοφία των κυβερνώντων, την ασυνέπεια, την αναξιοπιστία, την πολιτική απάτη που έστησαν στους Έλληνες
πολίτες. Και ποια είναι τα έντονα χαρακτηριστικά του; Περισσότεροι φόροι, περισσότερες περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά
δικαιώµατα, µηδενική ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική οικονοµία έχει επιστρέψει στην ύφεση. Μπαίνουµε στο 2016 µε ύφεση, ενώ οι προβλέψεις για την ελληνική οικονοµία πριν τις εκλογές του
Ιανουαρίου ήταν θετικές. Μπαίνουµε µε αύξηση της ανεργίας,
ενώ αυτή είχε ήδη αρχίσει να µειώνεται. Μπαίνουµε σε πρωτογενή ελλείµµατα, ενώ είχαµε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Παραλάβατε, κύριοι της Κυβέρνησης, µία οικονοµία σε δυναµική ανάπτυξης, σύµφωνα µε προβλέψεις της Κοµισιόν, της
τάξης του 2,9% το 2015. Εσείς όµως καταφέρατε το αντίθετο.
Τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού, αποδεικνύουν τον
εκτροχιασµό στον οποίο οδηγήσατε την ελληνική οικονοµία. Οι
αυξηµένοι φόροι, επιβεβαιώνουν πλήρως τον αντιαναπτυξιακό
και εισπρακτικό χαρακτήρα του προϋπολογισµού.
Η τεράστια ζηµιά που προκλήθηκε στην ελληνική οικονοµία σε
όλα τα επίπεδα τη χρονιά αυτή, είναι απόρροια των εγκληµατικών οικονοµικών και πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης. Οι
αποτυχηµένες πολιτικές της Κυβέρνησης, επαναλαµβάνονταν το
ίδιο µονότονα και βασανιστικά σε κάθε βήµα της υποτιθέµενης
επτάµηνης διαπραγµάτευσης. Είχαµε εξάντληση των χρονικών
περιθωρίων µε συζητήσεις άνευ περιεχοµένου και αποδοχή ενός
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νέου και πιο επώδυνου µνηµονίου.
Το λογαριασµό τον πληρώνουµε, όµως, όλοι και ιδίως, οι αδύναµες κοινωνικές οµάδες. Ο προϋπολογισµός φέρνει νέα καταιγίδα φορολογικών επιβαρύνσεων. Αύξηση φόρων στους
αγρότες, αύξηση ΦΠΑ στα νησιά, αύξηση ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, αύξηση φόρων στην ελληνική παραγωγή.
Πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Πώς θα µπορούσε άραγε
να ξεπηδήσει η ανάπτυξη µέσα από αυτόν τον ορυµαγδό επιβαρύνσεων που πνίγουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια;
Είπατε ότι θα δηµιουργήσετε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και
αντί για αυτό, κλείσατε όλες τις τράπεζες. Είπατε ότι θα στηρίξετε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και εσείς στεγνώσατε την
αγορά, οδηγώντας ακόµη εξήντα χιλιάδες από αυτές σε κλείσιµο. Είπατε ότι θα δώσετε λύση στα «κόκκινα» δάνεια και βγάζετε την πρώτη κατοικία για πρώτη φορά στο σφυρί. Είπατε ότι
θα προχωρήσετε σε δράσεις για την ανάπτυξη. Αντ’ αυτού, οι
επενδύσεις αντιµετωπίζουν ένα κλίµα που επιδεινώνεται µέρα µε
τη µέρα, αντιµετωπίζουν απαγορευτικές καθυστερήσεις στις
αδειοδοτήσεις και ασυνεννοησία συναρµοδίων υπηρεσιών. Έτσι,
έχουµε βροχή ακυρώσεων επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας της συνεχούς διολίσθησης της ελληνικής οικονοµίας και πάγωµα ώριµων επενδύσεων.
Η συνεχή, όµως, αύξηση των φόρων, δυστυχώς, δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισµα στα δηµόσια έσοδα, αφού η αντιαναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης έχει δηµιουργήσει κλίµα
οικονοµικής ασφυξίας που ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.
Ο φετινός προϋπολογισµός, περιλαµβάνει τη γνωστή πλέον
αντιαναπτυξιακή φόρµουλα που η Κυβέρνηση ακολουθεί ευλαβικά. Πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα µε την επιβολή νέων
φόρων αλλά και περικοπές σε συντάξεις και επιδόµατα. Οι επιλογές αυτές οδηγούν σε ένα πολύ δύσκολο 2016, χειρότερο από
το 2015, το οποίο ήταν µε τη σειρά του χειρότερο από το 2014.
Και ποια είναι η κατάληξη; Η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους αγρότες µας, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά αλλά και οι περαιτέρω µειώσεις των
συντάξεων που τελικά οδηγούν σε αναγκαστικό περιορισµό της
ζήτησης, περιορισµός της ζήτησης που φέρνει νέα λουκέτα, νέα
λουκέτα που φέρνουν περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.
Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους. Η αιχµαλωσία της Κυβέρνησης σε χρεοκοπηµένες ιδεοληψίες, αιχµαλωτίζει την ίδια τη
χώρα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οδηγήσατε τη χώρα σε επιδείνωση της
ρευστότητας και οµαδικές αναλήψεις καταθέσεων που κατέστησαν σχεδόν αδύνατη τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Κλείσατε
τις τράπεζες και επιβάλατε capital controls. Με δική σας ευθύνη
αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου στους ιδιώτες. Με δική σας ευθύνη τα «κόκκινα» δάνεια έχουν εκτιναχθεί στα
107 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προκαλέσατε τεράστια ζηµιά στην
τραπεζική πίστη και στους πολίτες. Με την ανακεφαλαίωση που
σχεδιάσατε, προχωρήσατε ουσιαστικά σε κούρεµα της περιουσίας των µικροµετόχων των τραπεζών. Συρρικνώσατε δραµατικά
την ελληνική ιδιωτική και δηµόσια συµµετοχή. Προκαλέσατε νέα
τεράστια βάρη στους φορολογούµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση παρέσυρε τον ελληνικό λαό σε µια αυταπάτη. Από τις ποµφόλυγες του «δεν χρειαζόµαστε τη δόση των εφτά δισεκατοµµυρίων», οδηγήθηκε στο
σκληρότερο µνηµόνιο, τη στιγµή που η χώρα απείχε µία ανάσα
από τις αγορές. Ο τόπος πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει
τη δήθεν διαπραγµάτευση. Κάθε µέρα που περνά χωρίς συγκροτηµένο οικονοµικό πρόγραµµα και χωρίς µακρόπνοο πλάνο επενδύσεων, η οικονοµική πραγµατικότητα θα είναι αµείλικτη και ο
ελληνικός λαός θα φτωχοποιείται ολοένα και περισσότερο.
Ποιες προοπτικές δίνει ο προϋπολογισµός αυτός στις ευάλωτες οµάδες των συµπολιτών µας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Μπορείτε αλήθεια να κοιτάξετε στα µάτια τον άνεργο; Το
νέο που ψάχνει για εργασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καλαφάτη, να
ολοκληρώνουµε σιγά-σιγά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Μπορείτε να κοιτάξετε στα µάτια τον
χαµηλόµισθο, το συνταξιούχο, τον εργαζόµενο στην ιδιωτικό
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τοµέα, που αγωνιά αν θα έχει αύριο δουλειά; Μπορείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μπορούµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Όχι βέβαια. Γιατί το µόνο που κοµίζετε τελικά, είναι άλλος ένας χρόνος αγωνίας και ένα µέλλον
θολό και αβέβαιο.
Γι’ όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι έχουµε να
συζητήσουµε ένα ακόµα δύσκολο προϋπολογισµό στον οποίο,
λόγω των δεσµεύσεων από την πρόσφατη συµφωνία και των περιορισµών των δηµοσιονοµικών, η Κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να αναιρέσει το βασικό µηχανισµό της λιτότητας, ο
οποίος εφαρµόστηκε όλη την προηγούµενη πενταετία ως η κυρίαρχη συνταγή για να βγούµε από την κρίση.
Θεωρώ, όµως, ότι αυτός ο προϋπολογισµός έχει σηµαντικά
ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους προηγούµενους:
Πρώτον, εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακής απεµπλοκής από τη λιτότητα και από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, ένα
σχέδιο που έχει οδικό χάρτη, που έχει πρώτα βήµατα, που είναι
η αξιολόγηση και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχει επόµενα βήµατα που είναι η συζήτηση για το δηµόσιο χρέος, για την
παραγωγική ανασυγκρότηση στο αναπτυξιακό µοντέλο της
χώρας και λοιπά.
Δεύτερον, είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος εµπεριέχει περισσότερη δικαιοσύνη στην κατανοµή των βαρών και κυρίως δηµιουργεί περισσότερο δηµοσιονοµικό χώρο για κοινωνική
πολιτική, διακρίνεται από µια µεροληψία για τη δηµόσια περίθαλψη και το κοινωνικό κράτος που ενισχύονται συνολικά µε
823.000.000 ευρώ.
Και αυτό ακριβώς, κατά την άποψή µας, είναι το αποτύπωµα
του πρώτου προϋπολογισµού που φέρνει η αριστερή Κυβέρνηση. Αυτό το αποτύπωµα είµαστε σίγουροι ότι και στο χώρο της
υγείας, στο χώρο της δηµόσιας περίθαλψης θα είναι ιδιαίτερα
αισθητό την επόµενη χρονιά.
Οι προβλέψεις του προϋπολογισµού και στο χώρο της υγείας
υπηρετούν ένα συγκεκριµένο πολιτικό σχέδιο. Ένα πολιτικό σχέδιο που προβλέπει καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων ανθρώπων, αντιµετώπιση αυτού του δραµατικού κοινωνικού προβλήµατος που υποβόσκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο δυναµιτίζει καθηµερινά την κοινωνική συνοχή. Σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, θα υπάρξει πλήρης νοµοθετική κατοχύρωση αυτού του σοβαρού θέµατος.
Βεβαίως υπάρχουν και παρεµβάσεις στήριξης και ενίσχυσης
ενός δηµόσιου συστήµατος υγείας, το οποίο όντως είναι σε παρατεταµένη αστάθεια τα τελευταία χρόνια και το οποίο βεβαίως
περιλαµβάνει και ενίσχυσή του µε προσλήψεις µονίµου προσωπικού, τρεισήµισι χιλιάδων νέων εργαζοµένων, γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού για πρώτη φορά µετά από έξι
χρόνια.
Επίσης, για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια, υπάρχει µια αναστροφή της τάσης συνεχούς περικοπής των λειτουργικών δαπανών των νοσοκοµείων.
Είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος στο χώρο της υγείας
υπηρετεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας. Μέσα στον Δεκέµβριο θα παρουσιάσουµε µια συνολική
πρόταση για το µοντέλο αναδιοργάνωσης και µεταρρύθµισης σε
αυτόν τον τοµέα αλλά και για τα ενδιάµεσα βήµατα, τα οποία
πρέπει να γίνουν.
Είναι ένα σχέδιο, που περιλαµβάνει αναδιοργάνωση του συστήµατος προµηθειών φαρµάκων και υλικών στα δηµόσια νοσοκοµεία µε µεγαλύτερη αξιοπιστία των υλικών και µε προστασία
του δηµόσιου συµφέροντος.
Επίσης, είναι ένα σχέδιο, που περιλαµβάνει αναθέρµανση και
βήµατα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που έχει βαλτώσει, παρεµβάσεις στον τοµέα των
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εξαρτήσεων στη λογική µιας ολιστικής φροντίδας και µιας πλουραλιστικής θεραπευτικής αντιµετώπισης των εξαρτηµένων ανθρώπων.
Είναι ένα σχέδιο, που περιλαµβάνει µέτρα αξιοπρεπούς υγειονοµικής φροντίδας των προσφύγων και των µεταναστών στη
χώρα καθώς και µέτρα αναδιοργάνωσης της δηµόσιας υγείας.
Αυτό είναι, λοιπόν, το συνολικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο υπηρετούν αυτά τα µεγέθη του προϋπολογισµού για το χώρο της
υγείας.
Ασκείται µια κριτική ότι τα µεγέθη αυτά δεν είναι πραγµατικά.
Η πραγµατικότητα, όµως, λέει ότι για το 2015, είχαµε όριο δαπανών στα δηµόσια νοσοκοµεία 1,388 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Υπήρχε δηλαδή οροφή, πάνω από την οποία δεν µπορούσαν τα
νοσοκοµεία να αγοράσουν επιπλέον υλικά εξαιτίας των δεσµεύσεων του µεσοπρόθεσµου.
Εµείς, επειδή ακριβώς είχαµε εντοπίσει ότι αυτά τα όρια ήταν
απολύτως προβληµατικά και θα δηµιουργούσαν τεράστια προβλήµατα το τελευταίο τετράµηνο του χρόνου, µέσα στο φθινόπωρο αναπροσαρµόσαµε αυτό το όριο, αυξήσαµε το όριο
δαπανών κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ. Αναιρέσαµε δηλαδή στην
πράξη τις δεσµεύσεις του µεσοπρόθεσµου και καταφέραµε µε
αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν τα νοσοκοµεία, να κρατήσουν
τον εφοδιασµό τους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο µέχρι αυτές τις
ηµέρες, που παρουσιάστηκε νέο πρόβληµα και προκαλέσαµε νέα
αύξηση του ορίου δαπανών κατά 48 εκατοµµύρια ευρώ, ακριβώς
γιατί δεν µπορούµε να διανοηθούµε ότι θα αφήσουµε τα δηµόσια
νοσοκοµεία, τους αρρώστους και τους χρόνια πάσχοντες αυτής
της χώρας χωρίς την αξιοπρεπή υγειονοµική φροντίδα που χρειάζονται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτές τις ηµέρες γίνεται µια τεράστια σπέκουλα, όπου πατώντας πάνω σε υπαρκτά προβλήµατα και τις δυσκολίες εφοδιασµού αυτών των ηµερών, έχουµε τροµερά φαινόµενα. Έχουµε
διοικητές νοσοκοµείων, επειδή ακριβώς είναι υπ’ ατµόν να βγαίνουν και να καταγγέλλουν ελλείψεις φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία!
Αυτή είναι η τραγικότητα της Αντιπολίτευσης σε αυτήν τη
χώρα. Αυτή είναι η τραγικότητα της πολιτικής κριτικής, σε µια
Κυβέρνηση που έχει δώσει δείγµατα γραφής ότι πραγµατικά
θέτει ως προτεραιότητά της τη δηµόσια περίθαλψη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μετά, λοιπόν, από αυτήν τη δραµατική περικοπή το 2011 οι
λειτουργικές δαπάνες ήταν 2,2 δισεκατοµµύρια. Έφθασαν να
είναι, όπως σας είπα πριν, το 2015 1,388 δισεκατοµµύρια, 1,4 δισεκατοµµύρια. Πέραν αυτής της αύξησης, θα υπάρχει επιπλέον
αύξηση άλλα 150 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2016.
Και αυτό, βεβαίως, θα αποτυπωθεί στην αλλαγή που θα υπάρξει στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, διότι εκεί αποτυπώνονται οι
δαπάνες οι πραγµατικές, οι δαπάνες που γίνονται σε δεδουλευµένη βάση. Αυτό έχει σηµασία. Σηµασία δεν έχει η αποτύπωση
των µεγεθών που απεικονίζουν την ταµειακή βάση αλλά το τι
µπορεί να αγοράσει στην πραγµατικότητα το νοσοκοµείο. Αυτό
είναι το θέµα και αυτό ενδιαφέρει και την κοινωνία, αν µπορούν
δηλαδή τα νοσοκοµεία να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες που
θα προκύψουν και λόγω της αυξηµένης πρόσβασης των ανασφάλιστων στην επόµενη περίοδο.
Και βεβαίως, υπάρχει και αύξηση των εσόδων κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ και άνω στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, που προέρχεται από την αντίστοιχη αύξηση των µεταβιβάσεων κατά 200
εκατοµµύρια ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ -από 700 σε 900 εκατοµµύρια
ευρώ- που επίσης προέρχεται από αυξηµένη µεταβίβαση πόρων
από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από τα ασφαλιστικά ταµεία δηλαδή προς τον ΕΟΠΥΥ. Μέσα στο σχέδιο προβλέπεται ότι
από 4,096 θα πάνε σε 4,370 δισεκατοµµύρια ευρώ φέτος.
Άρα, θεωρούµε ότι το 2016 θα υπάρξει µία πραγµατική οικονοµική ενίσχυση για πρώτη φορά µετά από έξι χρόνια στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Μέληµα δικό µας, είναι να µεταφραστεί σε
καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, σε ανακούφιση των εργαζοµένων που έχουν υποστεί τεράστια εργασιακή και µισθολογική πίεση τα τελευταία χρόνια και σε αξιοπιστία της δηµόσιας
περίθαλψης.
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Ποιο είναι το πραγµατικό πολιτικό ζήτηµα για εµάς; Το πραγµατικό πολιτικό ζήτηµα για εµάς, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι
έχουµε πολύ χαµηλές πλέον δηµόσιες δαπάνες υγείας. Έχουν
κατρακυλήσει οι δηµόσιες δαπάνες υγείας περίπου στο 5% του
ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από τον µνηµονιακό στόχο του 6%. Ήταν
υπερβάλλων ο ζήλος των προηγούµενων κυβερνήσεων να περικόπτουν δηµόσιες δαπάνες υγείας και κοινωνικού κράτους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί δεν τα ανεβάζετε εσείς; Γιατί δεν
τα ανεβάζετε; Είναι προκλητικό αυτό που κάνετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Τα ανεβάζουµε. Αν
καταλάβατε καλά, αυτό ακριβώς κάνουµε, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, παρακαλώ, ησυχία!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μετά θα
µας τα πεις!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Το πολιτικό πρόβληµα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι έχουµε χαµηλές
δηµόσιες δαπάνες, πολύ πιο κάτω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο,
που είναι 6,5% µε 7% και αυτό, δυστυχώς, είναι µία ένδειξη απόκλισης και όχι σύγκλισης µε την Ευρώπη.
Άρα, για εµάς, αυτό το οποίο χρειάζεται, είναι µία στρατηγική
σταδιακής αύξησης και σύγκλισης µε τους µέσους ευρωπαϊκούς
όρους, για να µπορέσει πραγµατικά να ενισχυθεί η αξιοπιστία και
η αξιοπρέπεια του δηµόσιου συστήµατος υγείας, χωρίς να υπάρξει αύξηση του συνολικού ποσοστού δαπανών, που είναι περίπου
στο 9% του ΑΕΠ και που είναι όντως στους µέσους όρους και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ αλλά µε ανακατανοµή
υπέρ των δηµόσιων δαπανών και εις βάρος της αυξηµένης ιδιωτικής δαπάνης, την οποία έχουν κληθεί να πληρώσουν αυτά τα
χρόνια οι πολίτες µιας χώρας που φτωχοποιούνταν.
Αυτός είναι ο στόχος µας. Σήµερα, µε αυτόν τον προϋπολογισµό κάνουµε ένα πρώτο αλλά πολιτικά σηµαντικό βήµα. Αυτό θα
είναι µία πραγµατική επένδυση και στην πορεία της ευρωπαϊκής
σύγκλισης της χώρας και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής της
ταυτότητας, µία επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην αξιοπρέπεια των πολιτών –και επιτρέψτε µου να πω-και στη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σταϊκούρας, γενικός εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις Υπουργών και συναδέλφων της Πλειοψηφίας.
Δυστυχώς, άκουσα να διατυπώνονται µε ευκολία αοριστολογίες, απλουστεύσεις, αφορισµοί, ισοπεδωτικοί χαρακτηρισµοί,
ανακρίβειες, να γίνονται και πάλι ανέξοδες διακηρύξεις, να µοιράζονται και πάλι ψευδαισθήσεις, αν και οφείλω να οµολογήσω
όχι του µεγέθους και της έκτασης του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης.
Ξέρετε, αναφέροµαι σε εκείνο το δήθεν ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο, κοστολογηµένο πρόγραµµα, στο οποίο αναφερόταν ο
Αλέξης Τσίπρας από αυτό το Βήµα πριν από έναν χρόνο κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισµού.
Θα έπρεπε συνεπώς σε αυτήν την Αίθουσα όλες οι πτέρυγες
της Βουλής και ειδικά εσείς, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, εξαιτίας και του πολύ πρόσφατου βεβαρηµένου παρελθόντος σας,
να είστε προσεκτικοί, να έχετε λιγότερη έπαρση και να τοποθετούµαστε όλοι µε νηφαλιότητα, µε υπευθυνότητα, µε ρεαλισµό
και µε ειλικρίνεια.
Δυστυχώς, δεν το κάνετε. Ούτε και ο Υπουργός Υγείας το
κάνει, ο οποίος πριν από λίγο µίλησε για τραγική αντιπολίτευση
διοικήσεων που είναι υπ’ ατµόν, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν και νοσοκοµεία που δεν έχουν διοικήσεις επί έντεκα µήνες.
Με προσωπική σας ευθύνη επί έντεκα µήνες, το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας είναι χωρίς διοίκηση. Το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό δεν
είναι µνηµονιακή δέσµευση. Αυτό είναι κυβερνητική αναποτελε-
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σµατικότητα και αβελτηρία.
Πρώτον, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι
αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει περικόψει και δεν θα περικόψει συντάξεις. Αυτό είπαν πολλοί συνάδελφοι. Ας ανατρέξει κανείς στη
σελίδα 125 του προϋπολογισµού. Έχουν ήδη υλοποιηθεί και προβλέπονται επιπλέον περικοπές συντάξεων, παροχών κοινωνικής
ασφάλισης, κοινωνικών επιδοµάτων ύψους 2 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Ο µύθος της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας της Αριστεράς καταρρέει µε πάταγο.
Δεύτερον, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι
αυτή η Κυβέρνηση είναι η πρώτη που ασχολήθηκε µε την ανθρωπιστική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι ούτε τα 200 εκατοµµύρια ευρώ
δεν δώσατε. Δόθηκαν 108 εκατοµµύρια ευρώ και του χρόνου θα
είναι λιγότερα.
Ο µύθος της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας της Αριστεράς,
καταρρέει και σε αυτό το πεδίο.
Μάλιστα τα περίφηµα δηµοσιονοµικά ισοδύναµα, κυρία
Υπουργέ, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός είχε πει ότι ήδη τα έχει
εξοικονοµήσει. Άρα, είχατε τα λεφτά. Από πού; Από τη νέα δοµή
του κυβερνητικού σχήµατος της Αριστεράς, όπως έλεγε, από τη
µείωση του αριθµού των µετακλητών υπαλλήλων στα γραφεία
των Υπουργών, όπως έλεγε, από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
όπως έλεγε. Απεδείχθησαν κενά περιεχοµένου. Όπως καταγράφεται σε απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών την οποία καταθέτω στα Πρακτικά, ποτέ δεν υπήρχαν αυτά τα ισοδύναµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απάντηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι για
πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία προβλέπεται αύξηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Ούτε τους πίνακες δεν
κοιτάτε.
Η αλήθεια είναι, όπως αποτυπώνεται και στη σελίδα 88 του
προϋπολογισµού, ότι το πρόγραµµα είχε αυξηθεί σηµαντικά από
το 2013 και παρέµεινε στα ίδια επίπεδα το 2014.
Είναι, επίσης, αλήθεια ότι στο πρώτο δεκάµηνο της φετινής χρονιάς έχουν δαπανηθεί µόλις 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για να πιάσετε συνεπώς τον φετινό στόχο, θα πρέπει σε δύο µήνες να
δαπανήσετε άλλα 3,6 δισεκατοµµύρια, 2,8 στο δεκάµηνο, άλλα 3,6
στο τελευταίο δίµηνο. Ευχόµαστε να το κάνετε, αν και φοβόµαστε
ότι πρέπει να το χρησιµοποιήσετε, για να καλύψετε τρύπες στην
επίτευξη του δηµοσιονοµικού στόχου. Εδώ είµαστε. Θα το δούµε.
Υπάρχει, όµως, και µια άλλη αλήθεια. Θριαµβολογείτε ότι ο
προϋπολογισµός της αριστεράς αυξάνει, λέει, το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων στα 6,7 δισεκατοµµύρια για το 2016. Μα
τόσο προέβλεπε και το µεσοπρόθεσµο που ψηφίσαµε τον Μάιο
του 2014. Τόσα προέβλεπε η προηγούµενη κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, τζάµπα οι θριαµβολογίες ότι η πρώτη φορά Αριστερά έκανε και ένα πράγµα σωστό.
Τέταρτον, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας το
εξής: «Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό
για τη µείωση των δαπανών παρά µόνο οριζόντιες περικοπές». Η
αλήθεια είναι, αν ανατρέξει κάποιος στο κεφάλαιο 2 του προϋπολογισµού, ότι η Κυβέρνηση επαναλαµβάνει ή επικαιροποιεί το
πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας της προηγούµενης κυβέρνησης. Μάλιστα, σε αρκετά σηµεία -διαβάστε το και
συγκρίνετέ το- επαναλαµβάνονται οι ίδιες ακριβώς προτάσεις µε
τον περσινό προϋπολογισµό. Συνεπώς, λιγότερα πολιτικά φληναφήµατα δεν θα έβλαπταν.
Και κάτι ακόµα. Χθες ο κ. Μάρδας ανέφερε, ότι µπόρεσε να
κόψει επιπλέον σπατάλες ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ το
2015. Να θυµίσω, βεβαίως, ότι είναι ο ίδιος Υπουργός που υποστήριζε ότι δήθεν είχε βρει τα δηµοσιονοµικά ισοδύναµα για την
ανθρωπιστική κρίση, τα οποία, όπως είδαµε, δεν υπήρχαν. Έχει
κι αυτό την αξία του.
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Ας δεχτούµε, όµως, τον ισχυρισµό του ότι κόπηκαν σπατάλες
ύψους 200 εκατοµµυρίων. Τότε, γιατί στον προϋπολογισµό οι λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες για το 2015 είναι υψηλότερες από τον προϋπολογισµό και υψηλότερες από το 2014;
Συνεπώς, η Κυβέρνηση µάλλον αύξησε τις σπατάλες και δεν τις
µείωσε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Πέµπτον, ακούσαµε από τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας
-σχεδόν απ’ όλους- ότι ο Προϋπολογισµός είναι ρεαλιστικός.
Πόσο ρεαλιστικός είναι ένας προϋπολογισµός, που ξεκινάµε να
συζητάµε 1η Δεκεµβρίου µε ύφεση 0% και 1η Δεκεµβρίου ο
Υπουργός Οικονοµικών µού απαντάει ότι η ύφεση το 2015 θα
είναι 1,4%; Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό; Πόσο ρεαλιστικός είναι
ένας προϋπολογισµός, για τον οποίο η ΕΛΣΤΑΤ την προηγούµενη
Παρασκευή αναθεώρησε επί το δυσµενέστερον τα στοιχεία για
την ύφεση του τρίτου τριµήνου;
Άρα, οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις του προϋπολογισµού
είναι µετέωρες και σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, φέρει αποκλειστική ευθύνη για την επιστροφή της οικονοµίας στην ύφεση.
Έκτον, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας -σχεδόν
απ’ όλους- ότι ο χαµηλότερος δηµοσιονοµικός στόχος, οδηγεί
στην αποφυγή µέτρων ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το
2016. Θα επαναλάβω ότι αν τα χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα αρκούσαν µόνα τους για την αποφυγή νέων δηµοσιονοµικών µέτρων, θα έπρεπε, µε τη µεγάλη επιτυχία που είχατε, να
µειώσετε τα πρωτογενή πλεονάσµατα, να έχετε ήδη ασκήσει επεκτατική πολιτική, να µειώσετε φόρους, να µην προσθέσετε
νέους, να αυξήσετε µισθούς και συντάξεις. Κάνετε, όµως, ακριβώς το αντίθετο. Αυξάνετε τους φόρους, βάζετε νέους φόρους,
κόβετε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα. Πού οφείλεται αυτή η
δυσµενής εξέλιξη; Στο γεγονός ότι η οικονοµία έχει επιστρέψει
στην ύφεση.
Και επειδή µιλήσατε µε αριθµούς, να σας δώσω ένα στοιχείο.
Ο στόχος της προηγούµενης κυβέρνησης για 4,5% πρωτογενές
πλεόνασµα το 2016 είχε ΑΕΠ 197 δισεκατοµµύρια. Ο στόχος της
Κυβέρνησης της Αριστεράς για πρωτογενές πλεόνασµα 0,5% το
2016 έχει ΑΕΠ 174 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η χώρα, συνεπώς,
εξαιτίας σας, έχει χάσει 23 δισεκατοµµύρια ευρώ πλούτου το
2016. Να, γιατί επιβάλλονται νέα µέτρα ύψους 5,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2015 και το 2016, πολλαπλάσια µέτρα αυτών που
ζητούσαν οι δανειστές πριν από ένα χρόνο για την επίτευξη υψηλότερων στόχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά.
Έβδοµον. Αντίθετα, δεν ακούσαµε καµµία λέξη από κάποιο συνάδελφο της Πλειοψηφίας για τις αποκρατικοποιήσεις. Και αυτό,
παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός στη σελίδα 141, αναφέρεται στα πολλαπλά οφέλη που έχουν οι αποκρατικοποιήσεις
στην ελληνική οικονοµία και µάλιστα µε πρώτο και βασικό όφελος την άµεση µείωση του δηµοσίου χρέους.
Είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο δεν µιλάτε για αποκρατικοποιήσεις, διότι µέχρι πριν από µερικούς µήνες ξιφουλκούσατε εναντίον τους. Η αναξιοπιστία της Αριστεράς και σε αυτό
το πεδίο σε όλο της το µεγαλείο!
Τέλος, ακούσαµε από συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία.
Κατ’ αρχάς, η αλήθεια είναι ότι η αναγκαιότητα της ανακεφαλαιοποίησης οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε παραλείψεις και
πράξεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κατέθεσα κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας µου όλα τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος. Και χθες το επιβεβαίωσε και η έκθεση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Και το αποτέλεσµα, όµως, της ανακεφαλαιοποίησης µε ευθύνη
της Κυβέρνησης είναι εξαιρετικά δυσµενές για τη χώρα. Και
αυτό, γιατί προσθέτει µεγάλο κόστος στο δηµόσιο και στους φορολογούµενους, συρρικνώνει δραµατικά την ελληνική ιδιωτική
συµµετοχή, απαξιώνει τις προηγούµενες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κόστος για τους επενδυτές -µικρούς και µεγάλουςεκµηδενίζει σχεδόν την αξία του χαρτοφυλακίου του Ταµείου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των ασφαλιστικών ταµείων, οδηγεί σε αφελληνισµό τα πιστωτικά ιδρύµατα, αφού το
µεγαλύτερο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου έχει περιέλθει στα
χέρια ξένων ιδιωτών και hedge funds, συντελεί στην απώλεια του
εθνικού ελέγχου των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, τροποποιεί
επί το δυσµενέστερο τα ήδη εγκεκριµένα σχέδια αναδιάρθρωσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Εφιστώ, δε, την προσοχή στην τιµή πώλησης της Finansbank.
Εδώ είµαστε να τα δούµε.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν µεγάλες ευθύνες τόσο για την
ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών όσο και για το
αποτέλεσµά της. Πρόκειται για τον ορισµό του ξεπουλήµατος
του τραπεζικού συστήµατος, για να χρησιµοποιήσω µια οικεία σε
εσάς έκφραση.
Συµπερασµατικά, το περιεχόµενο του προϋπολογισµού, αποκαλύπτει την Κυβέρνηση της αυτοαποκαλούµενης ριζοσπαστικής
Αριστεράς. Αποκαλύπτει την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων
που επί χρόνια καλλιεργούσε. Αποκαλύπτει ότι η δήθεν αριστερή
ρητορική και η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία, είναι απολύτως κενές περιεχοµένου. Αποκαλύπτει την αδυναµία της, όταν
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, να σχεδιάσει ρεαλιστικά
και να υλοποιήσει αποτελεσµατικά. Αποκαλύπτει την επιστροφή
της χώρας στην ύφεση, το πρωτογενές έλλειµα και την αύξηση
του δηµοσίου χρέους. Αποκαλύπτει πρόσθετα, νέα δηµοσιονοµικά µέτρα µε την επιβολή νέων φόρων, µε περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα. Αποκαλύπτει τις ποµφόλυγες για
παράλληλο πρόγραµµα και για δήθεν αριστερά πρόσηµα. Αποκαλύπτει ότι το 2016, θα είναι χειρότερο έτος από το 2015, το
οποίο, µε τη σειρά του, είναι πολύ χειρότερο έτος από το 2014.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φθάνουµε στην ολοκλήρωση της συζήτησης για τον κρατικό
προϋπολογισµό του 2016 και παρατηρούµε την αγωνία τόσο των
κυβερνητικών στελεχών όσο και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να
αποδείξουν ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν διαφορετικό προϋπολογισµό, µε έναν άλλο προϋπολογισµό.
Μάλιστα, µιλώντας πριν από λίγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν βρισκόµαστε στην ίδια όχθη, ότι
είµαστε σε άλλη όχθη. Μόνο που δεν διευκρίνισε σε ποια όχθη
βρίσκονται. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαλυφθεί. Ας δούµε ορισµένες πλευρές που φτιάχνουν το σύνολο και
όχι αποσπασµατικά.
Πρώτον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή γίνεται σε βάρος ποιου;
Σε βάρος του κεφαλαίου ή των εργαζοµένων και των πλατιών λαϊκών στρωµάτων; Η απάντηση είναι σαφής. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή, τα πρόσθετα µέτρα ύψους 7,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για το υπόλοιπο του 2015 και για το 2016, έχουν σαφή καταµερισµό όσον αφορά τους φόρους. Το 41% των φορολογικών εσόδων
προβλέπεται ότι θα προέλθουν από το ΦΠΑ, από τους έµµεσους
φόρους, την πιο άδικη φορολογία. Εκεί, όµως, που είναι ακόµη πιο
αποκαλυπτική η κατάσταση είναι στο σκέλος των δαπανών. Αν
εξαιρεθούν, δηλαδή, τα 500 εκατοµµύρια περιστολής των αµυντικών δαπανών, τα υπόλοιπα 2,6 δισεκατοµµύρια θα προέλθουν
αποκλειστικά -και τονίζω τη λέξη «αποκλειστικά»- από µειώσεις σε
µισθούς και συντάξεις, από µείωση στη χρηµατοδότηση της περίθαλψης και των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης. Άρα, τα λαϊκά
στρώµατα θα κληθούν να πληρώσουν και την περιστολή των δαπανών.
Από αυτήν την άποψη, είναι φανερό ότι όσο κι αν µειώνεται το
πρωτογενές πλεόνασµα σε σχέση µε τα προηγούµενα µνηµόνια,
όλο αυτό δεν αντανακλάται σε βελτίωση, σε αποκατάσταση των
απωλειών είτε ακόµη-ακόµη και σε ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων. Αντίθετα, το µειωµένο πρωτογενές πλεόνασµα προϋποθέτει νέα µέτρα σε βάρος του λαού, για να µπορέσει να υπάρξει
ένα µεγαλύτερο τµήµα των εσόδων που θα κατευθυνθεί στη στήριξη του κεφαλαίου των µονοπωλιακών οµίλων.
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Επίσης, παρά τη φιλότιµη προσπάθεια του Υπουργού Υγείας,
τα δεδοµένα δεν αλλάζουν -την κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία τη βιώνει καθηµερινά ο λαός µας- όταν από το 9% του συνόλου των δαπανών για την υγεία, µόνο το 5% προέρχεται από τις
δηµόσιες δαπάνες. Το υπόλοιπο 4%, δηλαδή περίπου το 40%,
προέρχεται άµεσα από τις τσέπες των εργαζόµενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων.
Όµως και αυτό το 5%, που είναι δηµόσιες δαπάνες, ποιους
πλήττει; Είναι για όλους το ίδιο; Δικό σας έργο δεν είναι, της Κυβέρνησής σας, το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, που επιβάλατε
6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονοµική περίθαλψη,
που αυξήσατε από το 4% στο 6% στις κύριες συντάξεις την υγειονοµική περίθαλψη;
Άρα είτε µε τον έναν είτε µε τον άλλο τρόπο, τα λαϊκά στρώµατα
επιβαρύνονται την ήδη βεβαρηµένη κατάσταση στον τοµέα της
Υγείας.
Δεύτερο στοιχείο. Μεταρρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις. Για
ποιο σκοπό γίνονται αυτές οι µεταρρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις;
Ο προϋπολογισµός είναι σαφέστατος. Για να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, για να µπορέσουν να αναπτυχθούν τα επιχειρηµατικά σχέδια και να έρθει η ανάκαµψη της οικονοµίας. Αυτό
έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος προωθούσαν τις µεταρρυθµίσεις
στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, στην αγορά εργασίας οι µεταρρυθµίσεις που θα συνεχίσετε να κάνετε, δεν είναι στο όνοµα της
αποκατάστασης των απωλειών. Δεν λέτε πουθενά για το ύψος του
κατώτερου µισθού, δεν λέτε τίποτα για τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις.
Αντίθετα, θα υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη απελευθέρωση της
αγοράς εργασίας, για να µειωθεί ακόµα περισσότερο η τιµή της
εργατικής δύναµης και να αυξηθεί ο βαθµός εκµετάλλευσής της.
Όµως, εκεί που είναι πραγµατικά αποκαλυπτικό, είναι στην προώθηση των αναδιαρθρώσεων και στην απελευθέρωση των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας.
Τι κονδύλιο προβλέπετε ότι θα εισπράξετε από τις ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Υπουργέ, το 2016; Προβλέπετε 1.800.000.000 ευρώ.
Πόσο υπολογίζετε ότι ήταν η είσπραξη του 2012; Υπολογίζετε 268
εκατοµµύρια. Τι αύξηση είναι αυτή; Είναι 572%. Δηλαδή, οι νέες
ιδιωτικοποιήσεις που θα κάνετε το επόµενο χρονικό διάστηµα,
είναι σε τοµείς -όπως τους ονοµάζετε εσείς- στρατηγικής σηµασίας και αφορούν τα λιµάνια, αφορούν τα αεροδρόµια, αφορούν
και άλλους κλάδους και επιχειρήσεις που εντάσσονται στον τοµέα
της ενέργειας.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη, από εκεί θα προέλθουν οι επιπλέον πόροι, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σχεδιασµού του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτά τα οποία
δεν µπόρεσαν να κάνουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τα κάνετε
σήµερα εσείς.
Τρίτο στοιχείο. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Υπάρχει διαφορετικότητα σε σχέση µε την προηγούµενη ανακεφαλαιοποίηση;
Διότι και τώρα θα κληθεί να συνεισφέρει ο φορολογούµενος µέσα
από την αύξηση του κρατικού χρέους κατά 4 δισεκατοµµύρια, 5
δισεκατοµµύρια, 6 δισεκατοµµύρια; Όσο φτάσει. Όµως και το µαξιλαράκι για τα «κόκκινα» δάνεια είναι άλλα 5, 6 εκατοµµύρια, µε
βάση σχεδιασµούς και δηµοσιεύµατα που υπάρχουν; Άρα, λοιπόν,
να ένα το κρατούµενο.
Όσον αφορά την ίδια την ανακεφαλαιοποίηση για να εισέλθουν
οι ιδιώτες, λέτε ότι πρέπει να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι τράπεζες και όχι δηµοσίου ελέγχου. Το ίδιο, όµως, έλεγαν και τα υπόλοιπα κόµµατα, που σας κάνουν τώρα, υποτίθεται, κριτική. Τις
παρέχετε, λοιπόν, και τις δίνετε για ένα κοµµάτι ψωµί στα ιδιωτικά
επιχειρηµατικά συµφέροντα, στα ιδιωτικά κεφάλαια. Βεβαίως, όχι
µόνο δεν υπήρξε µέριµνα για τα «κόκκινα» δάνεια, ιδιαίτερα τα
στεγαστικά αλλά µέσα από τη διαδικασία απελευθερώσατε τους
πλειστηριασµούς στην πρώτη κατοικία. Και , βεβαίως, η µεγάλη
διαπάλη η οποία υπάρχει είναι για τα επιχειρηµατικά δάνεια.
Τέταρτο στοιχείο, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η χθεσινή επίσκεψη του κ. Κέρι, δεν αφήνει καµµία
απολύτως αµφιβολία. Επιβεβαιώθηκε τι; Ότι ήσαστε, ως Κυβέρνηση, στρατευµένη στο αµερικανονατοϊκό άρµα του ιµπεριαλισµού. Συµµετέχετε ενεργά στους σχεδιασµούς των ιµπερια-
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λιστικών επεµβάσεων στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, παρέχετε γη και ύδωρ στους ιµπεριαλιστές και, ταυτόχρονα, θέλετε
να επιταχύνετε την υλοποίηση των αµερικανικών σχεδιασµών όσον
αφορά στους αγωγούς φυσικού αερίου, δηλαδή τα αµερικάνικα
επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της ενέργειας.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη φαίνεται καθαρά σε ποια όχθη
είστε. Είστε µε την αστική τάξη και τα µονοπώλια και έχετε απέναντι την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Επειδή στον κ. Τσακαλώτο αρέσουν τα κουίζ -έβαλε χθες έναθα ήθελα να ρωτήσω και εγώ το εξής: Διαβάζω χθεσινό δηµοσίευµα. «Πώς θα γίνει η ανάπτυξη; Πρώτον, µέσω της αντιµετώπισης
του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που θα πρέπει να ακολουθήσει µετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Δεύτερον, µε την ταχεία εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στις
αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα.
Τρίτον, µε δράση µέσα από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις ενεργητικές µορφές
απασχόλησης, αυτήν τη φθηνή, την τζάµπα εργασία στους κεφαλαιοκράτες.
Τέταρτον, τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Πέµπτον, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου
τοµέα.
Έκτον, τη στήριξη και την αύξηση των επενδύσεων.
Έβδοµον, την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και την ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.
Ποιος τα λέει αυτά στο δελτίο Τύπου; Θα µπορούσαν να ήταν
µέσα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού που συζητάµε;
Είναι του κ. Στουρνάρα. Είναι το δελτίο Τύπου µε το οποίο παρουσίασε την ενδιάµεση έκθεση για τη νοµισµατική πολιτική.
Ακόµα και στην ορολογία ταυτίζεστε µε τον κ. Στουρνάρα
πλέον. Άρα, υπάρχει διαφοροποίηση; Καµµία απολύτως!
Έτσι, λοιπόν, το πρόβληµα επί της ουσίας δεν είναι στη βολική
κριτική που σας κάνουν τα άλλα κόµµατα τα οποία έχουν κυβερνήσει, δηλαδή η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάµι που συµµετείχαν ενεργά και ψήφισαν το µνηµόνιο. Διότι, τι κριτική σας
κάνουν; Σας κάνουν µία βολική κριτική. Λέει «υφεσιακά ή αναπτυξιακά µέτρα». Αυτό είναι το δίληµµα; Το δίληµµα είναι αν τα µέτρα
του προϋπολογισµού είναι υφεσιακά ή αναπτυξιακά; Δηλαδή, τι
ζητάµε από τον κόσµο να επιλέξει; Θα επιλέξεις ή τη Σκύλλα, δηλαδή τα υφεσιακά µέτρα, ή τη Χάρυβδη, δηλαδή τα αναπτυξιακά
µέτρα.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα, κύριε Φλαµπουράρη, που µε
κοιτάτε έτσι περίεργα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Σας ακούω απλώς. Δεν είπα τίποτα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβληµα είναι ότι µε
τα µεν υφεσιακά µέτρα θα αυξηθεί η φορολογία για τα λαϊκά
στρώµατα και άρα θα πάρετε κι άλλα χρήµατα από τις τσέπες των
λαϊκών στρωµάτων, µε τα δε αναπτυξιακά µέτρα σηµαίνουν µείωση της φορολογίας για το κεφάλαιο, τους µονοπωλιακούς οµίλους και µείωση των κρατικών δαπανών. Άρα, θα έχουµε µείωση
µισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών.
Συνεπώς, το ζήτηµα είναι τι θα επιλέξει ο λαός, αν, δηλαδή, θα
του τα πάρετε µέσα από τη φορολογία ή µέσα από τη µείωση των
δαπανών; Αυτό είναι το ζήτηµα; Αυτήν την επιλογή πρέπει να κάνει
η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα;
Επειδή, λοιπόν, ο δρόµος που ακολουθεί η Κυβέρνηση δεν είναι
δρόµος που οδηγεί σε µία ανάπτυξη προς όφελος του λαού αλλά
είναι ένας δρόµος που οδηγεί στην ανάπτυξη προς όφελος του
κεφαλαίου, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο σήµερα είστε οι πιο ικανοί
για να διαχειριστείτε τη «βρώµικη δουλειά», όπως λέµε. Ποια είναι
αυτή η «βρώµικη δουλειά»; Από τη µία µεριά είναι να ολοκληρώσετε το έργο των προηγούµενων κυβερνήσεων και να πάρετε τα
πιο δύσκολα µέτρα αλλά και από την άλλη µεριά να αφοπλίσετε
το εργατικό λαϊκό κίνηµα, τον εργατικό λαϊκό παράγοντα.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κι εµείς λέµε πολύ καθαρά –και ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν πρέπει να υπάρχει
καµµία αυταπάτη στον λαό για τις επιδιώξεις και τις στοχεύσεις
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της Κυβέρνησης, για το ποια συµφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει.
Θέλει να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων και στο βωµό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας
θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτό το οποίο επιβάλλεται σήµερα
στην εργατική τάξη και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα, είναι να
συγκεντρώσει τις δυνάµεις της για να έρθει σε ρήξη και απειθαρχία µε αυτήν την πολιτική, µε τα συµφέροντα που ικανοποιούν
τις ανάγκες του κεφαλαίου, για να µπορέσει από τη µία µεριά να
οδηγήσει σε µέτρα ανακούφισης της κατάστασης που βιώνει, σε
µέτρα που αποκαθιστούν τις απώλειες τις οποίες έχει αλλά πάνω
απ’ όλα να ανοίξει το δρόµο για συνολικότερες ανατροπές τόσο
σε επίπεδο εξουσίας, όσο και σε επίπεδο οικονοµίας αλλά και
οργάνωσης του κράτους και της κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 9ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για ποιον λόγο,
κύριε Υπουργέ;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχω
το δικαίωµα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω κάποιες παρεµβάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, µετά από το κουίζ για τον κ. Στουρνάρα,
είµαι έτοιµος να δηλώσω υπεύθυνα ότι µερικά πράγµατα είναι
αλήθεια, ακόµα και αν ο κ. Στουρνάρας πει ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν πει, για παράδειγµα, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται οξυγόνο για να ζήσει ή ότι οι οµάδες της βόρειας Ελλάδας
αδικούνται από τη διαιτησία, είµαι έτοιµος να το δεχθώ.
Επίσης, είµαι έτοιµος να δεχθώ ότι χωρίς επενδύσεις δεν θα
υπάρξει ανάπτυξη, όπως είµαι έτοιµος να δεχθώ ότι χωρίς προγράµµατα κατάρτισης δεν θα βοηθηθεί η ελληνική οικονοµία.
Για το πραγµατικό αναπτυξιακό µοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ και το πού
διαφέρει από τις ιδέες του κ. Στουρνάρα, θα πρέπει να περιµένετε µέχρι τον Μάρτη του 2016.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο για µισό λεπτό, αν µου το επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι αντιπαράθεση
βορείου και νοτίου Ελλάδος. Δεν το βάζω εκεί. Όµως, όλη αυτή
η προσπάθεια την οποία κάνετε, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε
µε φυσικά φαινόµενα στο ζήτηµα µιας αλήθειας που αφορά κοινωνικά δεδοµένα και φαινόµενα, δεν µπορεί να πατάει στην
πραγµατικότητα, γιατί ακριβώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι βεβαίως
τις αλήθειες που είπε ο κ. Στουρνάρας και τις οποίες εσείς αποδέχεστε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να
µην έχουµε επενδύσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …είναι αλήθειες που
αφορούν την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου και όχι
την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Δεν παντρεύονται αυτά
τα δύο πράγµατα. Γι’ αυτό ακριβώς σας λέµε ότι έχετε αποδεχθεί
τις ίδιες αλήθειες µε τον κ. Στουρνάρα, όσον αφορά την προστασία του συστήµατος, την ικανοποίηση των αναγκών ενός σάπιου
και εκµεταλλευτικού συστήµατος που οδηγεί στο βάραθρο τον
λαό και την ικανοποίηση των αναγκών του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για δεκαπέντε δεύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα έχουµε ανταπάντηση τώρα!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν µετράει το χρονόµετρο δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Σας δίνω ένα λεπτό το πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στο
πρώτο µάθηµα φιλοσοφικής λογικής που κάναµε στο πανεπιστήµιο µάθαµε ότι ο συλλογισµός, «Η γάτα µου έχει τέσσερα πόδια,
ο σκύλος µου έχει τέσσερα πόδια, άρα ο σκύλος µου είναι γάτα»,
έχει κάποιο σφάλµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως εµείς αυτό που
µάθαµε, κύριε Υπουργέ, στη λογική ήταν το εξής: Ο αστυνόµος
είναι όργανο, το µπουζούκι είναι όργανο και άρα ο αστυνοµικός
είναι µπουζούκι. Άµα, έχετε αυτήν τη λογική, τότε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το ίδιο
είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το βιβλίο της λογικής
αυτό δεν έλεγε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Αυτά τα έλεγαν άλλοι, δεν τα έλεγε η
…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, παρακαλώ
πολύ να µείνουµε εδώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Φλαµπουράρης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίνω ως πολύ θετικό το ότι διαδέχοµαι στο Βήµα τον κ. Καραθανασόπουλο, ιδιαίτερα µετά την
ανταλλαγή µηνυµάτων µε τον Υπουργό Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε είναι ο πρώτος που φέρνει η Κυβέρνησή µας. Ως τέτοιος,
αποτυπώνει τις πολιτικές µας επιλογές για τον επόµενο χρόνο.
Ταυτόχρονα, όµως, αντικατοπτρίζει και τη στρατηγική της Κυβέρνησής µας, της Κυβέρνησης της Αριστεράς, η οποία στρατηγική κινείται στον αντίποδα µιας λυσσαλέας προσπάθειας να µην
αλλάξει τίποτα στον τόπο µας, κυρίως, να µην αφαιρεθούν τα
σκανδαλώδη προνόµια της διαπλοκής. Οι σχεδιασµοί τους θα
αποτύχουν παταγωδώς γιατί ο ελληνικός λαός θέλει ακριβώς το
αντίθετο, να αλλάξουν τα κακώς κείµενα. Γι’ αυτό µας έδωσε δύο
φορές εντολή διακυβέρνησης.
Αυτό ακριβώς είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε, δηλαδή την
αλλαγή των πάντων στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και προωθούµε µία
σαρωτική δέσµη ριζικών αλλαγών και δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων που στόχο έχουν, αφού διορθώσουµε τα κακώς κείµενα
που όλα αυτά τα χρόνια δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα, να απελευθερώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας και τις
υπαρκτές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας µας. Έτσι πιστεύουµε ότι τιµάµε τη λαϊκή εντολή.
Σε σχέση µε αυτές τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις, είναι
ανάγκη να τονίσουµε ότι ο χρονικός ορίζοντας της στρατηγικής
και της κυβερνητικής πολιτικής µας δεν είναι βραχυχρόνιος.
Υπερβαίνει ακόµα και τον κυβερνητικό ορίζοντα της τετραετίας.
Ταυτόχρονα, προγραµµατίζουµε και τα αναγκαία, άµεσα, βραχυπρόθεσµα µέτρα προς όφελος των αδύναµων κοινωνικών
στρωµάτων.
Οι κεντρικοί στόχοι της στρατηγικής µας µέσα από αυτόν τον
προϋπολογισµό είναι να δηµιουργήσουµε ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας -και το κάνουµε- για τα θύµατα της κρίσης
και ταυτόχρονα να χτίσουµε ένα αποτελεσµατικό, κοινωνικό κράτος.
Ο δεύτερος στόχος είναι να επαναφέρουµε την οικονοµία σε
αναπτυξιακή τροχιά, διασφαλίζοντας παράλληλα συνθήκες µακροπρόθεσµα βιώσιµης ανάπτυξης, γιατί εγώ και εµείς δεν ξέρουµε άλλον τρόπο για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το
εκρηκτικό πρόβληµα που έχει η χώρα µας, το πρόβληµα των ενάµισι εκατοµµυρίων ανέργων.
Τρίτος στόχος είναι να αλλάξουµε εκ βάθρων το κράτος και
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κυρίως τη δηµόσια διοίκηση στην κατεύθυνση της περισσότερης
δηµοκρατίας και της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας.
Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της στρατηγικής µας στηρίζεται
στη συνειδητή επιλογή για µια ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στα
πλαίσια της οποίας θα υπερασπιστούµε τα συµφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όχι τα συµφέροντα της ολιγαρχίας, του πλούτου και της διαπλοκής, όπως
έκαναν οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις.
Σ’ αυτό το πλαίσιο της συνεχούς µάχης για να διευρύνονται
διαρκώς τα περιθώρια άσκησης µιας αριστερής πολιτικής, κοµβικής σηµασίας είναι η προσπάθεια να κερδίζουµε συνεχώς έδαφος στη διαπραγµάτευση υπέρ των θέσεών µας, είτε αυτή
αφορά τα ανοιχτά ζητήµατα είτε τον τρόπο εφαρµογής των όσων
έχουν συµφωνηθεί, η γρήγορη και επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος, ώστε να ανακτήσουµε µια ώρα αρχύτερα τον δηµοσιονοµικό και γενικότερα οικονοµικό έλεγχο και να αφαιρέσουµε
τη δυνατότητα εκβιασµού και την επιτροπεία. Τέλος, κοµβικής
σηµασίας είναι οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συµµαχίες, οι οποίες
είναι απαραίτητες και µε κυβερνήσεις και µε πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις, προκειµένου να συµβάλλουµε στη µετατόπιση
προς τα αριστερά της πολιτικής κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι σηµαίνει όµως, κυρίες και κύριοι, αριστερή πολιτική; Εδώ
χρειάζεται να είµαστε ξεκάθαροι. Αριστερή πολιτική στις σηµερινές συνθήκες σηµαίνει αύξηση του µεριδίου της εργασίας στον
εθνικό πλούτο. Πώς θα επιτευχθεί αυτό στην παρούσα συγκυρία,
όπου ο συσχετισµός της δύναµης είναι δυσµενής; Η απάντηση,
κατά τη γνώµη µου, είναι µία και µοναδική: µε την πολυεπίπεδη
προσπάθεια για ταχεία µείωση της ανεργίας. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να κάνουµε τα πάντα, ώστε η οικονοµία να ανακάµψει το
ταχύτερο, να αρχίσουν να γίνονται σηµαντικές επενδύσεις και ο
κόσµος να αρχίσει να ξαναβρίσκει δουλειά.
Αξίζει, κυρίες και κύριοι, να υπενθυµίσουµε το τι πετύχαµε
µέχρι σήµερα, γιατί πραγµατικά κριτικές οι οποίες ακούγονται
σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά και εκτός αυτής της Αίθουσας έχω
την αίσθηση ότι δεν συνειδητοποιούν ή δεν θέλουν να αναγνωρίσουν αυτό που έχουµε πετύχει σ’ αυτές τις συνθήκες. Πρώτον
και κύριον, αναγνωρίστηκε πραγµατικά η µη βιωσιµότητα του
χρέους και η ανάγκη της αποµείωσής του και, δεύτερον, πετύχαµε χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους οι οποίοι παίζουν
το ρόλο τους σε σχέση µε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της
χώρας.
Ολοκληρώσαµε µε επιτυχία την πρώτη οµάδα των σαράντα
εννιά προαπαιτουµένων της συµφωνίας και κυρίως καταφέραµε
µέσα από αυτές τις συµφωνίες έναν όσο το δυνατόν πιο επωφελή τρόπο για την πλειοψηφία των πολιτών, ιδιαίτερα των εισοδηµατικά ασθενέστερων.
Ένα κρίσιµο θέµα που φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται και,
κατά τη γνώµη µου, παραποιείται είναι ότι ενώ οι δανειστές στην
αρχή µιλούσαν για 15%, το πολύ 20% προστασία της πρώτης κατοικίας, καταφέρνουµε να την επεκτείνουµε και την επεκτείναµε
στο 60%. Έτσι, είµαστε σίγουροι -και να είναι σίγουροι και οι πολίτες- ότι κανένα νοικοκυριό δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του
εξαιτίας της ανέχειας. Αυτό ήταν και παραµένει δέσµευση της
Κυβέρνησής µας.
Αντικαταστήσαµε το ΦΠΑ του 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση,
υπερασπιστήκαµε µε επιτυχία τη ρύθµιση των εκατό δόσεων και
βελτιώσαµε τη ρύθµιση για την απελευθέρωση των φαρµακείων
µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε κανένα φαρµακείο να µην υπάρχει
χωρίς φαρµακοποιούς.
Τέλος, πρέπει να τονίσουµε ότι σε αυτά τα προαπαιτούµενα
υπήρχαν και κάποια στοιχεία της δικής µας πολιτικής, της πολιτικής η οποία είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί για να µπορέσουµε πραγµατικά να ξεφύγουµε από την κρίση η οποία µαστίζει
τη χώρα µας. Αυτά είναι: Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Η δηµιουργία ενός ενιαίου, αντικειµενικού και διαφανούς συστήµατος δηµόσιων προµηθειών. Η προστασία για την εφαρµογή
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την οµαλή χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ.
Τέλος, είπαν πολλοί -απλά το αναφέρω- ότι η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δίνει τη δυνατότητα πραγµατικά και
στο να υπάρχουν επενδύσεις, ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες επι-
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χειρήσεις τις οποίες επιδιώκουµε, αλλά και ταυτόχρονα να σχεδιαστεί µια πολιτική η οποία θα βγάζει τη χώρα από τη συνεχή
και επιδεινούµενη κρίση.
Για το επόµενο διάστηµα, ποιος είναι ο σχεδιασµός µας; Ο
σχεδιασµός µας για το επόµενο διάστηµα, τους επόµενους
µήνες που είναι και κρίσιµοι -και σε αυτό ζητήθηκε διάλογος και
όχι απλά συναίνεση, όπως αναφέρθηκε από αρκετούς οµιλητέςείναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, να γίνει η
διαπραγµάτευση για το χρέος και να συµφωνήσουµε για την αναδιάρθρωσή του και την αποµείωση του. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Να παρουσιάσουµε και να συµφωνήσουµε την αναπτυξιακή
στρατηγική της χώρας µας και µε βάση αυτή τη νέα αναπτυξιακή
στρατηγική, αλλά και τη συµφωνία για το χρέος, να επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί συναφώς η συµφωνία µε τους εταίρους
και δανειστές µας.
Είναι αλήθεια ότι το επόµενο διάστηµα, για να ολοκληρωθεί η
πρώτη αξιολόγηση, χρειάζεται να διαπραγµατευθούµε µία βιώσιµη λύση του ασφαλιστικού, µακροχρόνια, µε στόχο καµµία µείωση στις συντάξεις. Αυτήν τη µάχη θα τη δώσουµε.
Δεύτερον, να προσδιορίσουµε τον ρόλο και τη λειτουργία του
νέου ταµείου για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και
όχι για την ιδιωτικοποίηση ή το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Και τρίτον, να αντιµετωπίσουµε και να βρούµε λύση για τα κόκκινα δάνεια, πέραν αυτού του 60%, τα οποία προστατεύονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώδεκα λεπτά δικαιούµαι για την οµιλία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε και µε µία
ανοχή, αν χρειαστεί.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ναι.
Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησής µας είναι η εξασφάλιση της
βιωσιµότητας του χρέους, το είπαµε και προηγουµένως και µετά
από αυτές τις διαδικασίες που προτείναµε, κατά τη γνώµη µας,
το κρίσιµο θέµα είναι αυτό. Και πιστεύουµε ότι και θα το πετύχουµε και θα πετύχουµε την ηχηρή αποµείωσή του, έτσι ώστε
πραγµατικά να µπορέσουν να απελευθερωθούν κεφάλαια, ούτως
ώστε να µπούµε σε αυτό που λέµε αναπτυξιακή τροχιά και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Διότι, κυρίες και κύριοι, πολλά ακούστηκαν εδώ, πρέπει να δώσουµε τέλος στην αποεπένδυση η οποία υπάρχει όλα αυτά τα
χρόνια στη χώρα µας. Γνωρίζετε όλοι ότι από το 2007 έως το
2014 έχουν χαθεί από την ελληνική οικονοµία επενδύσεις ύψους
30 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή το 65% του συνολικού ύψους. Εάν
αυτό δεν ανατραπεί, κατά την εκτίµησή µας πραγµατικά δεν θα
µπορέσουµε να δώσουµε λύση στα προβλήµατα τα οποία έχει η
ελληνική κοινωνία και κυρίως -επανέρχοµαι στο θέµα- στο πρόβληµα της ανεργίας, το πρόβληµα της εξεύρεσης θέσεων εργασίας, που εάν αυτό δεν αποκατασταθεί, πραγµατικά όλα τα
κρίσιµα προβλήµατα που έχει η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται
να λυθούν.
Δεν µπορώ να συνεχίσω αυτά που έχω να πω, απλά θέλω να
σταµατήσω λέγοντας δυο κουβέντες σε σχέση µε το προσφυγικό.
Ακούστηκαν πάρα πολλά που κάνουν κριτική στην πολιτική που
έχουµε υλοποιήσει µέχρι σήµερα. Θέλω, όµως, να τονίσω πραγµατικά ότι µέσα σε αυτά τα ασφυκτικά οικονοµικά πλαίσια στα
οποία ζει η χώρα µας το Λιµενικό, ο Στρατός, η Αστυνοµία, οι
εθελοντικές οργανώσεις, οι δηµόσιοι λειτουργοί, οι αλληλέγγυοι
πολίτες οργανωµένα και κατά µόνας µαζί µε την ελληνική Κυβέρνηση έδωσαν και δίνουν καθηµερινά µια άνιση µάχη ανθρωπίνων
αξιών και αλληλεγγύης.
Καλώ, λοιπόν, όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και την
Αίθουσα αυτή να συνεχίσουν αυτήν την προσπάθεια. Είναι θέµα
αξιοπρέπειας, είναι θέµα πολιτισµού για την ίδια µας τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής της Δηµοκρατικής Συµπα-
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ράταξης κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια και η συζήτηση πλησιάζει
στο τέλος, νοµίζω ότι πρέπει να επιχειρήσουµε να συνεννοηθούµε µε την απλή λογική, τη λογική των αριθµών.
Επειδή προηγήθηκε στο Βήµα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ.
Φλαµπουράρης ο οποίος είναι µηχανικός και αρχιτέκτονας και
γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αριθµούς, αντιληφθήκατε ότι απέφυγε σκόπιµα να αναφερθεί στους αριθµούς, διότι οι αριθµοί διαψεύδουν το σύνολο της πολιτικής σας επιχειρηµατολογίας.
Τι λένε οι αριθµοί; Λένε ότι το 2015 έπεσε έξω κατά 7,9 δισεκατοµµύρια, γιατί της υστέρησαν τα έσοδα και οι δαπάνες κρατήθηκαν στο ίδιο επίπεδο, αλλά είχαµε αύξηση των
ληξιπροθέσµων, δηλαδή το κράτος κήρυξε στάση πληρωµών.
Και για να µην έχουµε µεγαλύτερο έλλειµµα, η Κυβέρνηση
πήρε µέτρα µέσα στο 2015 1 δισεκατοµµύριο φόρους και µισό
δισεκατοµµύριο περικοπή δαπανών.
Έρχεται τώρα µε µέτρα 7,2 δισεκατοµµύρια τη διετία 20152016 να ισοφαρίσει, δηλαδή να µας γυρίσει εκεί που ήµασταν το
2014.
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Τα 7,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ µέτρα είναι αυτά που θα πληρώσουν οι φορολογούµενοι
µε την αύξηση των φόρων και που θα υποστούν οι φτωχοί και οι
αδύναµοι µε την περικοπή των κοινωνικών δαπανών κυρίως στο
ασφαλιστικό. Αυτοί είναι οι αριθµοί και επί των αριθµών δεν επιδέχεται καµµία αµφιβολία.
Προσέξτε τώρα, η Κυβέρνηση θα επιβάλει φόρους 3,2 δισεκατοµµύρια για να εισπράξει 2 δισεκατοµµύρια παραπάνω και θα
κάνει περικοπές 2,5 δισεκατοµµύρια µέσα στο 2016. Αυτά προβλέπει ο προϋπολογισµός. Τα 2,5 δισεκατοµµύρια πρόσθετοι
φόροι επιβαρύνουν ελεύθερους επαγγελµατίες, επιβαρύνουν
αγρότες και το σύνολο των κοινωνικών οµάδων στην άµεση φορολογία και σε ό,τι αφορά την έµµεση, αυτή δηλαδή που πληρώνει όλος ο λαός, επιβαρύνουν στην κατανάλωση όλους τους
πολίτες.
Ταυτόχρονα, µέσα σε αυτήν την περίοδο εξελίχθηκε ένα σίριαλ
µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι οποίες παραδόθηκαν σε ξένα χέρια, τους στερεί την όποια προοπτική ρευστότητας, λείπουν τα εργαλεία για τη χρηµατοδότηση της ελληνικής
επιχειρηµατικότητας και δεν ξέρουµε σε τι επικίνδυνα παιχνίδια
θα µπούµε σε σχέση µε τη διαχείριση των λεγόµενων κόκκινων
δανείων.
Η Κυβέρνηση προσπάθησε στο µεσοδιάστηµα, από το προσχέδιο του προϋπολογισµού µέχρι την κατάθεσή του, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η προβλεπόµενη από το προσχέδιο
ύφεση ύψους 2,3 δισεκατοµµυρίων για το 2015 και 1,3 δισεκατοµµυρίων για το 2016 δεν θα είναι έτσι. Ήρθε, όµως, η Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία προχθές, η οποία αναθεώρησε τις προβλέψεις του Γ’ τριµήνου από 0,5 σε 0,9 το έλλειµµα, να την διαψεύσει. Άρα, το 2016 θα είναι επίσης ένας χρόνος ύφεσης, όπου
ταυτόχρονα θα αυξηθεί και η ανεργία, κύριε Υπουργέ, που µιλήσατε νωρίτερα για την ανάγκη αύξησης νέων θέσεων εργασίας.
Ταυτόχρονα, θα συνεχιστεί το κλίµα της αποεπένδυσης µε µείωση του ακαθάριστου σχηµατισµού κεφαλαίου κατά -3,7 σε
σχέση µε το -8,4 του 2015. Άρα, είναι δυσοίωνο το 2016, που κουβαλάει τη βαριά κληρονοµιά του 2015;
Και βεβαίως όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, γίνονται κάτω
από µια επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης ότι «ξέρετε, εµείς
παίρνουµε πιο δίκαια µέτρα». Ποια είναι δίκαια µέτρα; Δίκαιο
µέτρο είναι να βάζεις έµµεσους φόρους που τους πληρώνει η
πλειοψηφία; Δίκαιο µέτρο είναι να κόβεις δαπάνες κοινωνικής
πρόνοιας και να αφαιρείς από τις συντάξεις 1,6 δισεκατοµµύριο;
Ποια είναι η πολιτική κατά του πλούτου και της ολιγαρχίας; Ποια
είναι η πολιτική για την πάταξη της φοροδιαφυγής; Πού είναι
γραµµένα αυτά τα κονδύλια;
Και µια και αναφέρθηκε νωρίτερα ο κ. Φλαµπουράρης στη διαπλοκή, ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπήκατε µε φόρα
και καλά κάνατε, γιατί είχατε ένα ηθικό πλεονέκτηµα. Αυτό το
ηθικό πλεονέκτηµα το έχετε χάσει. Δεν είστε πλέον «αειπάρθενο». Δεν υπάρχει τέτοια πολιτική, όταν κόβεις µισθούς και συντάξεις και βάζεις πρόσθετους φόρους, πολύ δε περισσότερο που
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για ορισµένους από σας που ασκούν κύρια κυβερνητικά καθήκοντα και έρχονται εδώ να υπερασπίσουν την κυβερνητική πολιτική, ισχύει αυτό που είπαν για τη γυναίκα του Καίσαρα, ότι δεν
φτάνει να είναι, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίµια.
Άρα και στο επίπεδο των αριθµών και στο επίπεδο των πολιτικών συµπερασµάτων και στο επίπεδο της ηθικής νοµίζατε ότι
έχετε πλεονέκτηµα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πλέον κανέναν πλεονέκτηµα για την πολιτική σας.
Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα και µην αναζητάτε συνενόχους ή άλλοθι.
Και γιατί αναζητείτε συνενόχους ή άλλοθι; Διότι πήρατε µια εντολή τον Σεπτέµβρη, σχηµατίσατε µια πλειοψηφία, µε βάση την
εντολή που πήρατε και µας είπε ο κύριος Υπουργός νωρίτερα,
που τον διαδέχτηκα στο Βήµα, ότι έχετε προοπτική τετραετίας.
Το ευχόµαστε και ευχόµαστε να υλοποιήσετε και το πρόγραµµά
σας για να µην βάλετε τη χώρα σε περιπέτειες, γιατί η χώρα δεν
χρειάζεται ούτε άλλες περιπέτειες ούτε άλλες εκλογές. Εάν
έχετε, λοιπόν, αυτήν την εντολή και αυτήν την αίσθηση της προοπτικής τετραετίας, ότι πατάτε δηλαδή γερά στα πόδια σας,
αφήστε τα τερτίπια που ευτελίζουν τους θεσµούς. Εάν θέλετε
συναίνεση και διάλογο, υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν οι θεσµοί
του διαλόγου στο επίπεδο της κοινωνίας. Ελάτε να συζητήσουµε
ό,τι θέλετε.
Και να έχετε υπ’ όψιν σας ότι όταν σας δώσαµε τη συναίνεση
τον Ιούλιο, τότε που τα πράγµατα ήταν δύσκολα για τη χώρα,
που ήταν έτοιµη για το Grexit, τη σπαταλήσατε. Διότι σας καταθέσαµε έναν οδικό χάρτη που θα έπρεπε να µας οδηγήσει σε
εκείνη την πολιτική που θα έφτανε τουλάχιστον µέχρι την πρώτη
αξιολόγηση, άρα την έναρξη της διαδικασίας για τη διαπραγµάτευση του χρέους, για να αποφύγουµε τα δύσκολα ώστε να µην
ξαναέρθει το Grexit µπροστά στην πόρτα µας.
Σπαταλήσατε, λοιπόν, τη συναίνεση, προκηρύξατε έκτακτες
εκλογές και άρα πρέπει να αποφασίσετε τώρα εάν θα κυβερνήσετε µε βάση την εντολή που πήρατε ή εάν δεν µπορείτε να κυβερνήσετε. Εάν δεν µπορείτε να κυβερνήσετε, να µας το πείτε.
Εµείς, έτσι κι αλλιώς, ως ΠΑΣΟΚ, που υποστήκαµε όλο το κόστος των πολιτικών αποφάσεων που πήραµε όταν παραλάβαµε
το έλλειµα του 15,2% του ΑΕΠ το 2009, για να το φέρουµε στα
ίσα και να έχουµε και πλεονάσµατα, είµαστε υποχρεωµένοι και
απέναντι στον εαυτό µας και στην ιστορία µας να σας κάνουµε
αυστηρή κριτική. Αυτό δεν έχει κανένα στοιχείο καµίας εκδίκησης, αλλά έχει να κάνει µε τη σχέση της πολιτικής µε την αλήθεια. Διότι πρέπει να πούµε την αλήθεια στον λαό κι εσείς δεν
έχετε ακόµα αποκτήσει σχέση µε την αλήθεια.
Ακούω τους Υπουργούς εδώ να µας λένε για το καταστροφικό
PSI. Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µια βδοµάδα περίπου ψηφίσαµε τον απολογισµό του 2013. Για διαβάστε, λοιπόν,
στον απολογισµό του 2013 την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να δούµε ποια ήταν η περικοπή του χρέους που έγινε
στη χώρα µας, η µεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στις χώρες του
ΟΟΣΑ, για να δείτε πώς µειώθηκε το κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους από 16 δισεκατοµµύρια σε 5,5 δισεκατοµµύρια και πώς
αυξήθηκε ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησής του από τα 6,3 χρόνια
στα 16,5 χρόνια. Γιατί πρέπει να αποκτήσετε πρώτα τη σχέση µε
την αλήθεια, για να µπορείτε να διαχειριστείτε και την πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να σας πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη είµαστε υποχρεωµένοι και απέναντι στην ιστορία µας και απέναντι στην προσφορά
µας να διατυπώσουµε, να καταθέσουµε -και αυτό κάνουµε, ξεκινήσαµε ήδη τον κοινωνικό διάλογο µε τους αγρότες, ανοίξαµε
τον διάλογο µε το ασφαλιστικό- ένα ολοκληρωµένο σχέδιο απεγκλωβισµού της χώρας από το µνηµόνιο -αυτό που εσείς δεν
έχετε- γιατί πρέπει να βγει η χώρα από αυτήν την τριετή περιδίνηση στην οποία τη βάλατε.
Σε αυτήν την πορεία θα συνεχίσουµε όλο αυτό το διάστηµα,
ανεξάρτητα από τα δικά σας κόλπα, τα τερτίπια και τους τακτικισµούς, γιατί πιστεύουµε ότι κάποιος πρέπει να δίνει την ελπίδα
στη χώρα, αυτήν που εσείς κατασπαταλήσατε, εξαϋλώνοντας
όλες τις προσπάθειες και τους κόπους τους ελληνικού λαού,
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αυτά που µε θυσίες πέτυχε τα προηγούµενα χρόνια.
Εµείς, λοιπόν, µε αυτήν την πολιτική θα είµαστε παρόντες και
είναι αυτονόητο ότι τον προϋπολογισµό σας τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούκο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τοποθέτησή µου µε σαφήνεια είπα ότι η Κυβέρνησή µας
έχει πραγµατικά και τη διάθεση και τη δυνατότητα να κυβερνήσει
για τα υπόλοιπα χρόνια, µέχρι το 2019.
Δεύτερον, αυτό που είπα είναι ότι ως δηµοκρατικό κόµµα, ως
δηµοκρατική Κυβέρνηση, ως Κυβέρνηση του ελληνικού λαού,
αυτό που ζητάµε και επιδιώκουµε είναι ένας ειλικρινής διάλογος
για τα κρίσιµα θέµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Δεν είπα ούτε για συναίνεση ούτε ζήτησα να συµµετάσχετε στις
ευθύνες τις οποίες έχουµε εµείς αναλάβει, που µας έχει δώσει ο
ελληνικός λαός. Για να είναι ξεκάθαρα και σαφή τα πράγµατα σε
σχέση µε το τι λέµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καµµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, κλείνει µια πολύ ενδιαφέρουσα
διαδικασία του πρώτου προϋπολογισµού ο οποίος καταρτίζεται
από µια Κυβέρνηση η οποία τους τελευταίους δέκα µήνες είχε να
διαχειριστεί µια Αντιπολίτευση, η οποία ήταν εχθρός της κατά τη
διαπραγµάτευση, επίσηµα και ανεπίσηµα, είχε να διαχειριστεί µια
Ευρώπη η οποία για να διαχειριστεί τα πολιτικά ψέµατα που έχει
πει πεντέµισι-έξι χρόνια στους Ευρωπαίους φορολογούµενους
έπρεπε να συνεχίσει να λέει ψέµατα και µέσα από ψευδείς υποθέσεις πολιτικές και χρηµατοοικονοµικές να συνεχίσει αυτήν την πολιτική η οποία ήθελε να διαλύσει την ελληνική κοινωνία και την
ελληνική οικονοµία, ένα δεκάµηνο το οποίο έπρεπε να παλέψουµε
µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα λάθη που έγιναν.
Η άποψή µου ως οικονοµολόγου -µπορεί και να µην µετράει η
άποψή µου- αλλά η και άποψη πολλών άλλων οικονοµολόγων σε
όλον τον κόσµο είναι σαφής ότι έγιναν λάθη τα οποία δεν έπρεπε
να γίνουν στην Ελλάδα. Όχι τα λάθη των πολλαπλασιαστών, τα
λάθη της πολιτικής. Οι πολιτικές αυτές είχαν ασκηθεί σε πάρα
πολλές χώρες µε πολύ συγκεκριµένο αποτέλεσµα και δεν
υπήρχε καµµία περίπτωση να ασκηθούν στην Ελλάδα, η οποία
ήταν µια χώρα εκτός κυριαρχίας εθνικού νοµίσµατος, σε µια
ζώνη µε ένα νόµισµα το οποίο δεν ήλεγχε, σε µια ζώνη στην
οποία δεν ήλεγχε τη νοµισµατική και την εισοδηµατική πολιτική,
πόσω δε µάλλον τον πληθωρισµό και τα επιτόκια των τραπεζών
τα οποία εξαρτώνται από το ευρωσύστηµα. Άρα, είχαµε να παλέψουµε µε µια Ευρώπη, η οποία ήταν ενάντια σε ό,τι θέλαµε να
κάνουµε για πολιτικούς καθαρά λόγους και λίγους χρηµατοοικονοµικούς.
Ερχόµαστε στην Ελλάδα το τελευταίο δεκάµηνο και έχουµε να
παλέψουµε µε την αλήθεια. Έχουµε να παλέψουµε µε στοιχεία,
τα οποία δεν καταλαβαίνω πως ο οποιοσδήποτε µπορεί να ανεβαίνει στο Βήµα της Βουλής και, πέρα από το να κάνει ένα γρήγορο µνηµόσυνο στα όρθια, να θέλει να µας κατηγορήσει κιόλας.
Έχουµε όλοι τσακωθεί µε την αλήθεια; Δεν νοµίζω. Τα νούµερα
είναι σαφή και αµείλικτα. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας πήραν 58,6 δισεκατοµµύρια µέτρα. Θέλουµε-δεν θέλουµε, είναι 58,6 εκατοµµύρια και έχουν καταγραφεί.
Αποτύπωµα στο ΑΕΠ 62 δισεκατοµµύρια.
Θέλουµε-δεν θέλουµε, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας µάς παρέδωσε 78,6 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια τον
Δεκέµβριο του 2014, 78,6 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια, επιχειρηµατικά, καταναλωτικά και στεγαστικά. Παρέλαβε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 22 δισεκατοµµύρια, παρέδωσε µαζί µε τη Νέα
Δηµοκρατία 78 δισεκατοµµύρια. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία
προσέθεσαν 53 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια.
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Φτάσαµε πριν από δύο µέρες να απειλούµαστε για εξεταστικές. Ποιοι; Εµείς. Είµαι ο πρώτος που θα υποστηρίξω διά λόγου
γνώσεως ότι σε όποια εξεταστική γίνει, είτε συνεχιστεί αυτήν των
µνηµονίων, όπου έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και εύχοµαι να
συνεχιστεί, είτε γίνει νέα εξεταστική σε σχέση µε το PSI, τόσο
για τα ασφαλιστικά ταµεία όσο και για τις τράπεζες και γενικότερα την οικονοµία και για οτιδήποτε ζηµία έφερε το PSI στην
ελληνική οικονοµία, θα είµαι παρών, διότι έχω τα στοιχεία και
χρειάζεται µία µεθοδικότητα.
Εδώ δεν είµαστε για να αντιπαλέψουµε. Να µε συγχωρήσουν
οι φίλοι οι οποίοι µάς κατηγορούν, δεν θα αποκαλύψω και τον
τρόπο µε τον οποίο θα κάνουµε την εξεταστική. Τουλάχιστον εγώ
δεν θα το κάνω. Έχω µάθει στη ζωή µου να είµαι µεθοδικός και
να µην µιλάω και πάρα πολύ.
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας: Είναι η τελευταία
ηµέρα του Προϋπολογισµού, πρέπει να το ακούσουν όλοι. Στις 3112-2014, απαξίωση των µετοχών από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία,
25.194.916.813 ευρώ η ζηµία. Να το ξαναπώ; 25.194.000.000 η
απαξίωση των µετοχών από τα 49.700 που είχε δανειστεί ο ελληνικός λαός. Δανειστήκαµε 49.700 για να ανακεφαλαιοποιήσουµε
τις τράπεζες σε σύνολο, επιστρέψαµε τα 10,9 και συγχρόνως πριν
τα επιστρέψουµε, οι κυβερνήσεις είχαν ζηµιώσει το δηµόσιο κατά
25,2 δισεκατοµµύρια. Θα γίνει εξεταστική γι’ αυτό, που µας ζητάτε
να γίνει τώρα; Έχουµε να πούµε πάρα πολλά. Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια, ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.
Ξέρετε πόση αποµείωση έγινε το πρώτο τρίµηνο του 2015
όπου, αν θέλετε, τα 2/3 ήταν νέα κυβέρνηση µε προεκλογικά και
µε ασάφεια στον ελληνικό λαό για το τι θα γίνει και µε µία, αν θέλετε, απορία στην αγορά; Οι µετοχές των τραπεζών το πρώτο
τρίµηνο, µέχρι 31-3-2015, έπεσαν 4,9 δισεκατοµµύρια. Θέλετε να
συγκρίνουµε αυτό µαζί µε την προεκλογική περίοδο; Εµείς 4,9
δισεκατοµµύρια, 25,2 δισεκατοµµύρια εσείς. Κάντε µια εξεταστική για την κατάσταση της αποζηµίωσης, σας παρακαλώ, και
προτείνετέ την εσείς. Αυτήν την εξεταστική θέλω να την προτείνει η Αντιπολίτευση, όχι εµείς.
Η αλήθεια, επίσης, είναι -γι’ αυτούς που δεν γνωρίζουν αλλά
θα πρέπει να ενηµερώσουµε, βγήκαν κι άλλα άρθρα αυτές τις
µέρες, ειδικά από τη «FIGARO» στο Παρίσι- ότι, όπως το έχω
αναλύσει όλο αυτό το δεκάµηνο στις οµιλίες µου, η ποσοτική χαλάρωση στην Ευρώπη δεν πήγε καθόλου στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτό συνέβη διότι δεν υπήρχε ζήτηση στην Ευρώπη.
Υπήρχε τεράστια ύφεση.
Ο τρόπος µε τον οποίον πρέπει η Ευρώπη να κινηθεί από δω
και πέρα είναι σαφής. Έχει κάνει αρκετή δουλειά ο κ. Βαρουφάκης. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο κ. Τσακαλώτος µε τον κ.
Χουλιαράκη. Όλοι προσπαθούµε να δείξουµε έναν διαφορετικό
τρόπο που πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη, παράλληλο µ’ αυτά τα
προγράµµατα τα οποία µεσοπρόθεσµα πρέπει να υλοποιηθούν,
διότι πρέπει να βρούµε µία λύση και µία σταθερότητα σ’ αυτήν
τη χώρα.
Εφόσον επιτυχηµένα περάσαµε και τον σκόπελο της ανακεφαλαιοποίησης, εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε και κάτι πάρα πολύ
σηµαντικό. Άκουσα πριν τον φίλο µου τον κ. Κουτσούκο να ζητάει
να του πούµε «ευχαριστώ», διότι µείωσε τα επιτόκια µε το PSI
από τα 16 δισεκατοµµύρια –που δεν ήταν ποτέ 16, ήταν γύρω
στα 14,5, 14,7, τέλος πάντων- στα 5,8 δισεκατοµµύρια, στα 6 δισεκατοµµύρια. Να δώσουµε συγχαρητήρια µόνο σ’ αυτό το νούµερο.
Θέλω, όµως, να δώσετε συγχαρητήρια απόψε στην ελληνική
Κυβέρνηση η οποία, αντί για δεκαέξι χρόνια που κάνατε τότε
εσείς όσα δήθεν κουρέψατε, εµείς τα 54 τα πήγαµε στα τριάντα
δυόµισι και από τρία χρόνια που έληγαν µέχρι το 2018, το πήγαµε σε 32,5 χρόνια και από 4,25% επιτόκιο, το πήγαµε στο 1%.
Απόψε εγώ σας λέω συγχαρητήρια που µειώσατε τους τόκους
και θα το δούµε το PSI στην εξεταστική. Πραγµατικά οι τόκοι µειώθηκαν. Εµείς πόσο µειώσαµε τους τόκους και πόσο αποµειώσαµε σε καθαρή παρούσα αξία το χρέος, στέλνοντάς το, αντί
για τρία χρόνια, σε τριάντα δύο και αντί για 4%, µε 1%; Κάντε
πράξεις, παρακαλώ, οι οικονοµολόγοι και οι συνταγµατολόγοι.
Εδώ πρέπει να πούµε και το εξής: Αυτή η Κυβέρνηση θα εφαρµόσει αυτόν τον προϋπολογισµό, θα τον στηρίξει. Θα έπρεπε σή-
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µερα να στηρίξουµε όλοι έναν προϋπολογισµό εθνικό και να
ελεγχθούµε, αν θέλετε, στο επόµενο δωδεκάµηνο κάθε τρίµηνο
ή, αν θέλετε, κάθε τετράµηνο εδώ, στη Βουλή, µέσω της Επιτροπής Οικονοµικών για την εκτέλεσή του και για το γιατί δεν φέρνουµε και παράλληλα µέτρα, να φέρουµε πιο πολλά έσοδα είτε
από τις λίστες του Λιχτενστάιν, της Γερµανίας, τις λίστες Λαγκάρντ ή οτιδήποτε άλλο κάνει αυτή η Κυβέρνηση, διότι τα νούµερα βγήκαν.
Εµείς το καταφέραµε, διότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει ούτε τις εκατό δόσεις. Εµείς κάναµε τις εκατό
δόσεις. Ρυθµίσαµε δισεκατοµµύρια και φέραµε στο ταµείο 765
εκατοµµύρια. Έγινε µία ερώτηση και ήρθαν οι απαντήσεις. Είναι
στα Πρακτικά της Βουλής. Κάναµε ένα βήµα, κάναµε κάτι. Βοηθήσαµε την ελληνική οικονοµία.
Η ελληνική οικονοµία δεν είχε καµµία απολύτως βοήθεια τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα τελευταία πέντε χρόνια η ελληνική οικονοµία καταστράφηκε για λόγους πολιτικούς. Και εδώ δεν
ήρθαµε να πούµε συγχαρητήρια σε κανέναν, αλλά όταν λέµε
συγχαρητήρια σε κάποιον θα πρέπει να λέµε συγχαρητήρια και
στον άλλον.
Θα πω για το PSI και θα κλείσω. Ο προϋπολογισµός θα ψηφιστεί. Είναι εθνική µας ευθύνη να ψηφιστεί και εθνική µας ευθύνη
να κάνουµε καλύτερη υλοποίηση από αυτήν που έχουµε προϋπολογίσει και να φέρουµε καλύτερα έσοδα και να βοηθήσουµε τον
Έλληνα πολίτη µέσα στο 2016 και να καταφέρουµε τέλος το επόµενο έτος, αρχές του µεθεπόµενου, να βγούµε στις αγορές και
να βγούµε από τα µνηµόνια.
Κλείνοντας να πω ότι όταν επιτιθέµεθα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και όταν λέµε ότι κουρέψαµε το PSI 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα σας αφήσω εδώ -ξέρω, κανείς δεν έχει µάθει να
διαβάζει- όλα τα δελτία χρέους από το 2010 έως το 2015 για να
µου βρείτε σε όλα τα δελτία χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών όταν µειώθηκε το χρέος ονοµαστικά µε το PSI, πόσο αυξήθηκε το επόµενο τρίµηνο. Διότι δανειστήκαµε περισσότερα από
όσα κουρέψαµε και αφήσαµε ακούρευτα, όπως απέδειξα την
προηγούµενη φορά µε το απόρρητο έγγραφο της Royal Bank of
Scotland, 95 δισεκατοµµύρια ευρώ για να έρχονται όλοι να πληρώνονται στο άρτιο και εµείς να κουρέψουµε την ελληνική περιουσία, τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, τα πανεπιστήµια, τα
ασφαλιστικά ταµεία και τις τράπεζες κατά 38 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Οι τράπεζες 38 δισεκατοµµύρια ευρώ, 48 δισεκατοµµύρια
ευρώ δάνειο! Τα 48 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνειο, 25 δισεκατοµµύρια ευρώ χασούρα! Για πείτε µου ποιος κάνει πράξεις; Ξαναλέω: Τριάντα οκτώ δισεκατοµµύρια ευρώ κούρεµα! Απαξίωση
των τραπεζών από το ΠΑΣΟΚ. Δάνεια 49 δισεκατοµµύρια ευρώ
στον ελληνικό λαό. Από τα 49 δισεκατοµµύρια ευρώ χάσαµε τα
25,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ποιος φταίει, εγώ; Θα γίνει εξεταστική τώρα; Θα κάνουµε εξεταστική τώρα; Να την κάνουµε αυτή
την εξεταστική; Να την κάνουµε.
Αλλά εάν δεν θέλετε εξεταστικές θα έλεγα εδώ πέρα να πείτε
στηρίζω για να µην πάω στη δραχµή, διότι καλά κάνανε οι άνθρωποι και πήγανε τα τρία χρόνια στα τριάντα δύο και το 4% στο
1%. Δώστε συγχαρητήρια µια φορά να το ακούσει ο ελληνικός
λαός, ένα µπράβο. Τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Καµµένε.
Ο κ. Φίλης, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σκιά της οικονοµικής κρίσης πέφτει βαριά πάνω στην εκπαίδευση.
Στην πενταετία του µνηµονίου µειώθηκαν κατά 35,6% οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, εξωθήθηκαν σε αποχώρηση
τριάντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί και έγιναν ελάχιστες προσλήψεις
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-τα δύο τελευταία χρόνια µάλιστα µηδενικές- µε αποτέλεσµα να
έχουµε ένα από τα πιο γερασµένα σχολεία στον κόσµο.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ φέτος καταγράφει ότι τέσσερις στους
δέκα εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
είναι πάνω από πενήντα ετών και ακόµη µόλις 1% κάτω από
τριάντα ετών και το 39% από σαράντα έως σαράντα εννέα ετών.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για τη δηµιουργία νέων
υποδοµών έχει οδηγηθεί σε τέλµα. Υπολειτουργεί η αρµοδιότητα
της υπεχρηµατοδοτούµενης τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή των σχολείων. Και βέβαια οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τις συνέπειες της µείωσης των αποδοχών τους, συχνά µάλιστα κάτω
από τις δυσµενέστατες συνθήκες, όπως αυτές των πρωτοδιόριστων ή αναπληρωτών σε δυσπρόσιτα µέρη.
Στις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής κρίσης προστίθενται και
οι συνέπειες της γενικότερης κρίσης, καθώς στο σχολείο εσωτερικεύονται οι αγωνίες και τα αδιέξοδα των νοικοκυριών, που
προκαλούν συναισθηµατικές εντάσεις αλλά και πρόσθετες µαθησιακές δυσκολίες για πολλά παιδιά από φτωχότερες οικογένειες. Στις εικόνες της κρίσης συγκαταλέγονται και εκείνες της
ακραίας φτώχειας, όπως η λιποθυµία µικρών µαθητών από υποσιτισµό µέσα στην τάξη.
Βρεθήκαµε, λοιπόν, αντιµέτωποι µε οξυµένα προβλήµατα που
κληρονοµήσαµε από τα προηγούµενα χρόνια των µνηµονίων,
αλλά και προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την ακραία νεοφιλελεύθερή αντίληψη που άρχισε να εφαρµόζεται πριν την
κρίση και αµφισβητεί το δικαίωµα όλων των παιδιών στη µόρφωση, µέσα από ιδεοληψίες που µετατρέπουν το καθολικό δικαίωµα σε προνόµιο των δήθεν άξιων.
Παρά το δηµοσιονοµικό καταναγκασµό προχωρήσαµε φέτος
σε προσλήψεις είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση έναντι δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα
πέρσι, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά περισσότερους αναπληρωτές από πέρσι, ποσοστό αύξησης 22,45%.
Ειδικότερα, στα σχολεία Ειδικής Αγωγής πραγµατοποιήθηκαν
φέτος προσλήψεις ρεκόρ, που φτάνουν το 49,9% ως ποσοστό
αύξησης.
Από φέτος επανέρχεται ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αµέσως µετά τα Χριστούγεννα ξαναλειτουργούν οι τάξεις
ενισχυτικής διδασκαλίας, που κατά τεκµήριο απευθύνονται σε
παιδιά από φτωχότερες κοινωνικές οµάδες, τα οποία δεν έχουν
δυνατότητα να κάνουν φροντιστήριο. Πρόκειται για µέτρο κοινωνικά αντισταθµιστικής πολιτικής απ’ αυτά που ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης πρέπει να αποτελούν διαρκές µέληµα της πολιτείας.
Ως αποτέλεσµα των πολιτικών επιλογών της πρώτης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε την επιστροφή των διαθεσίµων εκπαιδευτικών
και τη δηµιουργία ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί και αφορούν κυρίως τα κορίτσια, αυξήθηκε φέτος κατά οκτώ χιλιάδες ο
αριθµός των µαθητών και των µαθητριών στη δεύτερη τάξη των
ΕΠΑΛ. Άλλη µια εξέλιξη που αφορά κυρίως παιδιά από τις φτωχότερες οικογένειες.
Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εφαρµογή πιλοτικό πρόγραµµα για το δεκατιανό στα σχολεία σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφορά έντεκα χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία χωρίς κυλικείο, δηλαδή σε σχολεία που οι οικογένειες δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν το καθηµερινό χαρτζιλίκι των παιδιών. Το πρόγραµµα
αυτό που γίνεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως είπα, προβλέπεται να επεκταθεί από τον Σεπτέµβριο σε περισσότερα σχολεία ακόµα και µε διανοµή
γευµάτων.
Τέλος, ανοίγουµε τον αριθµό των εισακτέων στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Με το µέτρο αυτό, εκτός των άλλων, δηµιουργούνται
θέσεις εργασίας για πολλούς νέους επιστήµονες κατόχους διδακτορικών.
Όλες αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στη δηµιουργία ελάχιστων συνθηκών αξιοπρεπούς και ισότιµης φοίτησης των παιδιών.
Γνωρίζουµε ότι δεν είναι αρκετές. Είναι όµως η αρχή πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν το δηµόσιο ενδιαφέρον για την περαιτέρω αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου. Για πρώτη φορά µετά
από πολλά χρόνια οι δαπάνες του προϋπολογισµού για την παι-
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δεία σταθεροποιούνται στο 2,8% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια
είχαµε µια συνεχή πτώση των δαπανών παιδείας ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ.
Στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων διατίθενται για το
2016 ποσά ύψους 590 εκατοµµυρίων ευρώ, περισσότερα από
εκείνα του 2015. Επίσης, δε θίγονται τα κονδύλια για τη φοιτητική
µέριµνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κεντρική επιδίωξή µας είναι να
γίνουν φέτος, µετά από πολλά χρόνια αδιοριστίας, διορισµοί µονίµων εκπαιδευτικών αναλόγως της πορείας των δηµόσιων οικονοµικών. Σχεδιάζουµε το ενδεχόµενο χιλιάδων προσλήψεων
φέτος, προκειµένου να σταµατήσει το φαινόµενο της κάλυψης των
µόνιµων κενών από αναπληρωτές µε χρήµατα του ΕΣΠΑ.
Αναλόγως, λοιπόν, της πορείας των δηµόσιων οικονοµικών οι
χιλιάδες προσλήψεις µονίµων εκπαιδευτικών θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που ανακυκλώνονται ως αναπληρωτές στην εκπαίδευση, αλλά και σε χιλιάδες νέους
πτυχιούχους οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους µέσα στην
καρδιά της κρίσης, µε το φάσµα της ανεργίας και της µετανάστευσης, να ζήσουν την κανονικότητα, να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης κα προσφοράς στη χώρα µας.
Επίσης, οι χιλιάδες προσλήψεις αποκαθιστούν µια ανωµαλία:
εκείνη που µετατρέπει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη
της εκπαίδευσης σε κονδύλια µισθολογικής κάλυψης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η τακτική της αποκατάστασης της δηµόσιας υποχρέωσης προς την εκπαίδευση από
τη χρησιµοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, δηλαδή η σιωπηρή υποχώρηση του κράτους από το καθήκον του να στηρίζει τη δηµόσια
εκπαίδευση, είναι ένα σύµπτωµα που προϋπήρξε της οικονοµικής κρίσης. Είχε συνδεθεί µάλιστα µε δογµατισµούς σύµφωνα
µε τους οποίους το σχολείο αντιµετωπιζόταν ως δυνάµει επιχείρηση, µε διευθυντές σε ρόλο µάνατζερ, υποκείµενο στη δυναστεία των χορηγών, δηλαδή µε µειούµενο τον κυρίαρχο
µορφωτικό πολιτισµικό ρόλο του, µετατρεπόµενο σε εργαλείο
κατάρτισης.
Κανείς δεν αρνείται την ανάγκη επαγγελµατικής µαθητείας και
κατάρτισης. Ήδη ετοιµάζουµε ένα νέο σχέδιο, που θα απαντά
στην ανάγκη σύνδεσης των ΕΠΑΛ µε τη µαθητεία. Αλλά αυτή η
ανάγκη δεν υποκαθιστά την αναγκαία κατά το δυνατόν ολόπλευρη µόρφωση των παιδιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιπτώσεις του νεοφιλελεύθερου δογµατισµού είναι ήδη εµφανείς στην εκπαίδευση, όχι
µόνο στη χώρα µας αλλά σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Διαβάζοντας κάποιος την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2015, επισηµαίνει
ότι το διδακτικό δυναµικό σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ γηράσκει,
µε µακροπρόθεσµη συνέπεια την πτώση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων.
Επίσης, οι δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση µετά την οικονοµική κρίση του 2008, ιδιαίτερα µεταξύ των ετών 2010-2012,
µειώθηκαν σε µεγάλο ποσοστό στο 1/3 των χωρών του ΟΟΣΑ.
Αλλά και άλλες βεβαιότητες, όπως αυτή ότι ο αριθµός των παιδιών ανά τάξη δεν επηρεάζει ουσιαστικά το διδακτικό έργο, καταρρίπτονται από τον ίδιο τον ΟΟΣΑ, ο οποίος τώρα παραδέχεται -ή αναγκάζεται να παραδεχτεί- ότι οι τάξεις µε περισσότερα παιδιά οδηγούν σε µειωµένο χρόνο διδασκαλίας και µάθησης και σε περισσότερο χρόνο για την τήρηση της ησυχίας στην
τάξη.
Στα αρνητικά δεδοµένα των χωρών του ΟΟΣΑ είναι και η µείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, που δηµιουργεί τον κίνδυνο να υποχωρήσει το επίπεδο των νεοπροσλαµβανόµενων.
Όλα αυτά θα αποτελέσουν στοιχεία στην επικείµενη αξιολόγηση
της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, που θα γίνει
από επιτροπή εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να καταλήξει σε
συµπεράσµατα τους επόµενους µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση την πραγµατικότητα
που έχουµε κληρονοµήσει και πρέπει να υπερβούµε, µε βάση την
πεποίθηση ότι το σχολείο της κρίσης πρέπει να γίνει σχολείο της
ανάπτυξης, χωρίς βιασύνες, αλλά µε αποφασιστικότητα, χωρίς
µονοµέρειες, αλλά µε επιδίωξη συναίνεσης, χωρίς να παραβλέπουµε τις διαφορετικές αξιακές προσεγγίσεις, αλλά µε συνείδηση ότι µπορούν να βρεθούν κοινοί τόποι ανάµεσα στις
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πολιτικές δυνάµεις και την αναβάθµιση της εκπαίδευσης που
υποστασιοποιεί το κοινό καλό της µόρφωσης, προχωρούµε σε
εθνικό και κοινωνικό διάλογο.
Δεν επιδιώκουµε άλλη µια συζήτηση µεταξύ ειδικών, µακριά από
την κοινωνία και την εκπαίδευση. Δεν οργανώνουµε µια διαδικασία
νοµιµοποίησης προειληµµένων αποφάσεων. Δεν θέλουµε η συµµετοχή να γίνει µε εκπροσώπους, που συχνά οδηγούν σε µια διαθλασµένη διαµεσολάβηση ορισµένες φορές µε συντεχνιακό
πρόσηµο.
Επιδιώκουµε τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο µέσα από τρεις
παράλληλες διαδικασίες, µε στόχο, χωρίς να απεραντολογούµε,
να ιεραρχήσουµε προτεραιότητες και να αρχίσουµε να επιλύουµε, σταδιακά, κοµβικά προβλήµατα της εκπαίδευσης. Οι
τρεις παράλληλες διαδικασίες είναι η Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου.
Για πρώτη φορά, στόχος του διαλόγου δεν θα είναι η επικέντρωση στα πανεπιστήµια, αλλά η αναζήτηση λύσεων από τα
κάτω προς τα πάνω, από την προσχολική ηλικία, το δηµοτικό, τη
δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και της αναζήτησης νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήµια, που δεν θα γίνει βιαστικά, γιατί δεν θέλουµε να
δηµιουργήσουµε αναστάτωση, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν.
Στην καρδιά του διαλόγου θα είναι µια νέα φιλοσοφία για το
σχολειό: Ένα σχολειό συνεργασίας και όχι άκρατου ανταγωνισµού, ένα σχολειό δηµοκρατίας και όχι αυταρχισµού. Ένα σχολειό που θα προάγει την κριτική σκέψη, θα δηµιουργεί και θα
αναδεικνύει δεξιότητες, θα δηµιουργεί χαρά στα παιδιά, θα αποκαθιστά την κοινωνική αναγνώριση του εκπαιδευτικού, θα περιορίσει την φροντιστηριακή επιβάρυνση. Ένα σχολειό που θα
αντισταθεί στον πειρασµό της γυµνασιοποίησης του δηµοτικού
σχολείου, θα καταργήσει το σχολείο-εξεταστικό κέντρο, περιορίζοντας τις εξετάσεις υπέρ του χρόνου διδασκαλίας, αλλάζοντας και µειώνοντας την ύλη, αλλάζοντας τα βιβλία, δίνοντας τη
δυνατότητα µελέτης σε βάθος. Ένα σχολείο που θα αποκαθιστά
τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της µόρφωσης και θα στηρίζει την
τέχνη σε όλες τις έννοιες. Ένα σχολείο που θα διαπλάθει τον πολίτη της δηµοκρατίας µε εµπλουτισµένη την εθνική ταυτότητα σε
αναφορά προς τις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες εξελίξεις.
Κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον διάλογο επιδιώκουµε να έχει το
σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί. Χάρη σε αυτούς, έχουν φιλτραριστεί οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στα σχολεία. Χάρη σε αυτούς, δεκάδες χιλιάδες µεταναστόπουλα εντάχθηκαν στην κοινωνία µας, στα ίδια θρανία, δίπλα,
δίπλα, µε τα Ελληνόπουλα. Και θα ήταν άδικο να υπεραξιολογούνται αρνητικές συµπεριφορές περιορισµένης µερίδας εκπαιδευτικών ή να δηµιουργούνται κοινωνικοί αυτοµατισµοί µε
πρόσχηµα τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση είναι όραµα και έργο πολλών γενεών. Ποιος δεν θυµάται
την ιστορική µεταρρύθµιση του Ευάγγελου Παπανούτσου που
είχε προκαλέσει την αντίδραση των συντηρητικών και αντιδραστικών δυνάµεων της εποχής. Και µετά την πτώση της δικτατορίας,
τη µεταρρύθµιση Ράλλη που κατά κάποιον τρόπο, αυτοκριτικά για
την Δεξιά, αποκατέστησε την µεταρρύθµιση Παπανούτσου, αλλά
και τις µεταρρυθµίσεις των πρώτων χρόνων της διακυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, που ενέγραψαν προωθητικά αιτήµατα των κινηµάτων διδασκόντων και διδασκοµένων.
Έκτοτε, η έννοια της µεταρρύθµισης έχει δεινοπαθήσει. Η επέλαση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας εγκαθίδρυσε µια νεογλώσσα, σαν αυτήν που είχε προβλέψει ο Όργουελ και η
µεταρρύθµιση κατήντησε συνώνυµο της άρνησής της, δηλαδή,
της αντιµεταρρύθµισης. Γιατί η µεταρρύθµιση ιστορικά είχε προοδευτικό πρόσηµο. Αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας υπέρ των µη προνοµιούχων,
πραγµατοποιεί διαχρονικές αλλαγές και ρήξεις µε έναν ορίζοντα
διαρκούς διεύρυνσης της δηµοκρατίας, παντού.
Κι αυτό προκαλεί ερωτήµατα. Η παράδοξη λογική που ωθεί τις
σύγχρονες κοινωνίες, ύστερα από ένα ορισµένο όριο ανάπτυξης
να καταστρέφουν τα πλέον χειραφετητικά κεκτηµένα της ίδιας
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της νεωτερικότητας, όπως στοχαστικά επισηµαίνει ο Ζαν Κλόντ
Μισεά στο γνωστό βιβλίο του «Η εκπαίδευση της αµάθειας».
Αυτό το ιστορικό έργο της αποκατάστασης του κοµµένου νήµατος των µεταρρυθµίσεων στην εκπαίδευση, µέσα από τη δηµιουργία προϋποθέσεων ενός παράλληλου προγράµµατος,
σταδιακών αλλαγών και µεγάλων τοµών, προεξαγγέλλοντας σε
κάποιο βαθµό και παρακολουθώντας τελικά την πορεία της
χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, µε επίκεντρο τον πολίτη,
αυτό το ιστορικό έργο της µεταρρύθµισης ξανά, είναι η δέσµευση της Κυβέρνησης τής «για πρώτη φορά Αριστερά». Είναι
η δέσµευση απέναντι στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού
λαού που βιώνει τις επιπτώσεις της διάλυσης των κοινωνικών του
δικαιωµάτων.
Είναι δέσµευση υπαρξιακή, γι’ αυτό καλούµε όλους τους πολίτες να δείξουν εµπιστοσύνη στη δηµόσια εκπαίδευση, που µπορεί
να αποδειχθεί για άλλη µία φορά µηχανισµός αποκατάστασης της
κοινωνικής κινητικότητας και της ισότητας µέσα σε ένα περιβάλλον µεγάλων ανισοτήτων και διάλυσης των µεσαίων και λαϊκών τάξεων.
Εµπιστοσύνη στο δηµόσιο σχολείο, δηλαδή εµπιστοσύνη στη
δηµοκρατία, δηλαδή εµπιστοσύνη σε µια πορεία της Ευρώπης
µε κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοβίωτη ανάπτυξη που προϋποθέτει συνειδητό και µορφωµένο πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµπιστοσύνη στο δηµόσιο σχολείο και ξανά εµπιστοσύνη στο δηµόσιο σχολείο, το οποίο υποσχόµαστε να ανοίξει τον Σεπτέµβριο από την πρώτη µέρα, χωρίς
τα γνωστά προβλήµατα των τελευταίων χρόνων.
Γι’ αυτήν την αυτονόητη υποχρέωση εργαζόµαστε ήδη στο
Υπουργείο Παιδείας, προχωρώντας στις αναγκαίες διοικητικές
και υπηρεσιακές µεταβολές, επιταχύνοντας εκσυγχρονισµούς
και αποκαθιστώντας ένα κλίµα συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς φορείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέω ξανά: εµπιστοσύνη στο δηµόσιο σχολείο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 9ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Νίνα Κασιµάτη.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
απόψε καλούµαστε να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2016 και να τον ψηφίσουµε.
Παρακολουθώντας τη συζήτηση αυτές τις πέντε µέρες, µου
κάνει εντύπωση η αντίληψη της Αντιπολίτευσης ότι το πολιτικό
κόστος είναι απλώς η απώλεια της διακυβέρνησης, ίσως µετά η
ξεκούραση στα έδρανα της Αντιπολίτευσης ή εν πάση περιπτώσει η εύκολη κριτική και ουδεµία ανάληψη ευθύνης. Μετά από
πέντε χρόνια κρίσης θα περίµενα να έχει την ωριµότητα η Αντιπολίτευση να αναλάβει τις ευθύνες της και εµπράκτως, ειδικώς
στο ζήτηµα του ασφαλιστικού, γιατί όλοι γνωρίζουµε πώς διασπαθίστηκαν τα αποθεµατικά των ταµείων από τη δεκαετία του
’90 και µετά και όλοι γνωρίζουµε ποιο είναι το ύψος των συντάξεων, εξαιτίας των νόµων που ψηφίστηκαν τα τελευταία πέντε
χρόνια της κρίσης.
Ίσως η µόνη αλήθεια που άκουσα αυτές τις ηµέρες ήταν –νοµίζω το είπε ο κ. Τασούλας- ότι ο πρώτος αριστερός προϋπολογισµός, ήταν ο προϋπολογισµός του 1982 και χαίροµαι πολύ γι’
αυτήν την τοποθέτηση, γιατί πραγµατικά όλα τα χρόνια των µνηµονίων ανατριχιάζω µε τη δαιµονοποίηση της Μεταπολίτευσης
σε σχέση µε το αποτέλεσµα της κρίσης και την κατάληξη στο
µνηµονιακό καθεστώς.
Ελπίζω πραγµατικά και σας προτρέπω στην Αντιπολίτευση να
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κάνετε περισσότερες ιδεολογικές επεξεργασίες κι έναν πολιτικό
αναστοχασµό και πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε
και την εσωκοµµατική έριδα που σας ταλανίζει.
Εν πάση περιπτώσει, θα δώσω κάποιες απαντήσεις σε όσα
ακούστηκαν για τον δικό µας προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι
είναι ένας προϋπολογισµός µιας αριστερής Κυβέρνησης, που καλείται να λειτουργήσει και να κυβερνήσει σε ένα µνηµονιακό
πλαίσιο που κληρονόµησε.
Ο προϋπολογισµός του 2016 δεν έχει τα ίδια υφεσιακά χαρακτηριστικά ούτε προδιαγράφει πολιτικές σκληρής λιτότητας, που
χαρακτήριζε όλους τους προηγούµενους προϋπολογισµούς της
κρίσης. Ως σκληρή λιτότητα χαρακτηρίζεται αυτό που συνέβη τα
πέντε προηγούµενα χρόνια, όπου η δηµοσιονοµική προσαρµογή
για τα έτη 2010-2014 ανήλθε συνολικά σε 62,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Για την επίτευξη του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του 2016
θα χρειαστεί να ληφθούν συνολικά δηµοσιονοµικά µέτρα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από αυξήσεις φόρων και 1,8 δισεκατοµµύρια από µειώσεις δαπανών. Συνολικά είναι 4,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το σηµειώνω γιατί θα το χρησιµοποιήσω παρακάτω
γιατί θα θέλω κάτι να σας θυµίσω.
Οι συνολικές δαπάνες παραµένουν στα ίδια επίπεδα, εποµένως δεν έχουµε το στοιχείο εκείνο της περιστολής των δαπανών
που είχαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης και οδήγησαν
την οικονοµία σε βαθιά ύφεση.
Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της µικρής, σε σχέση µε το παρελθόν, δηµοσιονοµικής προσαρµογής για το 2016, επιφέρουµε αντιστροφή της πτωτικής τάσης των τελευταίων ετών στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, όπου από το 2004 που ήταν
9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, είχαµε µία συνεχή πτωτική πορεία,
έκτοτε. Φέτος, αυτό θα αυξηθεί κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ και
θα φτάσει συνολικά το Πρόγραµµα στα 6,75 δισεκατοµµύρια. Η
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια
γιατί ανάκαµψη της οικονοµίας χωρίς Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων δεν πιστεύω ότι µπορούµε να έχουµε.
Ακόµη, η µείωση των δαπανών αφορά κατά 287 εκατοµµύρια
καταναλωτικές δαπάνες του Δηµοσίου. Το δε ποσό για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών του κράτους και του λαού αυξάνεται
κατά 823 εκατοµµύρια ευρώ, ορθολογικά κατανεµηµένα.
Ας απαντήσουµε, τώρα, στο επιχείρηµα ότι τα µέτρα ήταν
αχρείαστα, που ακούστηκε πολλές φορές από την πτέρυγα της
Αντιπολίτευσης, ότι είναι πρόσθετα µέτρα, που έφερε η «κακή»
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το δεκάµηνο και απέτρεψε την
άφιξη στην «Εδέµ» που είχατε δηµιουργήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολιτεύσεως, πείτε και
στον ελληνικό λαό και στους εαυτούς σας την αλήθεια. Είναι
γνωστό ότι η πέµπτη αξιολόγηση του προηγούµενου δικού σας
προγράµµατος δεν έκλεισε, γιατί ακριβώς δεν είχαν συµφωνηθεί
τα µέτρα της περιόδου 2015-2016.
Θέλω να σας διαβάσω κάτι από την έκθεση του Κέντρου Ερευνών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,
που δεν είναι think tank του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε. Διαβάζω
από τη σελίδα 17. «Το συνολικό ύψος του νέου δηµοσιονοµικού
πακέτου ανέρχεται σε 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2013-2014 και επιπλέον σε µέτρα ύψους 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2015-2016. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει το
υφιστάµενο πρόγραµµα την πέµπτη εξέταση προόδου του».
Αυτά έλεγε πέρυσι το ΕΒΕΑ.
Να σας πω κι έναν άλλο µύθο σας. Λέγατε ότι φορτώσαµε τη
χώρα µε ένα νέο δάνειο 90 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και ερωτώ:
Μετά το θεωρητικό κλείσιµο της πέµπτης αξιολόγησης –που δεν
συνέβη ποτέ- είχατε καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της
χώρας για τα επόµενα χρόνια ή έστεκαν εκεί να µας περιµένουν
ή η προληπτική γραµµή πίστωσης θα έφτανε;
Θα ήθελα, κλείνοντας, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τον
ρόλο που επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές συµφωνίες για τους εθνικούς προϋπολογισµούς, γιατί αυτό θα πρέπει, θεωρώ, ως υπεύθυνο πολιτικό προσωπικό να µας απασχολήσει και να µας
προβληµατίσει για τον τρόπο µε τον οποίο η χώρα µπορεί να βγει
από την κρίση.
Ο ελληνικός προϋπολογισµός, όπως και όλοι οι ευρωπαϊκοί
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προϋπολογισµοί υπερπροσδιορίζονται από την απορρύθµιση και
τη χρηµατιστικοποίηση του αγγλοσαξονικού νεοφιλελευθερισµού και από τη Nord Liberalisme, από τον γερµανικό φιλελευθερισµό της τάξης και της πειθαρχίας, που εξαιρεί βέβαια τη
«SIEMENS», τη «VOLKSWAGEN» κ.λπ.. Η προσδοκία ανάκαµψης
σύµφωνα µε το δόγµα αυτό, θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη,
που µαζί µε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, όπως τις εννοούν,
θα οδηγήσει σε θετική αντίδραση των αγορών και σε επενδύσεις
από τον ιδιωτικό τοµέα.
H Αντιπολίτευση αυτού του δόγµατος είναι οπαδός, αυτήν την
πολιτική υιοθέτησε τα προηγούµενα χρόνια, γιατί ήταν η ιδεολογία της και είναι η ιδεολογία της και πράγµατι ο ελληνικός λαός
εκλήθη να πετύχει και πέτυχε µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, καθώς επίσης να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
µε υιοθετηµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, µε τα γνωστά
όµως πενιχρά αποτελέσµατα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Η πτώση του µοναδιαίου κόστους
εργασίας, έκανε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική; Αυτή είναι µια
διαρθρωτική µεταρρύθµιση, η οποία θεωρώ ότι έχει επωαστεί
όλο αυτό το διάστηµα, όλα αυτά τα πέντε χρόνια. Όχι, δεν έχει
συµβεί. Ούτε αυξήθηκαν οι εξαγωγές µας ούτε γίναµε πιο ανταγωνιστικοί.
Εµείς τη συναίνεση του Βερολίνου -που υποστηρίζει ότι η
κρίση µπορεί να επιλυθεί µόνο εφόσον οι ενδιαφερόµενες εφαρµόζουν προγράµµατα λιτότητας- δεν την αποδεχόµαστε. Την
απορρίπτουµε. Και γι’ αυτό δώσαµε και µάχη για µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα. Γι’ αυτό και προσπαθούµε να αλλάξουµε
τον συσχετισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν πρέπει και ως πολιτικό σύστηµα στη χώρα να ενισχύσουµε
µία κατεύθυνση της Ένωσης, η οποία σκοπεύει σε µια ιµπεριαλιστική εν τέλει επέκταση, αυτήν την ιµπεριαλιστική επέκταση που
έχει χρηµατοδοτήσει τις ανατροπές καθεστώτων στη Μέση Ανατολή, την Αραβική Άνοιξη κ.λπ. και που σήµερα όλοι µαζί και κυρίως οι πολίτες εκείνων των χωρών µε το αίµα τους πληρώνουν.
Είµαστε µία χώρα µε µια επιθετική γείτονα, την Τουρκία. Είµαστε στο σταυροδρόµι αυτής της εξέλιξης και θεωρώ ότι το µέλλον θα είναι καλύτερο και για τον τόπο µας και για το λαό µας
αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, εάν καταφέρουµε να συνεννοηθούµε στα βασικά, ότι δηλαδή αυτά τα προγράµµατα δεν
είναι βιώσιµα εάν δεν αλλάξουν οι βασικές παράµετροι στον
τρόπο που λειτουργεί η ΟΝΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Κασιµάτη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παππάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα χρόνο µετά τη συζήτηση του
προηγούµενου προϋπολογισµού µπορούµε και πρέπει να αναλογιστούµε στο πού θα βρισκόταν η χώρα εάν είχε επισυµβεί η πολιτική αλλαγή που επιβεβαιώθηκε και τον Γενάρη, αλλά και στις
τελευταίες εκλογές.
Και το λέω αυτό, διότι αναπτύσσεται από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µια κριτική µηδενιστική, µία κριτική καταστροφολογική, µία κριτική η οποία καταλήγει στο ότι αυτή η
Κυβέρνηση είναι η χειρότερη που πέρασε τα τελευταία χρόνια.
Πού θα ήταν, λοιπόν, αυτή η χώρα εάν δεν είχε γίνει αυτή η αλλαγή;
Στις 9 Δεκεµβρίου του 2014, µία µέρα µόλις µετά την ανακοίνωση για την επίσπευση της προεδρικής εκλογής, η κυβέρνηση
του κ. Σαµαρά στέλνει επιστολή στην τρόικα µε την οποία ζητά
έγκριση της περίφηµης πιστωτικής γραµµής και µέσα σε αυτή
την επιστολή λέει ότι οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται κατηγορηµατικά να πράξουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πέµπτης αξιολόγησης. Την επόµενη µέρα η Κοµισιόν
σε ενηµερωτικό της κείµενο λέει ότι οι ελληνικές αρχές δεσµεύτηκαν άνευ όρων να πετύχουν τους στόχους του πρωτογενούς
πλεονάσµατος.
Ποια πρωτογενή πλεονάσµατα; Είναι τα πρωτογενή πλεονά-
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σµατα του 3% και του 4,5% που συνολικά σε σχέση µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα που αυτή η Κυβέρνηση έχει συµφωνήσει
είναι 20 δισεκατοµµύρια παραπάνω µέτρα. Και αν κρίνει κανείς
από το ταλέντο και τη στοχοπροσήλωση που είχε η προηγούµενη
κυβέρνηση στη µονοµερή περικοπή κοινωνικών δαπανών, µισθών
και συντάξεων, αντιλαµβάνεται κανείς ποια θα ήταν η πραγµατικότητα για τα χαµηλά εισοδήµατα στη χώρα µας.
Τρεις µήνες µετά βέβαια αποδείχτηκε ότι ούτε οι στόχοι του
2014 είχαν πιαστεί και -όπως βέβαια παραδέχτηκε και στέλεχος
της Νέας Δηµοκρατίας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- η χώρα
όδευε πλησίστια προς τη στάση των εσωτερικών πληρωµών για
τον Μάρτη. Άρα, έχουµε 20 δισεκατοµµύρια περισσότερα µέτρα,
ελεύθερες απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, 1.100.000 φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, χωρίς να έχουν ρυθµίσει τα χρέη τους προς το
δηµόσιο, καµµία µέριµνα για τους ανθρώπους που είναι στην
ακραία φτώχεια, κατάργηση του ΕΚΑΣ κ.ο.κ. Εκτός στόχων,
απροστάτευτη κοινωνία, απροστάτευτη και η πρώτη κατοικία,
αυτή θα ήταν η πραγµατικότητα.
Και πού πάµε τώρα; Δηµοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες της Ευρωζώνης. Τι λένε για την Ελλάδα;
Υπάρχει αύξηση της τάξης του 4,8% στο πραγµατικό διαθέσιµο
εισόδηµα των ελληνικών νοικοκυριών. Τα προηγούµενα χρόνια
ήταν κατά µέσο όρο 4% η µείωση ετησίως. Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι το ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Για το κλείσιµο των τραπεζών θέλω να κάνω την εξής υπόµνηση. Δεν έχει υπάρξει στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας που
να έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για το εάν καλώς οι εταίροι επέλεξαν εκείνες τις κρίσιµες µέρες να µην αποδεχτούν το αίτηµα της
ελληνικής Κυβέρνησης για ολιγοήµερη παράταση του προγράµµατος. Μόνο έκαναν κριτική ότι η Κυβέρνησή µας έριξε τη χώρα
στα βράχια.
Καλώς ή κακώς, απέρριψαν, λοιπόν, οι εταίροι εκείνες τις κρίσιµες ηµέρες το αίτηµα για ολιγοήµερη παράταση του προγράµµατος ούτως ώστε ο κόσµος να πάει στη κάλπη του δηµοψηφίσµατος χωρίς τα εκβιαστικά διλήµµατα; Αυτό δεν το έχουµε
ακούσει, δεν έχουµε ακούσει µία σαφή απάντηση.
Τότε που έκλεισαν οι τράπεζες κάποιοι µιλάγανε για ύφεση
4,3%. Το έτος, απ’ ό,τι φαίνεται, θα κλείσει µε ελάχιστη ύφεση.
Παρενθετικά θυµίζω ότι στο τελευταίο τεύχος του «ECONOMIST» γίνεται λόγος για οριακή αύξηση του ΑΕΠ 0,2%. Ακόµα
και µε ελάχιστη ύφεση να κλείσει, αντιλαµβάνεστε ότι η σταθερότητα και το κλίµα που αυτή η Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει
κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασµούς, τους οποίους κάποιοι υπέθεταν ότι θα είναι πολύ πιο ισχυροί.
Έσοδα Οκτωβρίου: 700 εκατοµµύρια παραπάνω από τα περυσινά. Σε αυτόν τον προϋπολογισµό, µετά από χρόνια, έχουµε αύξηση των δαπανών για τα νοσοκοµεία και ραγδαία αύξηση του
κοινωνικού προϋπολογισµού. Εδώ, βέβαια, ακούµε µηδενιστικές
κριτικές σε όλα τα επίπεδα. «Αποτυχία», λέει, «η τελική διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας».
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, εάν συµφωνούµε ότι 31
Δεκεµβρίου 2014 άλλαξε η χρονιά το βράδυ στις 24.00’, τότε
έληξε και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τόσο καθαρά και
τόσο απλά. Παραλάβαµε µηδενική προστασία της πρώτης κατοικίας, οι Θεσµοί ήρθαν στη συζήτηση µαζί µας, µετά από λίγο πήγαµε στο 16%, θεωρώντας ότι για τον εαυτό τους κάνουν σκόντο,
και καταλήξαµε στο 60% της προστασίας της πρώτης κατοικίας
και οι Έλληνες που έχουν εισόδηµα κάτω από 35.000 ευρώ προστατεύονται µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Να µην µιλήσουµε βέβαια για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Δεν
ξέρω, αλλά φαντάζοµαι ότι όλοι µας και όλοι σας έχετε δει ένα
από τα αναρίθµητα δελτία που µιλάγανε για τον κόλαφο, για τη
στρατηγική ήττα, για διάφορους φιλοξενούµενους στα τηλεοπτικά παράθυρα εκείνον τον καιρό, οι οποίοι µε πολύ προσβλητικό τρόπο µιλούσαν για µια επιλογή, την οποία είχαµε από
κοινού ψηφίσει -να υπενθυµίσω- δηλαδή το 23% στο ΦΠΑ. Συντριπτική ήττα του 23% συντριπτική ήττα και το 0%. Τι γίνεται εδώ
πέρα; Νοµίζω ότι κάποιοι βλέπουν την πραγµατικότητα µέσα από
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τον φακό των προσωπικών τους και ιδιωτικών συµφερόντων.
Να µην ξεχάσουµε τι συνέβη και µε τις εκατό δόσεις, διότι µπήκαµε σε µια διαπραγµάτευση και το πρώτο αίτηµα των Θεσµών,
οι οποίοι στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης θεωρούσαν
µονοµερή ενέργεια τη θέσπιση του µέτρου, ήταν να το αποσύρουµε συνολικά. Το µέτρο αυτό είναι εκεί. Μηδενικής αξίας είναι
και αυτό;
Μια αναφορά στο ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το οποίο θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε τις επόµενες
µέρες. Νοµίζω ότι µόνο ως εθισµό στην λογική των αλλεπάλληλων περικοπών µπορεί να εξηγήσει κανείς τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο θέµα του ασφαλιστικού. Έχουν
επισυµβεί έντεκα κύµατα περικοπών στο ασφαλιστικό σύστηµα,
µε αποτέλεσµα τη ραγδαία µείωση των συντάξεων και τώρα για
πρώτη φορά επιζητούµε ένα ευρύ µέτωπο για να πάµε σε αλλαγή
του υποδείγµατος, σε αλλαγή στρατηγικής, δηλαδή να αυξήσουµε τους πόρους από διάφορες πηγές, από τις εισφορές, από
άλλες πηγές, για να στηρίξουµε το επίπεδο των συντάξεων και
βρίσκουµε άρνηση.
Θα τις περιµένουµε τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης µε µεγάλο ενδιαφέρον, αλλά µέχρι να κατατεθούν οι προτάσεις δικαιούµαστε να υποθέτουµε ότι οι θέσεις της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης είναι οι θέσεις των Θεσµών, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις αρχές του Ιουλίου και για τις οποίες η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση διαδήλωνε στους δρόµους της Αθήνας ζητώντας
από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει «ναι» και την πλήρη εφαρµογή
της ρήτρας του µηδενικού ελλείµµατος, την άµεση κατάργηση
του ΕΚΑΣ και µία σειρά από µέτρα, τα οποία ήταν ακριβώς στην
ίδια λογική των ελάχιστων παροχών από το κράτος και της συνολικής απόσυρσης του δηµοσίου από την κοινωνική ασφάλιση.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ευτυχώς που υπήρξε
η πολιτική αλλαγή και αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε κα προστάτευσε και τους πολύ φτωχούς ανθρώπους µε το νόµο για την ανθρωπιστική κρίση και τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µε τη
ρύθµιση των εκατό δόσεων και την πρώτη κατοικία για τα λαϊκά
στρώµατα. Και θα καταφέρουµε –το πιστεύω- να υπερασπιστούµε και τους συνταξιούχους –ακόµα και µόνοι µας, ΣΥΡΙΖΑ
και Ανεξάρτητοι Έλληνες, εάν εσείς δεν συναινέσετε- και το εισόδηµά τους και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις θα καταφέρουµε να επαναφέρουµε και θα προχωρήσουµε σε ισχυρή
διαπραγµάτευση για το δηµόσιο χρέος.
Θα σταµατήσουµε, δηλαδή, την καταστροφή, όπως είπαµε
προεκλογικά και µην κάνετε –δεν σας διευκολύνει καθόλου- ότι
ξεχνάτε πως έχουν µεσολαβήσει εκλογές. Βεβαίως είχαµε προσδοκίες. Δεν καταφέραµε όσα θα θέλαµε, όταν για πρώτη φορά
βρεθήκαµε στη θέση της διακυβέρνησης τον Γενάρη, αλλά η ριζική διαφορά φιλοσοφίας και προσέγγισης µε τη δική σας την
παράταξη είναι ότι εµείς αυτό που καταφέραµε, το βάλαµε στην
κρίση του λαού. Και βάλαµε στην κρίση του λαού και τον ίδιο µας
τον εαυτό και ο λαός αποφάσισε σε αλλεπάλληλες εκλογές.
Κι εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής: Θα είναι ένα εύκολο νοητικό πείραµα για σας, να ξαναπέσετε στην εύκολη κατηφόρα των
σεναρίων περί αριστερής παρένθεσης. Έχετε στρατηγικό πρόβληµα. Οικοδοµήσατε από το 2012 και µετά για τον εαυτό σας
µία εικόνα ότι είστε η παράταξη που θα κρατήσει τη χώρα στην
Ευρώπη και ότι η δική µας παράταξη θα την έβγαζε από την Ευρώπη. Αυτό τελείωσε, διαψεύσθηκε παταγωδώς.
Χρειάζεστε, λοιπόν, επειγόντως να σκεφθείτε έναν πάρα πολύ
έξυπνο και σηµαντικό λόγο, που θα τον εξηγήσετε στο λαό, για
να πειστεί ότι σας χρειάζεται, διότι ο λαός επέλεξε ποια είναι η
παράταξη που µπορεί να τον κρατήσει στην Ευρώπη, ποια παράταξη δίνει τις µάχες, ποια µπορεί να τον υπερασπιστεί και ποια
µπορεί να δηµιουργήσει και να πυροδοτήσει εξελίξεις στην Ευρώπη.
Και µε αυτήν την έννοια, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα
που εµπίπτει στις δικές µου αρµοδιότητες. Καλώ τη Νέα Δηµοκρατία να συναινέσει άµεσα να εργαστεί για να υπάρξει Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε νόµιµη σύνθεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πέρασε ενάµισης µήνας, όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πέρασε ενάµισης µήνας, κύριε Λοβέρδο. Ελπίζουµε και στη δική σας τη συ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ναίνεση, έχει ψηφιστεί ο νόµος…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχατε θέσει δύο µήνες προθεσµία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπάρχει η
Διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί µπορεί να αποδείξει ο καθένας τι
προθέσεις έχει.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει κανένα κόµµα της
Βουλής να παίξει το παιχνίδι συµφερόντων. Δεν είναι προς το
καλό και επαναλαµβάνω η Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει να δείξει
πάρα πολύ υψηλή ευθύνη.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε και εθνική και διεθνή στρατηγική που
επηρεάζει τις εξελίξεις σε µία Ευρώπη που έχει αρχίσει να
αφουγκράζεται τα αδιέξοδα των πολιτικών της λιτότητας και µε
αυτήν την έννοια θέλουµε για άλλη µία φορά να χαιρετίσουµε και
τις θέσεις που διατύπωσε κατά την επίσκεψή του ο Γάλλος Πρόεδρος και το γεγονός ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός στην τελευταία φάση της διαπραγµάτευσης στήριξε ανοιχτά τις ελληνικές
θέσεις και το γεγονός ότι η ιταλική Κυβέρνηση προχώρησε στη
διατύπωση της πρότασης για ένα ευρωπαϊκό επίδοµα ανεργίας,
που µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόµατος σταθεροποιητής και
µηχανισµός αναδιανοµής εισοδηµάτων µέσα στην Ένωση.
Να χαιρετίσουµε το σχηµατισµό κυβέρνησης στην Πορτογαλία, όπου συµµετέχει το Σοσιαλιστικό Κόµµα, το Μπλόκο της Αριστεράς και το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Είναι µία πάρα πολύ
σηµαντική εξέλιξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να χαιρετίσουµε, επίσης, το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά και οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι ακόµα και κοµµάτι των
Φιλελευθέρων στήριξαν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, για να συµµετέχει το Ευρωκοινοβούλιο στον απολογισµό
και την εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος. Όλες οι φάσεις
εφαρµογής του ελληνικού προγράµµατος -και αυτό είναι το µήνυµά µας προς κάθε κατεύθυνση- από εδώ και µπρος θα γίνουν
µε όρους διαφάνειας και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Θα διατυπώσουν όλοι τις πολιτικές τους θέσεις. Δεν υπάρχουν πλέον
αυθεντίες.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δική µας στρατηγική, αυτός είναι ο δικός
µας δρόµος, αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και αυτόν
το δρόµο θα τον βαδίσουµε µε αποφασιστικότητα, για να έρθουν
καλύτερες µέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Παππά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ζητάτε τον λόγο
για προσωπικό, γιατί η σειρά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός
πρέπει να τοποθετηθώ για δύο πραγµατάκια πάνω σε αυτά που
είπε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
για θέµα προσωπικό να σας δώσω τον λόγο, γιατί προηγούνται
άλλοι συνάδελφοι. Έχουν δηλώσει ο κ. Θεοχάρης …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Θεοχάρη, για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ένα λεπτό, εντάξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Παππάς, ο Υπουργός που κατέβηκε λίγο πριν από το
Βήµα, συνέχισε στη γνωστή λογική της αριστερής προπαγάνδας,
να παραπληροφορεί, να διαστρεβλώνει και να παραποιεί την
πραγµατικότητα.
Είναι σίγουρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ιστορικός
του µέλλοντος θα καταγράψει ως ένα µεγάλο ιστορικό λάθος για
τον ελληνικό λαό, την αλλαγή που έγινε τον Ιανουάριο.
Κι επειδή η αλήθεια είναι αυτή που είναι πραγµατικότητα δυστυχώς για όλους, η οποία στοιχειώνει τον ελληνικό λαό …
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού
δεν σας αρέσει η κρίση του λαού, µπορείτε να αλλάξετε λαό,
όπως είπε και ο Μπρεχτ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να µε διακόπτουν οι Βουλευτές, κύριε
Τσακαλώτο, εντάξει, αλλά κι εσείς που µιλάτε όλη την ηµέρα;
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Κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε µε! Και από Υπουργούς, κύριε
Τσακαλώτο; Μιλάτε όλη µέρα!
Θέλω, λοιπόν, να πω το εξής, συνεχίζοντας: Δυστυχώς για
εσάς, σας στοιχειώνει ένα πραγµατικό ντοκουµέντο, το e-mail
Χαρδούβελη, το οποίο αποτυπώνει την πραγµατικότητα, κύριε
Παππά και το οποίο λέει -να το ακούσει ο ελληνικός λαός!- αυτό
που γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες, ο κάθε άνεργος, ο συνταξιούχος, οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, οι αδύναµοι, ότι αν δεν είχε γίνει η αλλαγή της Κυβέρνησης, δεν θα
µειωνόταν καµµία σύνταξη, δεν θα µειώνονταν µισθοί, δεν θα αυξανόταν η ανεργία, όλο αυτό το µεγάλο και επώδυνο πακέτο των
µέτρων δεν θα υπήρχε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
σας παρακαλώ συντοµεύετε γιατί µπαίνουµε πλέον σε αγόρευση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή είναι η µεγάλη αλήθεια, κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αλλαγής, που θα χαρακτηριστεί από τον ιστορικό του µέλλοντος ως µεγάλο πολιτικό
λάθος που έκανε ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Θεοχάρης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δέχοµαι από
τον Υπουργό που έχει την ευθύνη για τον προϋπολογισµό, τον κ.
Τσακαλώτο, µία σύσταση να προτείνω στον κ. Βρούτση να αλλάξει λαό.
Υπουργέ, αυτό θα ήταν λογικό, εάν είχαµε µία µόνο εκλογική
αναµέτρηση. Δεν µπορούµε να αλλάζουµε εκλογές κάθε φορά
που έχουµε και ευρωεκλογές και δηµοψηφίσµατα και ξανά εκλογές.
Ο ελληνικός λαός έχει αποφανθεί και νοµίζω, κύριε Βρούτση,
στα σοβαρά µιλώντας 100%, έχει αποφανθεί µε όρους ιστορικής
αποτίµησης και για τη δική σας διακυβέρνηση και για την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων.
Είµαι από αυτούς που πιστεύουν -και έχω παραξενέψει ανθρώπους µέσα στο δικό µου κόµµα- ότι δεν είναι απαραίτητο η συντηρητική παράταξη να ταυτίζεται µε αυτές τις πολιτικές. Εάν
δείτε ιστορικά, πραγµατικά υπήρξαν φορές και φάσεις όπου συντηρητικά κόµµατα ήταν υπέρ της δηµόσιας παρέµβασης και αντιλαµβάνονταν τις ασυµµετρίες, τις ασυνέχειες και τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι πανελεύθερες αγορές.
Δυστυχώς, δεν είµαστε σε αυτήν την ιστορική φάση. Και θα
σας συνιστούσα -δεν είναι δική µου δουλειά- να το προσµετρήσετε αυτό λίγο στον εσωκοµµατικό σας διάλογο, ο οποίος δυστυχώς για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα είναι πολύ φτωχός και
να σκεφτείτε εάν έχει συµβάλει αυτό στο γεγονός ότι έχει το
κόµµα σας υποστεί τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τέσσερις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θεοχάρη,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε τον κ. Παππά να µας
εξηγεί το στρατηγικό πλεονέκτηµα του ΣΥΡΙΖΑ µέσω του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση, τον οποίο έβαλε και ξαναέβγαλε. Φοβερά
στρατηγική κίνηση! Του συνιστώ να ακούσει την οµιλία µου, να
τη διαβάσει από τα Πρακτικά για το τραινάκι του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε όταν σας τράβηξε ο κ. Ντεζίρ το αυτί, που βάλατε ΦΠΑ
στο µοσχάρι και κατέληξε στον ΟΠΑΠ, να ζητάει 1 δισεκατοµµύριο πίσω από την ιδιωτικοποίηση επειδή του έχετε προκαλέσει
ζηµιά στο επιχειρηµατικό του µοντέλο.
Ακούσαµε και τον κ. Φίλη -και µας τα είπε πράγµατι πάρα πολύ
ωραία ο κ. Φίλης- για τα υπαρκτά προβλήµατα των παιδιών που
δεν έχουν να φάνε, των φτωχών, των αδυνάµων και των ανέργων.
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Συζητάµε -επειδή ακριβώς έχετε αυτά τα προβλήµατα- έναν
προϋπολογισµό, που κόβει δαπάνες ή τις κρατάει σταθερές σε
υγεία, σε παιδεία, σε πολιτισµό, που βάζει φόρους και κόβει συντάξεις αλλά όχι λιτότητας, όπως µας είπε προηγουµένως η κ. Κασιµάτη. Λιτότητα δεν είναι αυτό!
Και πώς είναι δυνατόν να διαβάζουµε στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ότι
για περιφορά στο ΚΥΣΕΑ έδωσε 120 εκατοµµύρια ανάθεση στη
«BOEING» για δέκα παµπάλαια Σινούκ που πέταγαν στο Αφγανιστάν; Αυτά στη συνείδησή σας πως τα ενώνετε;
Αυτό είναι το κόστος της επίσκεψης του κ. Κέρι ή των δηλώσεών του; Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Έτσι θα λύσετε τα προβλήµατα της ανεργίας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εγώ δεν θα σας ξαναπώ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θα σας
λέω κυβέρνηση Lockheed Martin-Boeing. Αυτό είστε! Βεβαίως!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τι λες; Τροµάξαµε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Απευθείας αναθέσεις εξακοσίων εκατοµµυρίων την περίοδο αυτή, τη στιγµή που κόβετε
δαπάνες.
Σας πονάει, γιατί η κριτική είναι από τη συνείδησή σας, δεν
είναι από µένα!
Χθες µιλήσαµε για το σκάνδαλο των τραπεζών και ο κ. Τσακαλώτος µάς προέτρεψε να ζητήσουµε συγγνώµη. Είπε, επίσης,
πως ο ίδιος δεν ζήτησε εξεταστική για την πώληση των µετοχών
της Eurobank.
Ξεχνάει, βέβαια, πως είναι Υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ,
που την ζήτησε. Ξεχνάει πως, ως Βουλευτής, πριν το καλοκαίρι
ψήφισε την εξεταστική επιτροπή που είχε θέµα τα µνηµόνια και
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρα, ο κ. Τσακαλώτος
δεν ζήτησε την εξεταστική, απλώς την ψήφισε.
Με τέτοια ψέµατα αποξενώνετε τους ψηφοφόρους σας, αυτούς που κρύβονται, αυτούς που έχουν σταµατήσει πια να λένε
πως ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο µεγάλο είναι το στρατηγικό σας πλεονέκτηµα. Κοψοχέρηδες ψηφοφόρους έχουµε ξαναδεί. Κοψοχέρη Υπουργό, είναι η πρώτη φορά!
Τότε, µε 300% αύξηση σε εκείνη την ανακεφαλαιοποίηση θα
µπορούσαµε, έστω και δύσκολα, να βγάλουµε τη χασούρα –
πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδιανόητο. Σήµερα, θέλουµε 4.200%,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να βγάλουµε τα λεφτά που χάσαµε! Ούτε στο σινεµά δεν γίνονται αυτά.
Ας ανατρέξουµε, όµως, για να µην κατηγορηθώ για µονοµέρεια, στην ιστορία του τραπεζικού συστήµατος στη χώρα µας,
γιατί είναι η ιστορία της ελληνικής διαπλοκής από το ‘60 και µετά.
Περίοδος πρώτη: Μέχρι το 1981 έπρεπε να ξέρεις κάποιον
στην κυβέρνηση, να έχεις µπάρµπα στην Κορώνη ή σχέση µε τη
χούντα, για να έχεις πιθανότητα να πάρεις δάνειο. Τράπεζες και
κόµµατα ήταν ένα πράγµα και µοίραζαν θαλασσοδάνεια ή πραγµατικά δάνεια.
Περίοδος δεύτερη: ΠΑΣΟΚ – επέκταση του µοντέλου. Χωρίς
άκρες στο κόµµα δεν έβλεπες προκοπή. Να µην µιλήσουµε για
την Αγροτική –τα λέτε κι εσείς– ή το κορυφαίο σκάνδαλο διαπλοκής –πολιτικής, τραπεζών και ΜΜΕ– το σκάνδαλο Κοσκωτά. Κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες στο ίδιο κόλπο.
Θα έσκαγε η φούσκα. Το ευρώ, όµως, µας έδωσε παράταση.
Και ήρθε η επέκταση των δανείων – καταναλωτικά, στεγαστικά.
Τράπεζες, δανείζοντας µε βάση µη δηλωµένα εισοδήµατα, έκαναν ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.
Στα στεγαστικά, µας λέει η «BLACKROCK» πως από τα 65 δισεκατοµµύρια ευρώ τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ είχαν εκταµίευση πάνω από το 90% της αξίας του ακινήτου. Εγκληµατικό.
Τρία χτυπήµατα, γιατί πρέπει να τα καταλάβει ο ελληνικός
λαός, ήρθαν να τις αποτελειώσουν. Το PSI κόστισε 38 δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες, αφού πριν είχαν πιεστεί να αγοράσουν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Ο νόµος Κατσέλη
βοήθησε περισσότερο τους έχοντες παρά τους παθόντες. Και
τέλος, το κίνηµα «δεν πληρώνω», που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει σηµαία, δηµιούργησε προσδοκίες διαγραφής χρεών. Οι τράπεζες
ήταν κλινικά νεκρές.
Έτσι, δόθηκαν 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για να σβήσουµε τις
ζηµιές. Δεν έγινε η κακή τράπεζα και οι ζηµιές δεν εξαφανίστηκαν
γρήγορα. Κλείσαµε τις τράπεζες µε πολλαπλάσιο κόστος. Και
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εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε την Πανελλήνια συνεχίσατε την ίδια
πολιτική. Ήθελε 169 εκατοµµύρια ευρώ. Πληρώσαµε 400 εκατοµµύρια ευρώ. Στην Probank πληρώσαµε 800 εκατοµµύρια
ευρώ, ενώ χρειαζόταν 230 εκατοµµύρια ευρώ και τα 150 εκατοµµύρια είχαν βρεθεί από τον ιδιωτικό τοµέα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ποιος τα πλήρωσε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο ελληνικός λαός. Αυτός
τα πληρώνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ποιος το αποφάσισε; Εµείς το αποφασίσαµε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εσείς το αποφασίσατε για
την Πανελλήνια. Εσείς, ο Υπουργός Οικονοµικών.
Έκλεισαν, λοιπόν, και πήγαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και
χάσαµε τα ίχνη τους. Η Αγροτική 8 δισεκατοµµύρια ευρώ, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και η Proton 2
δισεκατοµµύρια ευρώ και όλες µαζί µαζεύτηκαν στις τέσσερις
συστηµικές τράπεζες και την Αττικής.
Το 2014 πιάσαµε πάτο. Επιτέλους, βλέπαµε κάποιο φως. Κόκκινα δάνεια: 70-80 δισεκατοµµύρια ευρώ, καταθέσεις: 180 δισεκατοµµύρια ευρώ, ELA: στο 0, αύξηση του ΑΕΠ. Και ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ να αποτελειώσει το έγκληµα.
Κόκκινα δάνεια: 110 δισεκατοµµύρια ευρώ επίσηµα και 130 δισεκατοµµύρια ευρώ ανεπίσηµα. Καταθέσεις: 125 δισεκατοµµύρια ευρώ. ELA: 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κι από πάνω ύφεση.
Ο Ντράγκι φτάνει στο σηµείο να συνιστά στον κ. Βαρουφάκη
να µην κάνει δηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την τραπεζική ευστάθεια. Καταστροφή της οικονοµίας, capital controls, οι τράπεζες χρειάζονται 15 δισεκατοµµύρια ευρώ -15 δισεκατοµµύρια
ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερχόµαστε στην τωρινή διαδικασία που εσείς και οι τράπεζες
επιλέξατε. Μας το είπε ο κ. Ντράγκι. Πάλι αφήσατε τα δάνεια
µέσα στις παλιές τράπεζες, κάνοντας πιθανή µια νέα ανακεφαλαιοποίηση – για να εµπλακείτε στη διαχείριση τους; Καθυστερείτε τη διαπραγµάτευση, σας πιάνει η Πειραιώς στον ύπνο και
µε το book building που έκανε στις 4 Νοεµβρίου, τρέχετε και δεν
προλαβαίνετε.
Μας το χρυσώνετε, βέβαια, µε τα ψέµατα περί «θύµατος της
ίδιας της επιτυχίας σας», όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Η επιτυχία ήταν ότι δεν κατάλαβε πως ξεκίνησε η διαδικασία από την
Πειραιώς. Υπάρχει θύµα; Ναι, ο ελληνικός λαός.
Εξαιρείτε 58 δισεκατοµµύρια οµόλογα λόγω δηµοσίου συµφέροντος και 14 δισεκατοµµύρια για τον αναβαλλόµενο φόρο.
Πράγµατι. Δεν εξαιρείτε, όµως, τα 2,3 δισεκατοµµύρια µετοχές
που µας είπε χθες ο κ. Τσακαλώτος. Γιατί δεν εξαιρέθηκαν; Οι
εξαιρέσεις στα άλλα, στα 58 και στα 14, ήταν διότι εάν µπουν για
να σώσουν τις τράπεζες, πάλι θα πληρωθούν από τον φορολογούµενο. Αυτό δεν ισχύει όµως και για τις προνοµιούχες µετοχές;
Γιατί λοιπόν, αφήσατε απ’ έξω αυτά τα 72 δισεκατοµµύρια και
δεν βάλατε τα 2,3 δισεκατοµµύρια; Τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα. Γιατί book building και όχι διαδικασία ενσώµατης λογιστικής
αξίας; Γιατί αργήσατε στις διαπραγµατεύσεις.
Μας είπατε –έτσι έλεγε ο κ. Δραγασάκης τότε σε ένα non
paper- πως δεν φτάνουν οι πενήντα µέρες, ενώ το 2014 στη Eurobank πήρε είκοσι πέντε µέρες η διαδικασία της ενσώµατης λογιστικής αξίας. Άρα, µας είπατε ψέµατα. Το επιλέξατε γιατί τα
funds σάς είπαν πως µε την καταστροφή της οικονοµίας που φέρατε δεν θα δέχονταν µεγαλύτερες τιµές από αυτές. Δεν θα έβαζαν χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας είχαν το ζουρνά κι εσείς χορεύατε τσιφτετέλι. Αυτό χορεύατε, τσιφτετέλι στο τι σας είπαν τα funds.
Γιατί δεν υπήρχε κατώτατη τιµή πώλησης, reserve price; Για
τον ίδιο λόγο. Στις 2 Δεκεµβρίου ο κ. Σταθάκης στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση της κ. Καρακώστα, είπε ότι εάν η Κυβέρνηση
είχε θεσπίσει κατώτατη τιµή στις αξίες µετοχικού κεφαλαίου των
τραπεζών, θα είχαν αποφευχθεί οι ζηµιές που υπέστη το δηµόσιο
και οι παλιοί ιδιώτες µέτοχοι. Τσιφτετέλι!
Κόψατε τις προσφορές κάτω από 100.000 ευρώ. Έτσι, πήρατε
χαµηλότερες τιµές από ό,τι µπορούσατε. Όπως αποδεικνύει,
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όµως, η Εθνική Τράπεζα βρήκε εύκολα 300 εκατοµµύρια από
αυτές τις προσφορές εκ των υστέρων. Άρα, θα µπορούσαν να
βρεθούν περισσότερα χρήµατα από τον ιδιωτικό τοµέα και να µη
χρειαστούν αυτά τα χρήµατα να πάνε στο χρέος. Κυρίως, όµως,
θα παίρνατε καλύτερες τιµές.
Χαίρεστε που οι προνοµιούχες µετοχές δεν κουρεύτηκαν
τόσο. Περιµένουµε, βέβαια, την υπουργική απόφαση τη Δευτέρα,
η οποία θα λέει 70% κούρεµα στις προνοµιούχες µετοχές της
Εθνικής. Να το δούµε όµως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Καλύτερα να χαρείτε όταν εισπράξετε το 12% κουπόνι, που
δεν εισπράττεται από το 2013.
Με τον ν. 4340 δώσατε τη δυνατότητα να αποδεχθεί το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας την τιµή. Με τον ν. 4346 υποχρεώσατε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να τη
δεχθεί, είκοσι µέρες µετά. Γιατί; Τι λέει η έκθεση της Rothschild
για την εύλογη τιµή; Οι πληροφορίες που έχω εγώ διασταυρώσει
λένε ότι δεν αναφέρει τίποτα για εύλογη τιµή. Δεν υπάρχει εκτίµηση. Έχω κάνει αίτηση κατάθεσης εγγράφου και περιµένω.
Γιατί λοιπόν, υποχρεώσατε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να δεχθεί οποιαδήποτε τιµή χωρίς κατώτατο όριο;
Γιατί δέσατε τα χέρια του ελληνικού δηµοσίου;
Η διοίκηση του Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας φοβάται την ευθύνη. Τότε όµως να πληρώνεται ως δηµόσιος υπάλληλος όποιος φοβάται την ευθύνη. Να πάρει τον µέγιστο µισθό
του γενικού γραµµατέα, 4.650 ευρώ τον µήνα, όχι εκατό και διακόσιες χιλιάδες ευρώ, για να µη δέχεται να πάρει καµµία ευθύνη.
Αν ο κ. Μιχελής, που απορρίφθηκε από τον SSM, για να µπει
στην Εθνική Τράπεζα, και που τον κάνατε µέτοχο της Εθνικής µε
το να τον βάλετε στη διοίκηση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, δεν αντέχει τις ευθύνες, να παραιτηθεί και όχι να
βάζει τον Υπουργό να φέρνει υποχρέωση και να µην παίρνει ευθύνες. Ή να παίρνει, λοιπόν, τον µισθό του χαρτογιακά, όπως
είναι, ή να παραιτηθεί. Εάν δεν τον παραιτήσει ο Υπουργός, να
αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί ο ίδιος. Περάσατε λοιπόν
νόµο, για να καλύψετε τον κολλητό σας, και στείλατε το λογαριασµό στον ελληνικό λαό. Σκάνδαλο πρώτου µεγέθους, δικό
σας σκάνδαλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπγιάλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνουµε σχεδόν στο τέλος της
πενθήµερης συζήτησης για τον προϋπολογισµό, µια συζήτηση,
η οποία εξελίχθηκε, θαρρώ, πάρα πολύ οµαλά και της οποίας
προηγήθηκαν οι τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Και συζητάµε για έναν προϋπολογισµό, ο οποίος είναι ο πρώτος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο οποίος δηµιουργήθηκε µε
την παρέλευση του έτους 2015, ενός δύσκολου έτους, στο οποίο
είχαµε την αλλαγή της Κυβέρνησης τον Γενάρη, µε όλες αυτές
τις απίθανες καταστάσεις που δηµιουργούνταν, όπου τροµοκρατούσατε τους πολίτες, µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να τροµοκρατούν καθηµερινά όλους µας κι εσείς να επιχαίρεστε ότι θα
συµβούν οι σεισµοί, λοιµοί και καταποντισµοί.
Τελικά φτάσαµε στο τέλος του 2015, µετά από ένα δηµοψήφισµα, όπου ζήσαµε και τότε εκείνες τις απίθανες καταστάσεις,
αλλά και µια εκλογική µάχη τον Σεπτέµβρη, που πάλι αυτός ο
λαός που κάποιοι θέλουν να τον αλλάξουν µία φορά, δύο φορές,
να τον αλλάξουν τρεις φορές, έκανε ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ Κυβέρνηση
στις 20 Σεπτέµβρη.
Τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, από
µάντεις καλών µάλλον αποδειχθήκατε κακοί µάντεις, γιατί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται εδώ. Καταθέτει και ψηφίζει
απόψε τον προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό, ο οποίος µέσα
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από τις δύσκολες συνθήκες που έγινε, είναι δύσκολος όπως είπαµε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ειλικρινής.
Είναι πραγµατικός κι αυτό φαίνεται στο ότι σ’ αυτές τις εννιά
συνεδριάσεις, τέσσερις των επιτροπών και πέντε στην Ολοµέλεια, µόνο δύο συνάδελφοι τόλµησαν να αναφερθούν και να
πουν ότι δεν θα εκτελεστεί. Όλοι οι υπόλοιποι µπορεί να λέγανε
οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Αυτό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να το δούµε αρκετά σοβαρά. Επειδή ο
προϋπολογισµός έχει γίνει µε πολύ συντηρητικές εκτιµήσεις,
αυτό στο οποίο ελπίζουµε είναι ότι η εκτέλεσή του θα είναι µε
πολύ θετικότερα στοιχεία.
Σ’ αυτές, όµως, τις εννιά συνεδριάσεις είδαµε τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία εµένα ως νέο Βουλευτή, δύο
µηνών, µου έκαναν µια άσχηµη, θα έλεγα, εντύπωση:
Βρισκόµενος εδώ, στον ναό της δηµοκρατίας, περιµένει κανείς
να ακούσει τον λόγο και τον αντίλογο, την άποψη και την αντιπρόταση. Αντ’ αυτού, όµως, τι ακούγαµε όλες αυτές τις µέρες;
Απαράδεκτες εκφράσεις, ακραίους χαρακτηρισµούς, συµπεριφορά και λόγους οι οποίοι έβγαιναν µέσα από την αλαζονεία και
την υπεροψία των ανθρώπων που είναι χρόνια Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι του λαού µας, να δείχνουν ασέβεια σε θεσµούς, στο
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, στην Κυβέρνηση, αλλά και στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα που στηρίζει αυτήν την Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, η ασέβεια
αυτή είναι διπλή και πολλαπλή ασέβεια στην απόφαση του λαού,
γιατί ο λαός επέλεξε αυτήν την Κυβέρνηση. Είναι εν τέλει ασέβεια στη δηµοκρατία.
Αντί να ακούσουµε προτάσεις, αυτό που θα έπρεπε φυσιολογικά να µας πείτε –αν ήσασταν εσείς στην Κυβέρνηση, τι θα κάνατε-, δεν βρήκατε τίποτα να πείτε γι’ αυτό, γιατί απλά θα κάνατε
έναν πολύ χειρότερο προϋπολογισµό, εφόσον προβλέπατε 4,5%
πλεόνασµα, που σηµαίνει 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον
µέτρα. Καµµία πρόταση έστω σε έναν κωδικό, για µία δαπάνη,
για ένα έσοδο. Καµµία, µα καµµία πρόταση. Αυτό σηµαίνει
πολλά. Απλά µιλάτε γενικώς και αορίστως ότι ο προϋπολογισµός
δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα ή αυξάνει τους φόρους. Τετριµµένες απαντήσεις και λόγια.
Και όταν µιλάµε για αύξηση των φόρων το συνολικό ποσό ενός
φόρου έχει δει και την αναδιανοµή των βαρών που ρητά το αναφέρει µέσα ο προϋπολογισµός και εκεί θα είναι η στόχευση της
Κυβέρνησής µας.
Και να πούµε και κάτι το οποίο θα πρέπει να επισηµανθεί, γιατί
πολύς λόγος έγινε γι’ αυτό. Είναι µια έκθεση από τον ΟΟΣΑ, η
οποία αναφέρει ότι το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε
το 2014 κατά µιάµιση ποσοστιαία µονάδα και έφτασε στο 35,9%
του ΑΕΠ από 34,4% το 2013. Επίσης, στην περίοδο 2007-2014
το φορολογικό βάρος αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 4,7 ποσοστιαίες µονάδες, από 31,2% στο 35,9% του ΑΕΠ, καταγράφοντας
τη µεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
Άρα, κύριοι, και σε πολλά άλλα ζητήµατα θα επανέφερα στη
µνήµη σας µια έκφραση που έχει ειπωθεί σε αυτήν την Αίθουσα
πολύ παλαιότερα: «Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για
σκοινί!».
Ακούσαµε αυτές τις µέρες ότι δεν έχουµε σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα ακούµε από την πλευρά των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης ότι ο προϋπολογισµός είναι µία από τα ίδια και δεν τον
ψηφίζουν. Μα, εφόσον είναι µια από τα ίδια µε τους προηγούµενους, τους δικούς σας, γιατί δεν τον ψηφίζετε σήµερα; Και εφόσον δεν τον ψηφίζετε σήµερα, γιατί ψηφίζατε τους δικούς σας
που είναι «µία από τα ίδια»; Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι για να δικαιολογήσετε αυτά που δεν µπορείτε.
Μας εγκαλέσατε γιατί δεν έχουµε προβλέψει µέσα στον προϋπολογισµό τα έσοδα από τη λίστα Λαγκάρντ, τη φοροδιαφυγή
και το λαθρεµπόριο. Μα, είπαµε ότι είναι ένας πραγµατικός προϋπολογισµός. Είναι δαπάνες, οι οποίες εφόσον εισπραχθούν µε
τη θέληση αυτής της Κυβέρνησης, που θέλει να πατάξει και τη
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή αλλά και µε όλες τις υπόλοιπες λίστες που θα ξεκαθαρίσει, θα είναι ένα συν στην εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Ακούστηκε βέβαια και το εξής και θα ήθελα να το σχολιάσω,
γιατί µε πείραξε πάρα πολύ. Αναφέρθηκε από συνάδελφο της
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Αντιπολίτευσης ότι εµείς, η Κυβέρνησή µας, είµαστε άνθρωποι
να µην πει τι, γιατί θα παρεξηγηθούν τα µπάζα! Και απαντώ: Εάν
παρεξηγείστε, κύριοι, είναι δικό σας πρόβληµα, δεν είναι δικό
µας. Εµείς λειτουργούµε σε αυτήν την Κυβέρνηση µε γνώµονα
το συµφέρον αυτού του λαού.
Λέτε ότι ζητάµε συναίνεση. Το είπα και στην αρχή: Ο ναός της
δηµοκρατίας έχει τον λόγο και τον αντίλογο. Έχει την πρόταση
και την αντιπρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπρόταση, δυστυχώς, δεν ακούστηκε. Και να αναφερθούµε
σε κάτι, το οποίο είναι εντελώς ψευδές. Το είπαν δύο συνάδελφοι
ότι, λέει, τριάντα πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εγγράφηκαν και
δεν µίλησαν. Ζήτησα τα στοιχεία από τη Γραµµατεία και µου
έδωσε τα εξής στοιχεία: Ενεγράφησαν εξήντα οκτώ Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, µίλησαν οι εξήντα πέντε και τρεις, που επρόκειτο να
µιλήσουν τις προηγούµενες µέρες, δεν µίλησαν για τους προσωπικούς τους λόγους.
Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που τους τρεις που διεγράφησαν
τους κάνετε τριάντα πέντε, έτσι και νούµερα του προϋπολογισµού από τα πραγµατικά που είναι, τα µετατρέπετε και τα κάνετε
όπως εσείς θέλετε. Γιατί λέτε ψέµατα και προβοκάρετε µια κατάσταση και µια προσπάθεια, η οποία έχει µέλλον και θα έχει µέλλον για αρκετά χρόνια!
Θα ήθελα να κάνω µια ακόµη επισήµανση για τις τράπεζες:
Δεν µας τα είπατε όλα καλά για τις τράπεζες. Τα θαλασσοδάνεια
και τα κόκκινα δάνεια είναι αυτά που δηµιούργησαν αυτήν την
κατάσταση. Ξεχνάµε ότι το 2009 οι ατοµικές αποταµιεύσεις ήταν
280 δισεκατοµµύρια και έπεσαν το 2014 στα 160 δισεκατοµµύρια. Ποιοι ήταν αυτοί που τα πήραν; Κάποιοι Υπουργοί των τότε
κυβερνήσεων; Ήταν και αυτοί. Δεν ήταν αυτοί, οι οποίοι προέτρεπαν τον κόσµο να πάρει τις καταθέσεις τους µετά το 2014, εάν
βγει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτοί ήταν και τους γνωρίζουµε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να ξεκαθαρίσουµε το θέµα των τραπεζών: Στα 120 δισεκατοµµύρια καταθέσεις το 2014 είχαµε 100 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια. Αυτός ήταν ο λόγος δανείων προς καταθέσεις και
αυτοί που είναι οικονοµολόγοι το καταλαβαίνουν καλύτερα. Είχαµε και άλλα 120 δισεκατοµµύρια δάνεια τιτλοποιηµένα και ενεχυριασµένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για ποιες
τράπεζες µε αξία µιλάτε; Ποια ήταν η αξία των τραπεζών το 2014;
Μηδαµινή! Στα χαρτιά ήταν µόνο, σε µια µαγνητική εγγραφή
στον server. Αυτά ήταν, κύριοι!
Μας λέτε ως Αντιπολίτευση και κάτι ακόµα, που θέλω να το
επισηµάνω και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ακούς τον ίδιο
οµιλητή να λέει: «Φύγετε από την Κυβέρνηση» και από την άλλη,
κλείνοντας, να λέει: «Θα κυβερνήσετε, ναι ή όχι;». Τελικά, κύριοι,
αποφασίστε. Θέλετε να φύγουµε ή να κυβερνήσουµε;
Πάντως, το πότε θα φύγουµε θα το αποφασίσει ο λαός στο
τέλος της τετραετίας. Και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος της
τετραετίας θα δώσει την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει και
άλλη τετραετία!
Όσο για το πώς θα κυβερνήσουµε, αυτό είναι δική µας υπόθεση. Θα κυβερνήσουµε µε τη δική µας κοσµοθεωρία, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, και όχι µε τα δικά σας status που απέτυχαν. Θα
κυβερνήσουµε µε τον δικό µας αξιακό κώδικα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω και σας αναφέρω το
εξής: Ακούω αυτούς τους δυο µήνες σε όλα τα νοµοσχέδια ότι η
αξιοσύνη σας και η ικανότητά σας είναι αυτό που έκανε τα πάντα
και είχαµε αυτήν την υπέροχη χώρα το 2014 και ότι η δική µας η
ανικανότητα και το ότι δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε, έχει
ως αποτέλεσµα ότι δεν µπορούµε να κυβερνήσουµε καλά τη
χώρα. Η δική σας αξιοσύνη και ικανότητα µάς οδήγησαν στη χρεοκοπία, µας οδήγησαν σε αυτό που γνωρίζει όλος ο λαός.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δούµε τα αποτελέσµατα στο τέλος της τετραετίας. Ο λαός µάς επέλεξε. Είµαστε
ερασιτέχνες της πολιτικής. Εσείς ως επαγγελµατίες είδαµε τα
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αποτελέσµατα που είχατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπγιάλα,
σας παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς ως ερασιτέχνες θα λειτουργήσουµε µε γνώµονα τα συµφέροντα του λαού, γιατί είµαστε εραστές της προσφοράς και
της υπηρέτησης των πολιτών και µε αυτό θα πάµε µπροστά.
Να είστε καλά! Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Πρέβεζας.
Σας καλωσορίζουµε, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Καρράς έχει τον λόγο για τρία λεπτά και εν συνεχεία ο
Υπουργός κ. Σταθάκης.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα επιχειρήσω ένα συνοπτικό συµπέρασµα των συζητήσεων
των τελευταίων ηµερών. Λοιπόν: Ακούστηκαν νούµερα, ακούστηκαν προβλέψεις, ακούστηκαν συγκρίσεις. Τι προέκυψε; Ότι ο
προϋπολογισµός αυτός είναι στατικός. Με ποια έννοια; Δεν επείσθην ότι έχει εκείνη την αναπτυξιακή διάσταση η οποία θα απαιτείτο για την επανεκκίνηση όχι µόνο της οικονοµίας, αλλά και της
χώρας γενικότερα.
Θα δώσω δυο, τρία σηµεία, τα οποία νοµίζω ότι έχουν κάποια
σηµασία. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, υπεγράφη η σύµβαση οικονοµικής ενίσχυσης και η συµφωνία χρηµατοδότησης της
χώρας από όλες τις πλευρές της Βουλής, από ό,τι ξέρω και από
την Κυβέρνηση σήµερα και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τι επέβαλε αυτή η
συµφωνία; Να συνεργαστούν, να συνεννοηθούν και να προχωρήσουν τη χώρα.
Σήµερα, λοιπόν, βλέπουµε ότι στη συζήτηση του προϋπολογισµού κονταροχτυπιούνται. Και ποιο αποτέλεσµα έρχεται; Το αποτέλεσµα είναι αυτό που είπε η κ. Φωτίου προηγουµένως και ο κ.
Φίλης, ότι γίνεται µια προσπάθεια στη χώρα να δώσουµε στα
σχολεία κολατσιό στα παιδιά, το πρωινό τους, να δώσουµε το δεκατιανό.
Μα, ο περήφανος ελληνικός λαός αυτά περιµένει, κύριοι;
Εκείνο το οποίο περιµένουµε σήµερα όλοι είναι τη συνεννόηση,
η οποία δεν έρχεται, τη βοήθεια προς τον κόσµο, που πένεται και
υποφέρει, και να ξεχάσουµε όλα τα προηγούµενα τα οποία έχουν
συµβεί.
Δυστυχώς, αυτό δεν επετεύχθη ούτε µε τη συζήτηση επί του
προϋπολογισµού και εξακολουθεί να παραµένει ο προβληµατισµός γιατί αυτή η κονταροµαχία, γιατί όλα αυτά τα οποία ζει σήµερα η Ελλάδα; Γιατί; Πληρώνει τη δεκαετία του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ πάλι. Τι; Πληρώνει το lifestyle,
πληρώνει τη πολιτική διαβίωσης του κράτους µε δανεικά.
Για να το ξεπεράσουµε, λοιπόν, εµείς, η Ένωση Κεντρώων ζητούµε ένα και µοναδικό πράγµα, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων, ούτως ώστε η χώρα
να προχωρήσει. Διαφορετικά είναι φενάκη, είναι φρούδες ελπίδες και όλα τα άλλα που ακούσαµε σήµερα δεν µπορούν να ισχύσουν, γιατί ο ελληνικός λαός –δυστυχώς- τείνει να φτωχοποιηθεί.
Είναι κάτι το οποίο δεν επιθυµούµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Καρρά.
Ο κ. Σταθάκης Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορώ
να αποφύγω τον πειρασµό να απαντήσω στο «MEGA» ψέµα των
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ηµερών ότι είµαι κάτοχος τριάντα επτά ακινήτων, σπιτιών.
Σταχυολόγησα και µερικά πολύ ωραία tweets, όπως πώς κρατάω τα κλειδιά των σαράντα τόσων σπιτιών. Είναι ένα ερώτηµα.
Για όσους, δε, έχουν δει τους «Κλειδοκράτορες» να πω ότι είναι
ένα έργο πραγµατικά εξαιρετικό και επίκαιρο. Υπήρχε και ένα πιο
σκληρό tweet: «Ο Σταθάκης τα ξεχνάει όλα εκτός από το Αλτσχάιµερ!» Αυτό το βρήκα λίγο πιο σκληρό.
Δεν θα προσπαθούσα να αποκαταστήσω την αλήθεια, εάν η
Νέα Δηµοκρατία δεν οικειοποιείτο αυτό το «MEGA» ψέµα και δεν
το πολιτικοποιούσε. Και το επαναλαµβάνω: Είναι γνωστό ότι οι
δηµοσιογράφοι, οι δηµοσιογραφικές λειτουργίες δεν διασταυρώνουν στοιχεία. Παίρνουν µια πληροφορία και την αναπαράγουν όπως είναι.
Σήµερα, όµως, καλούµαι να διορθώσω αυτό το «MEGA» ψέµα,
καταθέτοντας τα στοιχεία στη Βουλή. Είναι προσωπικά δεδοµένα, αλλά οφείλω να το πράξω χάριν της αποκατάστασης στοιχειωδώς της αλήθειας.
Ως Γιώργος Σταθάκης έχω τέσσερα ακίνητα. Είχα και τόσα
έχω. Τρία από κληρονοµιά –οι Χανιώτες φίλοι µου τα ξέρουν-,
ένα διαµέρισµα, ένα µαγαζί και ένα εξοχικό και ένα διαµέρισµα
στην Αθήνα 50%-50% µε τη σύζυγο. Τέσσερα. Τα τέσσερα είναι
τέσσερα. Δεν είναι ούτε τριάντα τέσσερα ούτε σαράντα τέσσερα
ούτε οτιδήποτε άλλο! Τα καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η σύζυγός µου έχει τριάντα τόσα αγροτεµάχια κληρονοµιάς
στα δικαστήρια στην ορεινή –δεν ξέρω και τις περιοχές- Κορινθία
και στην ορεινή Αρκαδία. Σε αυτά έχει µερίδιο 3%. Έχω όλη τη
λίστα. Αυτά τα αγροτεµάχια που είναι στα δικαστήρια από το
2004 µέχρι σήµερα έγιναν ακίνητα κατά το «MEGA» ψέµα και έγιναν και σπίτια!
Επιτρέψτε µου –θα τα καταθέσω στη Βουλή- να σας διαβάσω
τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουµε για αυτά τα τριάντα επτά «ακίνητα»
- αγροτεµάχια. Αρχίζω από το τέλος: 0,34 λεπτά, 0,28 λεπτά, 0,30
λεπτά, 0,11 λεπτά, 0,27 λεπτά, 0,33 λεπτά, 1,92 ευρώ, 0,08 λεπτά,
0,22 λεπτά, 0,26 λεπτά, 0,02 λεπτά, 0,26 λεπτά, 1,26 ευρώ, 0,66
λεπτά, 0,19 λεπτά, 0,05 λεπτά, 0,29 λεπτά, 0,54 λεπτά, 0,27
λεπτά, 2,04 λεπτά, 0,10 λεπτά, 0,18 λεπτά. Σας κουράζω;
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το σύνολο πες!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Όχι. Μπορώ να συνεχίσω;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καταθέτω για τα Πρακτικά τον ΕΝΦΙΑ της συζύγου µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φαντάζοµαι αύριο την κεντρική είδηση στο δελτίο των «ΜEGA
Γεγονότων»: «37 ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ για τα τριάντα επτά ακίνητα
του Σταθάκη!»
Αυτά δεν τα δήλωσα το 2012, τη δεύτερη κατηγορία, πρώτον,
διότι δεν ήξερα εάν έπρεπε να τα δηλώσω, γιατί είναι στα δικαστήρια, είναι άσχετα. Τα δήλωσα το 2013, το 2014 και στη συµπληρωµατική δήλωση.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Επαναλαµβάνω ότι δεν θα τη διόρθωνα ούτε θα έµπαινα στον
κόπο να διορθώσω αυτήν την απρέπεια, το µεγάλο ψεύδος, εάν
δεν το οικειοποιείτο η Νέα Δηµοκρατία για να κάνει µια επίθεση
εναντίον µας περί ηθικής και Αριστεράς. Μπορεί να µας κατηγορήσει για ό,τι θέλει η Νέα Δηµοκρατία.
Φαντάζοµαι ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ψάξει οι πάντες τα πάντα γι’ αυτό το περίεργο κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, τους πολιτικούς, τη γενιά του, τα στελέχη του, τους ανθρώπους του.
Δεν έχουν βρει τίποτα, το παραµικρό ψεγάδι. Και αν κρατιούνται από τόσο λυσσαλέες επιθέσεις σε έναν άνθρωπο, σε εµένα,
που έχω δεχθεί -δόξα τω Θεώ- µπόλικες –είναι ο τέταρτος γύρος
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τώρα- τους διαβεβαιώνω για πολλοστή φορά ότι ανήκω σε ευκατάστατη οικογένεια, ότι δραστηριοποιείται στη ναυτιλία ογδόντα
χρόνια, ότι είναι µία οικογένεια που την ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Νέα Δηµοκρατία, ότι ο επίτιµος Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας έχει κάνει διαδοχικές δηλώσεις και για την οικογένειά µου και για µένα και ντρέποµαι πραγµατικά που διολισθαίνουν κάποιοι στη Νέα Δηµοκρατία σ’ έναν δρόµο για να
πολιτικοποιήσουν ή να αναζητήσουν θέµατα ηθικής σε ένα πρόσωπο, σε έναν χώρο, σε µια διαδικασία που είναι εξόφθαλµα καθαρή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ποιοι διολισθαίνουν
από τη Νέα Δηµοκρατία; Τα ονόµατά τους µπορείτε να µας πείτε;
Γιατί έχουµε ακούσει τα απίστευτα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Βρούτση, σας άκουσα χθες στην οµιλία
σας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε ένα λεπτό.
Κύριε Βρούτση, µη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα απαντήσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα απαντήσετε όσο θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
µην διακόπτετε. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Επιστρέφω στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και µπορούµε να ανοίξουµε διάλογο όσο θέλετε γι’ αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε, σας παρακαλώ, όχι διάλογο τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Η συµβουλή µου όµως είναι απλή και σαφής.
Πρέπει να προστατέψετε εσείς τον πολιτικό βίο από τέτοιου
τύπου λαθροχειρίες, ψέµατα και κανιβαλισµούς που δεν έχουν
καµµία υπόσταση.
Επανέρχοµαι στον προϋπολογισµό και στα θέµατα που αφορούν τη στρατηγική που έχει η Κυβέρνηση υπό τις δεδοµένες
συνθήκες. Να επαναλάβω τον «οδικό χάρτη» µε επικεφαλίδες.
Η Κυβέρνηση έχει χαράξει µία στρατηγική στο πλαίσιο της
συµφωνίας και πέρα από τη συµφωνία. Στο πλαίσιο της συµφωνίας καλούµαστε να ολοκληρώσουµε τρία κοµβικά σηµεία µέχρι
τα Χριστούγεννα.
Υπενθυµίζω ότι το πρώτο είναι να κλείσει ο κύκλος των σαράντα οκτώ προαπαιτουµένων. Ο κύκλος των σαράντα οκτώ προαπαιτουµένων έκλεισε.
Δεύτερον, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έγινε νωρίτερα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επιτυχώς κατά τη γνώµη µας. Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται
επιτυχηµένη είναι αυτονόητος και προφανής. Η διαδικασία είχε
αποφασιστεί, ήταν δεδοµένη.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνει την ανάγκη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Γίνεται πρόσκληση για κάλυψη ει δυνατόν του µεγαλύτερου ποσού από ιδιώτες και το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το δηµόσιο παρεµβαίνουν στο να συµπληρώσουν αυτό.
Σας υπενθυµίζω ότι τον Ιούλιο η συµφωνία προέβλεπε 25 δισεκατοµµύρια, όπως επίσης ότι η αποτύπωση που έγινε πριν από
έναν µήνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν για 14 δισεκατοµµύρια. Είναι απόλυτα θετικό ότι προσελκύστηκαν κεφάλαια που περιόρισαν τη δηµόσια συµµετοχή στα 5,5
δισεκατοµµύρια. Άρα, κλείνει και το δεύτερο κοµβικό σηµείο.
Το τρίτο κοµβικό σηµείο είναι η πρώτη αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία θα κλείσει εν ευθέτω χρόνω. Την επόµενη εβδοµάδα αρχίζουν οι συζητήσεις γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Το τέταρτο κοµβικό σηµείο είναι ο προϋπολογισµός, ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός, συµβατός µε τα δεδοµένα και ο
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οποίος ενσωµατώνει στον µέγιστο δυνατό βαθµό τις αναδιανεµητικές µέριµνες της Κυβέρνησής µας, τη σταθερότητα στην
εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη δυνατότητα να µεγιστοποιηθεί ει δυνατόν σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό η επίτευξη των
ήπιων δηµοσιονοµικών στόχων τους οποίους έχουµε συµφωνήσει µε τους εταίρους.
Το επόµενο σηµείο, που δεν πρέπει να µας διαφεύγει, αφορά
τους στόχους όπως έχουν συµφωνηθεί για το 2015, 2016 και
2017.
Και οφείλω να υπογραµµίσω εδώ ότι το γεγονός πως η ύφεση
της ελληνικής οικονοµίας το 2015 -µια χρονιά µε τις γνωστές δυσκολίες- τείνει να κλείσει πολύ κάτω από το 1% αν µη τι άλλο
υποδηλώνει µια επιτυχία της Κυβέρνησης στον τρόπο που αντιµετώπισε τα capital controls και ήρε όλους τους περιορισµούς
σε κρίσιµους κλάδους της οικονοµίας, το γεγονός δηλαδή ότι
στον τουρισµό, στις εξαγωγές, στις εισαγωγές, στη ναυτιλία και
σε πολλούς άλλους τοµείς υπήρξαν µέτρα µε τα οποία δεν παρεµποδίστηκε η οµαλή λειτουργία τους. Και το δεύτερο θετικό
που πρέπει να υπογραµµίσουµε είναι η θετική ανταπόκριση της
πραγµατικής οικονοµίας, τουλάχιστον ορισµένων βασικών κλάδων, όπως η άνοδος της µεταποίησης κατά 4,5% το δεύτερο εξάµηνο του 2015.
Με αυτά τα δεδοµένα και µε µια εξαιρετική χρονιά του τουρισµού, καταφέραµε να περιορίσουµε την ύφεση στο οριακό σηµείο που σας ανέφερα, το οποίο, αν µη τι άλλο, προδιαγράφει
µια πιο εύκολη διαδικασία, προκειµένου το 2016 να µπορέσουµε
να επιστρέψουµε σε θετικό πρόσηµο νωρίτερα απ’ ό,τι αρχικά είχαµε υπολογίσει, δηλαδή, αντί για το δεύτερο εξάµηνο, στο
πρώτο εξάµηνο.
Επιτρέψτε µου να αναφέρω δυο σηµεία για την ανάπτυξη, µιας
και ο χρόνος µου τελειώνει.
Πρώτον, η Κυβέρνηση µέχρι στιγµής έχει πετύχει τη µεγιστοποίηση των διαθέσιµων επενδυτικών πόρων από τα διαρθρωτικά
ταµεία, µε το που κλείνει το παλιό πρόγραµµα και µε την έναρξη
του καινούργιου.
Δεύτερον, είµαστε πλέον στο προσχέδιο και στο τελικό στάδιο
ενός αναπτυξιακού νόµου, ο οποίος έχει κλείσει έναν µεγάλο
κύκλο διαβούλευσης µε εκατόν είκοσι θεσµικούς φορείς από όλη
την Ελλάδα -τη Βόρεια Ελλάδα, την Αθήνα και παντού- και έχει
διαµορφώσει ένα πλαίσιο ενός αναπτυξιακού νόµου πολύ διαφορετικού από τον προηγούµενο, αλλά πολύ πιο συµβατού µε τους
στόχους που έχουµε για µια επικέντρωση σε δραστηριότητες
υψηλής προστιθέµενης αξίας, παραγωγικές και µε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που θα εντείνουν την εξωστρέφεια της ελληνικής
οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Η προοπτική είναι µπροστά µας. Νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή η
Κυβέρνηση προχωρά µε σταθερά βήµατα σε έναν οδικό χάρτη,
που, αν µη τι άλλο, εγγυάται ασφάλεια και ταυτόχρονα, επιστροφή στην ανάπτυξη, µε ισχυρές δόσεις κοινωνικής συνοχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα σας πω το γιατί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είπε κάτι επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην συνεχίσετε να µιλάτε.
Μιλήσατε και πριν από δέκα λεπτά ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το γνωρίζω και θα ακούσετε τι θα σας πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τοποθετήθηκε ο κύριος Υπουργός για
ευπρέπεια και κανιβαλισµό για τη Νέα Δηµοκρατία και θέλω τον
λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για κανιβαλισµό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Για κανιβαλισµό δεν είπε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα πάρουν από τρία
λεπτά, έτσι κι αλλιώς, τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
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και ο κ. Λοβέρδος τώρα και εσείς και ο κ. Παφίλης, διότι το είχατε
ζητήσει, κι εκεί να το πείτε αυτό που θέλετε.
Θέλω να πω και κάτι άλλο, προς γνώση όλων. Οι περισσότεροι
είστε παλαιότεροι εµού, τουλάχιστον από τους Κοινοβουλευτικούς. Την τελευταία ηµέρα που µιλούν οι Αρχηγοί των κοµµάτων
ενσωµατώνουν τις απαντήσεις τους σε όλα τα ζητήµατα, σε πολύ
χρόνο τον οποίο έχουν. Δεν είναι, λοιπόν, σωστό να υπάρχουν
ντουµπλαρίσµατα από Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι
οποίοι ήδη έχουν κάνει τις οµιλίες τους τις τρεις προηγούµενες
ηµέρες.
Με αυτή την έννοια, σας επαναλαµβάνω ότι, όπως δώσαµε και
στον κ. Καρρά τον λόγο, θα σας δοθούν από τρία λεπτά, για να
σηµειώσετε κάποια πράγµατα, διότι ήσασταν παρόντες το τριήµερο. Δεν είναι, όµως, άσκηση δικαιώµατος αυτή, µία ώρα πριν
µιλήσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί. Πρόκειται περί οικονοµίας της συζήτησης. Περί αυτού πρόκειται.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ να σεβαστείτε τον
χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε µε έναν ιδιόρρυθµο τρόπο τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Λιγότεροι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, από κάθε άλλη φορά, είχαν την προθυµία να πάρουν τον
λόγο και δείτε τις στατιστικές. Αντ’ αυτών, πολλοί περισσότεροι
Υπουργοί, για πάρα πολλή ώρα και ειδικά την τελευταία ηµέρα
πήραν τον λόγο. Δικαίωµά τους. Υπάρχει λόγος και αντίλογος.
Αυτό είναι σωστό. Και στα λόγια των Υπουργών περισσότερο
ακούς προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως επί ψήφου
εµπιστοσύνης, παρά για τον προϋπολογισµό. Και όταν αναφέρονται σε αριθµούς, αναφέρονται σε καλές διαθέσεις και προθέσεις.
Είναι η «πρώτη φορά» Κυβέρνηση που έχει ήδη έντεκα µήνες
να µην ελέγχει το θέµα, να κρύβεται από το θέµα και να µας µιλά
για το πόσο καλές είναι οι διαθέσεις της. Τα 200 εκατοµµύρια
προς τα νοσοκοµεία, που θα φύγουν από τα ασφαλιστικά ταµεία,
είναι η φωτογραφία και η απόδειξη του επιχειρήµατός µου.
Αν είχαµε το περιθώριο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πούµε
ξανά ό,τι είπαµε επί τέσσερις µέρες για τον κοινωνικό προϋπολογισµό, θα καταλαβαίνατε πόσο δίκιο έχω σε αυτά που σας λέω.
Δεν έχουµε, όµως, αυτό το περιθώριο. Τριτολογώ για τρία λεπτά.
Επικαλούµαι, όµως, στον Υπουργό Οικονοµικών ένα στοιχείο
που χθες ακούστηκε, αλλά δεν προσέχθηκε και που αφορά πολλούς από τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας που µιλούν για
το PSI του 2012, έναν αριθµό που ο κ. Τσακαλώτος έδωσε απαντώντας σε ερώτηση του κ. Βενιζέλου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την περίοδο 2009-2015 από το
κράτος προς τα ασφαλιστικά ταµεία ήρθαν 104,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το κόστος για τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI ήταν
13 δισεκατοµµύρια, ασφαλιστικά ταµεία προς κράτος, όχι όπως
τώρα που έγινε προς αλλού. Η συµβουλή να επαναγοραστούν
οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου έφερε το ΙΚΑ µε πλεόνασµα.
Άλλα ασφαλιστικά ταµεία δεν το έκαναν, το φοβήθηκαν. Όποιος
άκουσε τις συµβουλές εκείνης της κυβέρνησης έχει χαρτοφυλάκιο πιο µεγάλο από αυτό που είχε πριν το PSI. Αυτό, για να µη
λέµε ό,τι θέλουµε.
Επειδή αυτά τα είπαµε στην εξεταστική επιτροπή όσο λειτουργούσε, σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι και απευθύνοµαι και σε συνάδελφο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων: Εµείς λέµε για εξεταστική
ή ο κ. Καµµένος το είπε; Εµείς έχουµε πει δέκα φορές εδώ και
σε σας, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσει τις εργασίες της εκείνη η
εξεταστική που είχε και το PSI ως θέµα και τις ανακεφαλαιοποιήσεις, συµπεριλαµβάνοντας βέβαια και το τρίτο µνηµόνιο και την
παρούσα ανακεφαλαιοποίηση.
Κατέβηκε από το Βήµα ο κ. Σταθάκης. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είπε για τα δικά του θέµατα. Δικαίωµά του. Δεν είπε,
όµως, για αυτό που είναι χρεωµένος, τα αναπτυξιακά. Πέντε
µέρες εδώ από όσους Υπουργούς µίλησαν, δεν άκουσα έναν,
πλην του κ. Μάρδα, που κάτι υπαινίχθηκε, να µιλάει για τη συνάντηση της οικονοµίας µε το κράτος, µια πολύ δυσάρεστη συνάντηση, εκεί που πράγµατι οι προηγούµενες κυβερνήσεις
χρωστούν και που εσείς υποτίθεται ότι θα φέρνατε κάποιες αλλαγές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έντεκα µήνες προσθέτετε υπογραφές, δεν έχετε άρει ούτε
ένα γραφειοκρατικό εµπόδιο στην οικονοµία. Όσοι ασχολούνται
µε το επιχειρείν επικαλούνται ότι δεν βγαίνει και άκρη από ένα
σηµείο και µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στον κ. Παππά θέλω να πω µια φράση. Δεν είναι Υπουργός
προπαγάνδας. Είναι Υπουργός µπουρδουκλώµατος του σωστού
µε το λάθος, της ακρίβειας µε την ανακρίβεια. Τον ρωτώ -του το
φώναξα και από κάτω µε καλή διάθεση- το εξής: Όταν ψηφίσαµε
τον νόµο για τα ΜΜΕ, συνάδελφοι, στις 24 Οκτωβρίου, έφερε µια
θανατηφόρα διάταξη για τις ανεξάρτητες αρχές. Ψηφίστηκε. Θυµάστε τις δικές µας ενστάσεις και τις διορθώσεις που έκανε. Είπε
-και συµπλήρωσε τη διάταξή του- ότι σε δύο µήνες οι ανεξάρτητες αρχές θα έχουν διοικήσεις, θα έχουν συµπληρωθεί.
Υπάρχει και το εµπόδιο των 4/5 της Διάσκεψης, κύριε Πρόεδρε. Έχει περάσει ενάµισης µήνας. Μένουν δεκαπέντε µέρες.
Θα είναι απόπειρα συναίνεσης ή εκβιασµού;
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το δείτε και ως δική σας υποχρέωση, το συντοµότερο, µα το συντοµότερο δυνατό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω µε µια τελευταία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα καλό
προηγούµενο σε αυτή τη συζήτηση των τελευταίων πέντε ηµερών. Τα καλά πρέπει να τα λέµε. Υπήρξαν θέµατα που ακούστηκαν, απαντήθηκαν, έγιναν δευτερολογίες, έγινε διάλογος. Ο
επιµελής Βουλευτής και ο παρατηρητικός πολίτης έχουν στοιχεία να κρίνουν από τον αντίλογο ποιος έχει και ποιος δεν έχει
δίκιο.
Χθες έγινε µια συζήτηση που µου έκανε εντύπωση, γιατί
αφορά θέµα που δεν κατέχω, προσπαθώ να το µάθω, για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Σας έθεσε ερώτηµα άλλος συνάδελφος από άλλο κόµµα, ο κ.
Θεοχάρης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, έχετε τελειώσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έκλεισα, έκλεισα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι. Έχετε κλείσει, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι λάθος να µη µε αφήσετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Μπορεί και λάθη να κάνουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαι στα τρία λεπτά και δεκατρία
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, το τρία και δεκατρία
είναι επειδή το πάτησα πριν ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα τελειώσετε όποτε πρέπει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μια απάντηση. Του είπατε ότι ή θα ζητήσει συγγνώµη ή θα φέρετε κάποια στοιχεία σήµερα, που αφορούν…
Μίλησε και δεν αγορεύσατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µιλήσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως επιµελής Βουλευτής περιµένω την
απάντησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Βρούτσης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήµα
ο Υπουργός, ο κ. Σταθάκης, ο οποίος υπέδειξε προς τη Νέα Δηµοκρατία κυρίως ή και γενικότερα πολιτικά, κύριε Υπουργέ, να
είµαστε ευπρεπείς και να µην κανιβαλίζουµε.
Προσωπικά, εγώ χθες από Βήµατος Βουλής τοποθετήθηκα σε
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αυτό που είπε η κ. Γεροβασίλη, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, που
ερωτήθηκε από τηλεοπτικό κανάλι για αυτό το οποίο συµβαίνει
σε σας -και θα πω τι γίνεται- και είπε ότι δεν τρέχει τίποτα, διεξάγεται η έρευνα και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα το δούµε.
Είπα ότι συµφωνώ, «αλλά». Όµως, υπάρχει ένα µεγάλο «αλλά»,
κύριε Σταθάκη. Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία ανέδειξε το ζήτηµα
ή ο κ. Βαρεµένος, ο δικός σας, που πήγε στους δηµοσιογράφους
και είπε το πόρισµα της Επιτροπής του «πόθεν έσχες»; Εκτός αν
πιστεύετε ότι ο κ. Βαρεµένος ανήκει στη Νέα Δηµοκρατία ή ότι
η Επιτροπή του «πόθεν έσχες» ελέγχεται από τη Νέα Δηµοκρατία!
Το ξεπερνώ, όµως, για να πάω στην ουσία.
Κοιτάξτε, λίγη σοβαρότητα και υπευθυνότητα δεν βλάπτει. Σας
θυµίζω ότι προεκλογικά παίξατε ένα ολόκληρο παιχνίδι εις βάρος
της Νέας Δηµοκρατίας µε ένα ανυπόστατο ζήτηµα, που δεν
υπήρχε και δεν είχε διεξαχθεί η έρευνα που τώρα ζητάτε να γίνει
για σας, που αφορούσε τον κ. Παπασταύρου. Το κάνατε προεκλογικό σποτάκι, βάλατε τον κ. Παπασταύρου δίπλα στον κ. Μεϊµαράκη, δίπλα στον κ. Σαµαρά και διασύρατε τη Νέα Δηµοκρατία
επικαλούµενη το ηθικό άλλοθι της Αριστεράς.
Αυτοί είστε! Όµως, δεν είµαστε ίδιοι. Θα ζητήσετε συγγνώµη
ή είναι άλλα µέτρα και άλλα σταθµά; Άλλο το δικό σας, άλλο του
κ. Παπασταύρου;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βλέπετε πόσο ανώτεροι είµαστε, κύριε Σταθάκη, και πόσο πιο
ευπρεπείς και ποιοι τελικά κανιβαλίζουν;
Θα αναφερθώ τώρα στα ζητήµατα του προϋπολογισµού. Θα
πω µερικά πραγµατάκια, καθώς κλείνει ο προϋπολογισµός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε ενάµισι λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, από
πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας ότι η Νέα Δηµοκρατία στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων. Μίλησαν εξήντα πέντε από τους
εβδοµήντα πέντε Βουλευτές, µε ευπρέπεια, ήθος, ασκώντας κριτική στον δηµόσιο διάλογο. Αυτή ήταν µία συµµετοχή που δεν
την είχαµε ποτέ. Αυτό δείχνει και το σφρίγος της Νέας Δηµοκρατίας και την εντιµότητά της…
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μειώστε την αλαζονεία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ο καιρός γυρίσµατα...
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς γελάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βρούτση, µη χάνετε
χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …καθώς ενσωµατώνει η κοινωνία µέσα
της τα ψέµατα που έχετε πει. Σε λίγο θα τα εισπράξετε σε επίπεδο δηµοσκοπήσεων. Κι όταν σηκωθεί πάνω αυτό το θερµόµετρο και δεν θα έχει γύρισµα, τότε θα σας δω.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω δυο λόγια µόνο για τον προϋπολογισµό. Μας ακούει ο ελληνικός λαός. Σήµερα, µε την παρουσίαση του προϋπολογισµού επιβεβαιώνεται και έµπρακτα, µε τον
αριθµό πλέον και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει
ούτε ένας Έλληνας συνταξιούχος, άνεργος, ασθενής, ευάλωτη
οµάδα, µισθοσυντήρητος, ο οποίος να λέει ότι είναι σε καλύτερη
µοίρα απ’ ότι ήταν πέρυσι. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά. Ψάξτε
στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήστε έναν ψηφοφόρο του
ΣΥΡΙΖΑ και αν βρείτε έναν, ελάτε εδώ και θα ζητήσω συγγνώµη.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά του χθες από το σήµερα.
Δυστυχώς, τα θέµατα του 2016 είναι ακόµα πιο επώδυνα. Όλα
αυτά ήταν αχρείαστα και δεν έπρεπε να γίνουν, γιατί όλα τα επώδυνα µέτρα θα µπορούσαµε να τα έχουµε αποφύγει, εάν δεν επικρατούσε η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό, γιατί µίλησα είκοσι ένα λεπτά –δώδεκα λεπτά, έξι και τρία- που δικαιούµαι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει. Κι άλλοι µίλησαν
πολύ περισσότερο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …και δεν θέλω να επαναλαµβάνεται
αυτό το χάλι, που συµβαίνει συνέχεια. Τέλος πάντων, ο καθένας
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µπορεί να το κρίνει.
Θέλω να κάνω µόνο ένα σχόλιο για ένα λεπτό. Όσοι δεν έχουν
πολιτικά επιχειρήµατα ή όσοι δεν έχουν στρατηγικές και άλλου
είδους διαφωνίες, επιλέγουν τον ονοµαζόµενο «κιτρινισµό». Τον
έχουµε ζήσει όλα τα χρόνια εδώ µέσα.
Εµείς πάντως, δεν είµαστε απ’ αυτούς που κάνουµε τέτοια πολιτική. Ποτέ, για να το πω απόλυτα.
Θα ήθελα να πω κάτι και σε όλους τους υπόλοιπους, είτε από
εδώ, είτε από εκεί που διαµαρτύρονται. Υπάρχει η παροιµία
«όποιος κατουρά στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι». Όλοι σας
τα χρησιµοποιείτε κατά καιρούς. Εποµένως, ο ελληνικός λαός
µπορεί να βγάλει και συµπεράσµατα για την υψηλού επιπέδου –
εντός ή εκτός εισαγωγικών- αντιπαράθεση που γίνεται.
Εµείς θα συνεχίσουµε να κάνουµε πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση µε επιχειρήµατα και δεν πρόκειται ποτέ να πέσουµε
σ’ αυτό το επίπεδο της ξεφτίλας. Και το λέω έτσι ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαγγέλης Μεϊµαράκης, πρώην Πρόεδρος
της Βουλής.
Ακολουθεί ο κ. Μιχαλολιάκος.
Ορίστε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά ή εν
πάση περιπτώσει µε µία ανοχή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ζητά αυτές τις µέρες από τη Βουλή να ψηφίσει
τον προϋπολογισµό, τον πρώτο τελικά δήθεν αριστερό προϋπολογισµό. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας, ο κ. Καµµένος, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι
ΑΝΕΛ, πιστεύουν ότι αυτός ο προϋπολογισµός µπορεί να βγει,
γιατί ξέρω, όπως ξέρουµε όλοι και το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν
βγαίνει. Ξέρω πως δεν τον αντέχει η οικονοµία, αλλά κυρίως δεν
τον αντέχει η κοινωνία.
Όµως, ξέρουµε και κάτι ακόµα. Ξέρουµε ότι ο κ. Τσίπρας και
ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκαν τελικά σε ψέµατα. Στηρίχθηκαν σε µύθους, και οι µύθοι καταρρέουν. Στηρίχθηκαν σε µια πολιτική
απάτη, και η απάτη αποκαλύπτεται. Και αυτό γίνεται από την επόµενη των εκλογών. Αυτό γίνεται µε τα νοµοσχέδια που φέρατε
µέχρι σήµερα. Αυτό γίνεται προπάντων µε τον προϋπολογισµό.
Γι’ αυτό ρωτάµε: Υπάρχει σε αυτόν τον προϋπολογισµό έστω
ίχνος πολιτικής συνέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας; Υπάρχει
έστω µία από τις υποσχέσεις που δώσατε προεκλογικά που να
γίνεται πράξη; Να τελειώνουµε, λοιπόν, µε τα ψέµατα.
Δύο είναι αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισµό: Φόροι και περικοπές. Περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων. Νέοι φόροι παντού. Φόροι στην ελληνική
παραγωγή και ιδίως στους αγρότες, φόροι στα νησιά, φόροι στα
νοικοκυριά, που πλήττουν δυσανάλογα τους οικονοµικά ασθενέστερους, για τους οποίους δήθεν εσείς κόπτεστε.
Αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιµα και τα αγαθά πρώτης ανάγκης.
Αυξήθηκε ο ΦΠΑ σε κάποια νησιά, για να αυξηθεί τώρα σε όλα
τα νησιά. Αυξήθηκε η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυξήθηκε ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Αυξάνεται ο
φόρος για τα ασφάλιστρα. Αυξάνεται ο φόρος στα εισοδήµατα
από ενοίκια. Αυξάνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στα
νοµικά πρόσωπα, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους.
Βεβαίως, επιπλέον, για τους αγρότες µας αυξάνονται τόσο οι
συντελεστές του φόρου εισοδήµατος όσο και οι εισφορές στους
στον ΟΓΑ. Ο προϋπολογισµός αυτός παίρνει από τους αγρότες
επιπλέον 102 εκατοµµύρια για τον ΟΓΑ, επιπλέον 79 εκατοµµύρια από την αύξηση προκαταβολής φόρου και παίρνει επιπλέον
32 εκατοµµύρια από την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος.
Πέρα από αυτά, αυξάνονται τόσο τα τέλη κυκλοφορίας όσο
και οι τιµές των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες. Από το
«δεν πληρώνω» που ήσασταν καταλήξατε στο «πληρώστε ακόµα
πιο πολλά, για να προχωράµε».
Επιπλέον, µε βάση τον προϋπολογισµό, όπως φαίνεται, καταργείται σταδιακά η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση. Καταργείται η έκπτωση για
την εφάπαξ πληρωµή φόρου εισοδήµατος. Καταργούνται και οι
απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ. Συνολικά, δηλαδή, τα νέα µέτρα για την
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περίοδο 2015-2016, όπως ήδη ελέχθη, φτάνουν τα 5,7 δισ. ευρώ.
Οι νέοι φόροι φτάνουν τα 3,2 δισ. ευρώ και οι νέες περικοπές
στις συντάξεις µόνο για το 2016 φτάνουν το 1,7 δισ. ευρώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, έχει µεταλλαχθεί. Έγινε η νεοφιλελεύθερη
ανάλγητη Αριστερά. Το καταλαβαίνει πια και το νιώθει ο κάθε πολίτης.
Υπάρχει αλήθεια, κανείς σήµερα που να συγκρίνει τον Δεκέµβρη του 2104 µε τον Δεκέµβριο του 2015 και να νοµίζει ότι περνάει καλύτερα, να αισιοδοξεί περισσότερο;
Γι’ αυτό ο προϋπολογισµός αυτός θα µείνει ως το ντοκουµέντο
που καταρρίπτει τους µύθους δεκαετιών, το ντοκουµέντο που
αποδεικνύει την απάτη που στήσατε, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αποδεικνύει και πως ο κ. Τσίπρας, όπως λέγαµε τότε, βιαζόταν να κάνει
τις εκλογές για να εξαπατήσει. Βιαζόταν, γιατί ήθελε εκλογές
πριν έρθουν οι λογαριασµοί της εφορίας, που σκόπιµα τους ανέβαλε. Ήθελε εκλογές πριν αρχίζει να εφαρµόζει την πολιτική που
έκρυβε, όπως σας λέγαµε. Ήθελε κάλπες για να αρχίζει να ψηφίζει πιο επώδυνους νόµους για νέους φόρους, νέες περικοπές
και για τους πλειστηριασµούς των εκατό δόσεων.
Ο προϋπολογισµός, όµως, αυτός αποδεικνύει και κάτι ακόµα.
Αποδεικνύει ότι γίνατε πιο τροϊκανοί και από τους τροϊκανούς.
Αποδεικνύει ότι το µνηµόνιο που υπογράψατε, όπως σας είπαµε,
είχε κρυφές ουρές, ότι εξαπατούσε τον κόσµο, ότι όλα όσα λέγαµε επιβεβαιώνονται και αποδεικνύονται τώρα κάλπικα.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι όταν ψηφίζαµε στις 14-15 Αυγούστου τη συµφωνία, µας λέγατε ότι τα νέα µέτρα που θα έρθουν
θα έχουν κοινωνικό πρόσηµο, ότι θα έχουν κοινωνική δικαιοσύνη;
Και τώρα τι κάνετε; Στην αρχή ψηφίσατε νόµο που θα έδινε 200
εκατοµµύρια ευρώ για την ανθρωπιστική κρίση. Τα κάνατε 100
εκατοµµύρια. Σχεδιάζετε και να τα µειώσετε.
Επιπλέον, κόβετε από τους συµπολίτες µας το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης, 105 εκατοµµύρια ευρώ. Κόβετε το ΕΚΑΣ, 220
εκατοµµύρια. Κόβετε και από τις συντάξεις πάνω από 2 δισεκατοµµύρια. Κόψατε ήδη, δηλαδή, περισσότερα από 400 εκατοµµύρια από τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.
Και δεν σταµατάτε εδώ, συνεχίζετε. Έχετε γράψει στον προϋπολογισµό, µόνο για το 2016, περικοπές συντάξεων που φτάνουν τα 1,7 δισεκατοµµύρια. Αρχίσατε ήδη να στήνετε πιο κυνικά
τα αντικοινωνικά σας σχέδια.
Και αφού καταλάβατε πως δεν µπορείτε να τα εφαρµόσετε
µόνοι σας, αρχίσατε να ψάχνετε συνενόχους. Πάτε να τα φορτώσετε αλλού. Πάτε να φορτώσετε αλλού τις δικές σας ευθύνες.
Και επειδή δεν τα καταφέρνετε, βρίσκετε το θράσος να προκαλείτε για συναίνεση.
Βρίσκουν το θράσος οι κύριοι της Κυβέρνησης να ζητούν βοήθεια από την Αντιπολίτευση εναντίον ποιων; Των συνταξιούχων;
Ποιοι; Εκείνοι που έλεγα «όχι» σε όλα; Εκείνοι που αρνήθηκαν
κάθε συνεννόηση, ακόµα και για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας και οδήγησαν τη χώρα σε εκλογές; Εκείνοι που εξαπάτησαν τις πολιτικές δυνάµεις µε το δηµοψήφισµα και µε τις εθνικές
εκλογές; Εκείνοι που υπόσχονταν τα πάντα στους πάντες;
Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και ένα, δυο πράγµατα.
Άλλο εθνική συνεννόηση, την οποία εµείς ζητούσαµε πάντοτε,
άλλο συναίνεση, άλλο στήριξη, άλλο οικουµενική.
Για να συνεννοηθούµε, λοιπόν! Η συνεννόηση ήταν και είναι
δική µας αρχή. Η συνεννόηση, όµως, δεν γίνεται µε κουτοπονηριές. Δεν γίνεται µε τη λογική «τα θέλω όλα δικά µου και όταν
φτάσω στις δυσκολίες, φωνάζω και εσάς». Δεν γίνεται µε ύβρεις
και εκβιασµούς και να αποκαλείτε τους πολιτικούς Αρχηγούς
«σκυλιά». Δεν υποκλέπτεται η συνεννόηση. Η συνεννόηση θέλει
αρχές και ήθος. Και αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εποµένως, για να ξέρετε, εµείς αποκλείεται να συναινέσουµε
σε πολιτικές που άλλωστε δεν πιστεύουµε. Και προσωπικά, θέλω
να τονίσω πως δεν ψηφίζω κανένα νέο φόρο, καµµία περικοπή,
κανένα υφεσιακό µέτρο. Και πιστεύω ότι όλη η Νέα Δηµοκρατία
δεν θα ψηφίσει αυτά τα οποία εσείς θα φέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αλλιώς µας τα λέγατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ψηφίζαµε το πρόγραµµα; Και εµείς δεν ψηφίσαµε µέτρα. Τα µέτρα
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είναι δικά σας. Πάψτε πλέον να το ισχυρίζεστε αυτό. Εµείς ψηφίσαµε στόχους και χρονοδιάγραµµα. Τα µέτρα υλοποίησης των
στόχων ήταν δικά σας και θα ερχόντουσαν µε κοινωνικό πρόσωπο. Και µη λέτε ότι τα ψηφίσαµε, γιατί, αν τα είχαµε ψηφίσει,
δεν θα τα φέρνατε τώρα. Γιατί θα φέρετε τώρα το φορολογικό
των αγροτών; Γιατί θα φέρετε τώρα τις συντάξεις; Άρα, δεν
έχουν ψηφιστεί.
Και γι’ αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς είµαστε πολύ συνεπείς µ’ αυτά που είπαµε. Εσείς είπατε ότι θα τα
φέρετε αυτά µε κοινωνικό πρόσωπο και δεν θα επιτρέψετε κανένα σπίτι να πάει στα χέρια τραπεζίτη. Εσείς κατηγορούσατε τις
προηγούµενες κυβερνήσεις για δισεκατοµµύρια στους τραπεζίτες. Τώρα τι κάνατε; Κλείσατε τις τράπεζες, βάλατε capital controls, διώξατε τις καταθέσεις, ξεπουλήσατε τις τράπεζες σε
ξένους, χάνουν δισεκατοµµύρια οι µικροµέτοχοι, χάνουν οι φορολογούµενοι, χάνονται µε ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ σχεδόν
40 δισεκατοµµύρια!
Και αυτό δεν είναι λάθος. Είναι έγκληµα. Είναι έγκληµα σε
βάρος των µικροµετόχων, αλλά και σε βάρος του δηµοσίου. Είναι
έγκληµα σε βάρος όλων των φορολογουµένων. Είναι έγκληµα,
που για µας δεν διαγράφεται και δεν παραγράφεται. Είναι έγκληµα το οποίο θα σας βαραίνει µονίµως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είχατε πει και για την ανάπτυξη. Μάλιστα τώρα ακούσαµε και
τον Υπουργό. Ποια ανάπτυξη; Στραγγαλίζοντας την οικονοµία,
περικόπτοντας διαρκώς το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
βάζοντας συνεχώς φόρους, χτυπώντας τον τουρισµό και πνίγοντας τα νησιά µας στους συντελεστές του ΦΠΑ; Για να µη θυµίσω
την υπόσχεση για την αύξηση του κατώτατου µισθού και τα νέα
επώδυνα µέτρα που δεν θα ερχόντουσαν ποτέ και όλα αυτά τα
σχετικά.
Το κόστος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της διακυβέρνησής
σας αυτούς τους µήνες είναι πάρα πολύ µεγάλο. Είναι δυσβάσταχτο. Και πρέπει να σας πω ότι τον Δεκέµβριο του 2014 µε τη
Νέα Δηµοκρατία και τη συγκυβέρνηση η χώρα είχε αρχίσει να
στέκεται στα πόδια της και πήγαινε να περπατήσει. Δυστυχώς,
πυροβολήσατε τα πόδια της χώρας. Αυξήσατε δραµατικά και
πάλι το δηµόσιο χρέος. Εξαϋλώσατε τις τράπεζες πλήττοντας το
δηµόσιο, τους µετόχους, τους φορολογουµένους. Παραλύσατε
την πραγµατική οικονοµία.
Και τελικά, φέρνετε έναν προϋπολογισµό φόρων και περικοπών. Φέρνετε έναν προϋπολογισµό που δεν τον αντέχει ούτε η
πραγµατική οικονοµία ούτε τα λαϊκά στρώµατα. Δεν τον αντέχουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι µικροµεσαίοι, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι. Είναι προϋπολογισµός λεηλασίας του
λαϊκού εισοδήµατος. Είναι προϋπολογισµός που αποκαλύπτει
την απάτη που στήσατε προεκλογικά και τώρα θα την πληρώσετε. Είναι προϋπολογισµός της νεοφιλελεύθερης ανάλγητης
Αριστεράς που εκπροσωπείτε και εµείς δεν τον ψηφίζουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Μεϊµαράκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, την ώρα που συζητάµε εµείς εδώ για έναν προϋπολογισµό -ο οποίος δεν πρόκειται να τηρηθεί, όπως δεν τηρήθηκε
κανένας προϋπολογισµός του κράτους τα περασµένα χρόνιαστον Άη Στράτη έχει βγει ένα τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος
αυτές τις ώρες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Περιµένετε, κύριε Μιχαλολιάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία, καθώς εξέρχεστε της Αιθούσης.
Κύριε Μιχαλολιάκο, ξεκινάµε τώρα, εάν θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Την ώρα που µιλάµε για έναν µνηµονιακό προϋπολογισµό, όπως και ο προηγούµενος της
συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα στον
Άη Στράτη, στο Βόρειο Αιγαίο –πολύ περισσότερο από τα δέκα χι-
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λιόµετρα θάλασσας που µας χωρίζουν, που είπε ο κ. Γιούνκερ ότι
δεν πρέπει να τους δώσουµε σηµασία- βρίσκεται το ωκεανογραφικό σκάφος «Τσεσµέ», συνοδευόµενο από δυο τουρκικά πολεµικά πλοία. Και όλα αυτά, λίγες ηµέρες µετά την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στην Τουρκία, µέσα σε ένα πνεύµα µιας –δήθενφιλικότητας που δεν υπάρχει, αφού αµέσως µετά την επίσκεψή
του είχαµε συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου
µας.
Και για όσους δεν το γνωρίζουν, από το 2009 επίσηµα η Άγκυρα, η τουρκική Κυβέρνηση, έχει εξουσιοδοτήσει την τουρκική
κρατική εταιρία πετρελαίου να κάνει έρευνες στο Αιγαίο για πετρέλαιο από τον 25ο Μεσηµβρινό και ανατολικά. Έχει χωρίσει το
Αιγαίο στα δυο, αυτό που θέλει η κ. Μέρκελ, αυτό που θέλει ο Τζον
Κέρι.
Μίλησε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας και απαίτησε µια συγγνώµη για τον κ. Παπασταύρου της λίστας Λαγκάρντ, τον οποίο έχει καλέσει και η δικαιοσύνη.
Εσείς, από τη Νέα Δηµοκρατία θα ζητήσετε συγγνώµη, που µας
λιντσάρατε µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε δηλώσεις
Υπουργών από τη µία πλευρά και παραγόντων της Νέας Δηµοκρατίας από την άλλη πλευρά για το επεισόδιο κατά του Βουλευτού κ. Κουµουτσάκου, το οποίο καταδικάσαµε από την πρώτη
στιγµή; Βλέπετε παντού Χρυσαυγίτες.
Και τραγική ειρωνεία: Ψηφίσατε ένα νόµο κατά του ρατσισµού,
ο οποίος καταγγέλλει όλες τις διακρίσεις φυλής, θρησκεύµατος
και φύλου. Δεν καταργεί όµως, όλες τις διακρίσεις πολιτικού φρονήµατος. Γιατί υπάρχουν διακρίσεις ρατσιστικές από εσάς, τους
αντιρατσιστές, κατά της Χρυσής Αυγής, διακρίσεις, όµως, οι
οποίες δεν µας λυγίζουν, γιατί είµαστε εδώ, µέσα στη Βουλή, µε
την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που αντιστέκονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Είναι πολιτική ρατσιστική κατά της Χρυσής Αυγής στο σηµείο
του να υπάρχουν Υπουργοί της Κυβέρνησης σας, οι οποίοι δεν
απαντούν στα ερωτήµατα από τις επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, γιατί είµαστε, λέει, ρατσιστές, γιατί είµαστε φασίστες, γιατί είµαστε εθνικιστές. Και µεταξύ άλλων,
χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκ των Υπουργών ότι χρησιµοποιούµε το σύνθηµα «Αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή».
Μα, µε τη λέξη «αίµα», τι νοµίζετε ότι εννοούµε; Ότι βγαίνουµε
σαν ζόµπι στους δρόµους, όπως στις αµερικάνικες ταινίες; Με τη
λέξη «αίµα» δηλώνουµε την πίστη µας στο Γένος, στο Γένος το ελληνικό, όπως ακριβώς την δήλωναν την πίστη αυτή οι πολέµαρχοι
του 1821, όταν έφεραν την εθνική ελευθερία.
Και µια και µιλάµε, λοιπόν, για ρατσισµό, τι είναι ρατσισµός;
Εµείς οι Έλληνες δεν ήµασταν ποτέ ρατσιστές, δεν είχαµε βαµβακοφυτείες, δεν είχαµε αποικίες, δεν φέραµε δούλους. Είναι ρατσισµός το να θέλουµε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες; Όχι
βέβαια!
Και θα απαντήσω σε όλους αυτούς µε ένα στίχο του Άγγελου
Σηµηριώτη: «Ακατάλυτο εγώ και δεν πεθαίνω. Τ’ ανέσπερο είµαι
πνεύµα της φυλής. Καιρούς και χρόνους µ’ έλεγες χαµένο. Με γύρεψες; Στα στήθια σου µε κλείς». Αυτό το πνεύµα της φυλής αντιπροσωπεύει η Χρυσή Αυγή.
Θα τελειώσω την αναφορά µου αυτή παραθέτοντας ένα άκρως
ρατσιστικό κείµενο, το οποίο ανήκει σε έναν από τους πνευµατικούς γίγαντες του νεότερου ελληνισµού: «Δεν είσαι ένας, είσαι
ένα σώµα στρατού. Μια στιγµή κάτω απ’ τον ήλιο φωτίζεται ένα
από τα πρόσωπά σου και ευθύς σβήνει και ανάβει άλλο, νεότερο,
ξοπίσω σου. Η ράτσα σου είναι το µεγάλο σώµα το περασµένο,
το τωρινό και το µελλούµενο».
Αυτά λέει, κύριοι αντιρατσιστές, ο Νικόλαος Καζαντζάκης στην
«Ασκητική» και αυτά σίγουρα εµπίπτουν στον ρατσιστικό νόµο.
Είναι ο προϋπολογισµός µιας Κυβέρνησης –υποτίθεται- αντιµνηµονιακής, η οποία θα έσκιζε τα µνηµόνια, θα καταργούσε τους
µνηµονιακούς νόµους µε ένα άρθρο, µε έναν νόµο. Ένας προϋπολογισµός, ο οποίος µοιραία θα πέσει έξω και, µε βάση αυτό το
σχέδιο του προϋπολογισµού που κατατέθηκε στη Βουλή απ’ την
Αριστερή σας Κυβέρνηση, έχουµε να κάνουµε –είναι ξεκάθαροµε έναν υφεσιακό προϋπολογισµό, όπως αποτυπώνεται µέσα από
τη στήλη των προβλέψεων.
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Παρατηρώντας, όµως, και τον προϋπολογισµό του 2015, για µία
ακόµη φορά βλέπουµε στη χώρα η πρόβλεψη του προϋπολογισµού του 2015, σε σχέση µε την εκτίµηση του 2015 να έχουν ελάχιστες συγκλίσεις. Αναµένετε µε το σχέδιό σας αύξηση των
εσόδων κατά 1.635.000.000 ευρώ. Τα έσοδα θα αφορούν κατά
βάση άµεσους και έµµεσους φόρους, δηλαδή επί της ουσίας αυτά
τα έσοδα από έµµεσους φόρους δεν είναι τίποτε άλλο από σχέδια
επί χάρτου, τα οποία είναι πολύ αµφίβολο αν θα πραγµατοποιηθούν.
Η Κυβέρνηση έφτιαξε αυτόν τον προϋπολογισµό, πιστή στα όσα
ζητούν οι δανειστές και εφαρµόζει κατά γράµµα ένα πρόγραµµα
σκληρής λιτότητας, παραβλέποντας το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο ελληνικός λαός, ότι δεν µπορεί να πληρώσει άλλο πλέον.
Ζητάτε να µαζέψετε περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, την ίδια
στιγµή που τα ανεξόφλητα χρέη του ελληνικού λαού προς το ελληνικό κράτος είναι 82 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με ποια αισιοδοξία
καταθέτετε αυτόν τον προϋπολογισµό, όταν ήδη υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη 82 δισεκατοµµυρίων; Είναι, λοιπόν, δεδοµένο ότι
και αυτός ο προϋπολογισµός, όπως και οι προηγούµενοι, θα πέσει
έξω και δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να εφαρµοστεί.
Έχετε, όµως, έναν άλλο «λαγό» να βγάλετε από το καπέλο,
ωσάν ταχυδακτυλουργοί. Λέτε ότι θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέους. Το είπε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος και
σε συνεντεύξεις του, αλλά και σε επίσηµες δηλώσεις του στο Αµερικανικό Επιµελητήριο.
Μάλιστα, αυτή η ελάφρυνση του χρέους θα αρχίσει από τον
Μάρτιο, όπως εξαγγέλλουν, όπου µάλιστα ακούγεται και το άλλο
το εκκωφαντικό, ότι θα επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές το 2016.
Αυτά λέει ο κ. Τσακαλώτος, αυτά λέει η Κυβέρνησή σας. Την ίδια
στιγµή, εγκαταλείψατε την πάγια θέση ότι το χρέος είναι επαχθές
και επονείδιστο και πρέπει να καταγγελθεί, ξεκαθαρίσατε την παράταξή σας από αυτούς που επέµειναν ότι πρέπει να γίνει ένας
έλεγχος του χρέους και βαδίζετε µπροστά, πιστοί στη µνηµονιακή
πολιτική, παλαιότερα της τρόικαςκαι τώρα της τετράδας.
Έχουµε, όµως, εδώ τις δηλώσεις του ίδιου του επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, του περίφηµου ESM,
του κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος λέει ότι µε όρους πολιτικής πιθανώς θα συνδεθεί η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ακόµη
και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Ιούλιο του 2018.
Πάει ο Μάρτιος του 2016. Για τον Ιούλιο του 2018 και πλέον µιλάτε.
Το χρέος είναι η πηγή της όλης δυστυχίας του ελληνικού λαού,
που οδήγησε σε αυτή τη σκληρή πολιτική της λιτότητας των πέντε
χρόνων του µνηµονίου και για το χρέος αυτό πιστεύετε γενικά και
αόριστα ότι θα γίνει µία ελάφρυνση κάπου στο µέλλον.
Και µέσα σ’ όλα αυτά, φέρνετε µια φοροκαταιγίδα, την οποία
δεν µπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός -θα αποτύχετε να εισπράξετε τους φόρους αυτούς- και έναν πολύ περίεργο νόµο, το περίφηµο περιουσιολόγιο, όπου φαίνεται ότι, τουλάχιστον για
ορισµένους, ο µπολσεβίκος που κρύβεται µέσα σας έρχεται στην
επιφάνεια και φτάνετε στο σηµείο να θέλετε ελέγχετε κατοικίες
απλών πολιτών, για το αν έχουν τιµαλφή, αν χρωστούν στην εφορία, για το αν έχουν µετρητά στο σπίτι τους.
Αντί να κοιτάξετε να βγάλετε άκρη µε αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρντ, όπως ο κ. Παπασταύρου -και πολλοί
άλλοι, βεβαίως- και έχει ελεγχθεί µόλις το 10% -ίσως να λέω και
πολύ- αντί να κοιτάξετε τις νέες λίστες µε όλους αυτούς που έβγαλαν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ στο εξωτερικό, κοιτάτε πώς θα
ξεζουµίσετε τον Έλληνα πολίτη.
«Δεν κάνουµε συνεννόηση», είπε προηγουµένως ο εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας. Μα, την κάνατε τη συνεννόηση εδώ, σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα, στις 14 Αυγούστου του 2015, όταν συµφωνήσατε και είπατε «ναι» σε συµφωνία και τα µέτρα είναι δική
σας υπόθεση και φέρατε τα µέτρα. Και τώρα, προκειµένου να κερδίσουν πολιτικό έδαφος, λένε ότι καταψηφίζουν αυτά τα µέτρα,
διότι είναι υφεσιακά. Λες και τα προαπαιτούµενα του µνηµονίου
που ήρθε, της λεγόµενης «νέας συµφωνίας», σύµφωνα µε τη
φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν υφεσιακά, δεν προέβλεπαν
όλα αυτά τα οποία σήµερα καταθέτετε και ζητάτε να ψηφίσουµε
εµείς, οι Βουλευτές.
Τα µνηµόνια είναι αδιέξοδο. Δεν είναι αρκετά πέντε χρόνια δυ-
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στυχίας του ελληνικού λαού; Καµµία ανάπτυξη, σε κανέναν
τοµέα. Αντίθετα, εκεί που υπάρχει ανάπτυξη, κατ’ εντολή των
αφεντικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών, τις οποίες ευχαρίστησαν για τη συµβολή τους στην διαπραγµάτευση που είχαµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξοντώνεται
ο ελληνικός λαός.
Και κοντά σε όλα αυτά, υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο
αποκαλείτε «προσφυγικό». Και δεν είναι προσφυγικό. Είναι προσφυγικό µόνο κατά ένα µικρό µέρος. Και είναι χαρακτηριστικός
ο τίτλος του άρθρου που έγραψε ο πρώην Υπουργός της Νέας
Δηµοκρατίας, ο κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ότι πώς γίνεται και
η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που περνάνε παράνοµα στην
Ελλάδα να είναι ηλικίας είκοσι έως τριάντα ετών.
Κι αν παρακολουθήσατε και το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, είδαµε να έρχεται µια φουσκωτή βάρκα µε πενήντα,
εξήντα, εβδοµήντα πρόσφυγες και παράνοµους µετανάστες και
να την περιµένει µια άλλη φουσκωτή βάρκα µιας ισλαµικής οργανώσεως, που ελέγχεται για τις σχέσεις της µε τους τζιχαντιστές,
της οργανώσεως «One Nation» και να φωνάζει ο ένας στον άλλον
«Αλλάχ ακµπάρ».
Είστε εθνικά επικίνδυνοι σ’ αυτό το ζήτηµα. Τα έχετε κάνει κυριολεκτικά θάλασσα. Πήρατε τους ανθρώπους αυτούς, τους
πράγµατι δυστυχείς, από τα νησιά, τους φορτώσατε σε πλοία,
τους εξαφανίσατε ένα βράδυ από τη Μυτιλήνη για να επισκεφτεί
ο Πρωθυπουργός το νησί, τους πήγατε µετά στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη, τους φορτώσατε σε τρένα, βρίσκονται σήµερα εγκλωβισµένοι στην Ειδοµένη. Πού είναι ο αντιρατσισµός σας και
ο ανθρωπισµός σας; Εκεί σαπίζουν µέσα σε άθλιες συνθήκες και
την ίδια στιγµή η «µαµά µας», η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
δήθεν ενδιαφέρεται για τα ελληνικά πράγµατα, κλείνει τα σύνορα. Ήρθε εδώ και κλιµάκιο της FRONTEX, το οποίο δεν συνεργάζεται µε την ελληνική αστυνοµία, αλλά µε τη σκοπιανή
αστυνοµία.
Η κατάσταση είναι περισσότερο από επικίνδυνη και ενώ σε
αυτό το θέµα δεν δείχνετε καµµία πυγµή, σαν κράτος εθνικό, να
ελέγξετε το πρόβληµα, σας πληροφορώ ότι είχα προηγουµένως
συνάντηση µε δύο από τους Ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής,
που, όταν πήγαν στις Βρυξέλες και ενώ έχουν διπλωµατικό διαβατήριο, ως γνωστόν, τους έβαλαν στη σειρά και τους έκαναν
έλεγχο σαν να ήταν τροµοκράτες, την ίδια στιγµή που οι Γάλλοι
και οι Ιταλοί περνούσαν κανονικά, κατευθείαν. Η Ελλάδα τίθεται
εκτός Σένγκεν µε δική σας ευθύνη και αυτό είναι µια πραγµατικότητα την οποία δεν µπορείτε να αρνηθείτε.
Την ίδια στιγµή, προκειµένου να λύσετε το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας χτυπάτε ό,τι πιο ζωντανό, κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Χτυπάτε τους Έλληνες αγρότες µε υπερφορολόγηση,
µε κόψιµο των φοροαπαλλαγών τις οποίες είχαν.
Η Χρυσή Αυγή στέκεται στο πλευρά του Έλληνα αγρότη, που
είναι ο φύσει πατριώτης, ο φύσει εθνικιστής, γιατί βρίσκεται εκεί
δίπλα στην πατρική του κατοικία, στο χωράφι του, δίπλα στον
τάφο των προγόνων του. Ενηµερώνω, τον ελληνικό λαό ότι έχει
ξεκινήσει ένα αγροτικό εθνικιστικό κίνηµα, το οποίο ήδη ίδρυσε
το πρώτο σωµατείο στην Αιτωλοακαρνανία και θα πάει σε κάθε
γωνιά της Ελλάδος να ξεσηκώσει τους αγρότες για µια νέα Ελλάδα, εθνικιστική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ήλθε στην Αθήνα να µας επισκεφθεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, Τζον Κέρι. Από το αεροδρόµιο πήγε κατευθείαν στις εγκαταστάσεις µιας µη κυβερνητικής οργανώσεως, για να δει πώς
οι πρόσφυγες ή λαθροµετανάστες -είναι και οι δύο κατηγορίες
µέσα- διαβιούν. Αν υπήρχε ελληνικό κράτος µε πυγµή, θα έπρεπε
να τους φορτώσει όλους αυτούς σε πούλµαν και να πει στον κ.
Κέρι: «Πάρτε τους στην Αµερικάνικη Πρεσβεία. Εσείς κάνατε αυτούς τους πολέµους. Εσείς δηµιουργήσατε αυτήν την προσφυγιά. Η Ελλάδα δεν µπορεί να αντέξει όλη αυτήν την κατάσταση».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Την ίδια στιγµή, ο κ. Κέρι, ο οποίος δικαιολογεί απόλυτα την
κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία, δεν λέει λέξη για τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου
χώρου µας από τους Τούρκους. Δεν λέει λέξη. Και ήταν παρα-
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βιάσεις που είχαν και νεκρό: Ναι, τον ήρωα σµηναγό Ηλιάκη, ο
οποίος πετώντας πάνω από τον ουρανό της Κρήτης και προσπαθώντας να εµποδίσει τουρκικά αεροσκάφη να φωτογραφήσουν
τις εγκαταστάσεις των F300, δολοφονήθηκε από τους Τούρκους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Κι εµείς τι κάναµε ως κράτος; Δεν ήσασταν εσείς κυβέρνηση
τότε, αλλά δεν έχει σηµασία. Παραδώσαµε τον Τούρκο πιλότο, τον
δολοφόνο του Έλληνα αξιωµατικού του πολεµικής µας αεροπορίας στους Τούρκους. Η Ευρώπη, µια από τα ίδια. Η κ. Μέρκελ,
αντί να επιπλήξει την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει
κυρώσεις στην Τουρκία για όλη αυτήν την κατάσταση, η οποία έχει
δηµιουργηθεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους επιβραβεύει µε µια δωρεά 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι, λοιπόν, δεδοµένο ότι υπάρχει τουρκική απειλή και είναι
επίσης, δεδοµένο ότι έχει µεγάλη ευθύνη η Τουρκία και για τις
παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου µας, αλλά και για το
λεγόµενο, σύµφωνα µε την καθιερωµένη από εσάς ορολογία,
«προσφυγικό ζήτηµα». Και µας λένε όλοι ότι «δεν υπάρχει κανένα
ζήτηµα, είµαστε σύµµαχοι µέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ».
Σοβαρά; Είµαστε σύµµαχοι; Και τότε γιατί η τούρκικη Βουλή
έχει ψηφίσει το casus belli; Η τουρκική Βουλή έχει ψηφίσει νόµο,
έχει πάρει απόφαση ότι, αν επεκτείνουµε τα χωρικά µας ύδατα
στα δώδεκα µίλια, θα µας κηρύξει τον πόλεµο. Αν έχεις τέτοιους
σύµµαχους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς; Δειλή και άτολµη η
ελληνική εξωτερική πολιτική στον τοµέα αυτόν.
Εµείς πιστεύουµε ότι τα συµφέροντα της Ελλάδος στη δεδοµένη περίσταση δεν είναι ούτε µε τον τυχοδιωκτισµό των Αµερικάνων και των Εγγλέζων πρωτίστως από τους συµµάχους τους,
ούτε βεβαίως, µε τα συµφέροντα της Τουρκίας. Είναι µε τα συµφέροντα της Ρωσίας και θα πρέπει για µια ακόµη φορά να επαναλάβουµε. Όλο αυτό το χάος, όλους αυτούς τους ποταµούς
αίµατος στις αραβικές χώρες είτε στη Βόρειο Αφρική είτε στη
Μέση Ανατολή τις προκάλεσαν µε την Αραβική Άνοιξη πράκτορες
των Αµερικάνων και τους εξόπλισαν κιόλας, όπως έχει αποκαλυφθεί, τους λεγόµενους τζιχαντιστές, οι οποίοι αποκεφαλίζουν αν
θρώπους.
Θα έλθει εντός του Ιανουαρίου -περιέχεται ήδη στον προϋπολογισµό- το ασφαλιστικό ζήτηµα. Ευθύνες µεγάλες. Άνθρωποι
που δούλεψαν για τριάντα και σαράντα χρόνια στη ζωή τους θα
βρεθούν στο δρόµο µε συντάξεις πείνας. Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί
κάποια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ -από το οποίο
ΠΑΣΟΚ µέσα στην Κυβέρνησή σας υπάρχουν αρκετά στελέχηξαφνικά αποφάσισε να παίξει στο χρηµατιστήριο τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων. Αναφέροµαι στο 1999-2000. Μεγάλη
η «αιµορραγία» στα ασφαλιστικά ταµεία απ’ αυτήν την ενέργεια.
Είχαµε βεβαίως και το PSI, για το οποίο είπε ο συγκυβερνήτης
σας, ο κ. Καµµένος, ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Βεβαίως και
να γίνει εξεταστική, αλλά εσείς το έχετε αποδεχθεί το PSI, δεν
το καταγγέλλετε. Πώς θα κάνετε εξεταστική για το PSI, από τη
στιγµή που έχετε αποδεχθεί πλήρως τις συνέπειες του PSI και
ακολουθείτε την ίδια µνηµονιακή πολιτική;
Έφταιξαν, όµως, και άλλα για το ασφαλιστικό. Έφταιξαν τα
εδώ και δεκαετίες µαύρα µεροκάµατα των αλλοδαπών τους οποίους χρησιµοποιούσαν κερδοσκόποι και υπήρξε αυτό το φαινόµενο µία πραγµατική αιµορραγία για τα ασφαλιστικά ταµεία και
κοντά σ’ όλα αυτά και ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι Έλληνες,
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία –στην πραγµατικότητα είναι παραπάνω- που αν πλήρωναν ασφάλιστρα, ασφαλώς δεν θα
υπήρχε το σηµερινό πρόβληµα.
Υπάρχει και το µεγάλο πρόβληµα που λέγεται δηµογραφικό.
Ο ελληνισµός πεθαίνει. Αυτά εις ότι αφορά την οικονοµική σας
πολιτική.
Όµως, είναι φανερό ότι ένα περισσότερο επικίνδυνο φαινόµενο υπάρχει σήµερα στον ελληνικό λαό. Είναι η απελπισία, είναι
η παθητικότητα από την οποία διακατέχεται σήµερα σχεδόν το
σύνολο του λαού µας.
Σήµερα έχουµε προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό εναντίον του οποίου είναι το 90% του ελληνικού λαού. Έγιναν και προ
ηµερών συγκεντρώσεις, θα γίνουν και άλλες µε δέκα, δεκαπέντε,
είκοσι χιλιάδες κόσµο.
Συγχαρητήρια, λοιπόν. Με την αριστερή σας διακυβέρνηση
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φτάσατε τον κόσµο στην απελπισία, διότι του υποσχεθήκατε τον
Ιανουάριο του 2015 ότι θα σκίσετε το µνηµόνιο και εφαρµόσατε
µνηµόνιο. Του δώσατε µια άλλη ελπίδα, ότι αν ψηφίσει στο δηµοψήφισµα «όχι» στην πρόταση Γιούνκερ, θα σκιστεί το µνηµόνιο
και τον ξεγελάσατε και το «όχι» το κάνατε «ναι». Του δώσατε και
τρίτο χτύπηµα µε τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου, λέγοντας
πάλι ότι θα πάρετε αντιµνηµονιακά µέτρα και αναπτυξιακά µέτρα
και µ’ αυτόν τον προϋπολογισµό διαψεύδετε τα πάντα.
Η Χρυσή Αυγή, όσο κι αν διώκεται, όσο κι αν αντιµετωπίζεται
ρατσιστικά από την Κυβέρνηση, έχει µια αποστολή ιερή, να πει
στον ελληνικό λαό: «Ξυπνήστε, η πατρίδα χάνεται, καταστρέφεται, διαλύεται. Αντισταθείτε».
Είναι, όµως, και άλλα τα οποία δείχνουν ότι δεν είστε µία απλή
κυβέρνηση, αλλά ότι προσπαθείτε να δηµιουργήσετε καθεστώς.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τοποθετήθηκε από τον
παρόντα Υπουργό, τον κ. Φίλη, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
Σοφών οι οποίοι θα διαµορφώσουν τα σχολικά βιβλία, ο καθηγητής κ. Λιάκος, ο οποίος είναι γνωστός για τις απόψεις του. Δεν
είναι υβριστής µόνο των Μακεδονοµάχων. Είναι υβριστής και των
πολεµιστών του 1821. Έχει αναφερθεί στην άλωση της Τριπολιτσάς, που ο εθνικός µας ποιητής στον «Ύµνο εις την Ελευθερία»
την περιγράφει: «Ω, τι νύχτα ήταν εκείνη που την τρέµει ο λογισµός». Έχει αναφερθεί, λοιπόν, στην άλωση της Τριπολιτσάς λέγοντας ότι ήταν µία γενοκτονία και άλλοι συναγωνιστές του ίδιου
ιστορικού ρεύµατος έχουν πει ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας λαφυραγωγός και η Φιλική Εταιρεία µία εγκληµατική συµµορία.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον κ. Λιάκο, δεν υπήρχε ελληνικό έθνος.
Είναι ένα δηµιούργηµα του δευτέρου µισού του 19ου αιώνος, το
οποίο δηµιουργήθηκε από τον ευρωπαϊκό ροµαντισµό.
Φυσικά και του απαντούν οι έγκριτοι ιστορικοί του έθνους µας,
µε κορυφαίο τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, αλλά µιας και ο
Παπαρηγόπουλος είναι εθνικιστής, είναι ρατσιστής, είναι όλα
αυτά, εγώ θα απαντήσω στον κ. Λιάκο που λέει ότι δεν υπάρχει
συνέχεια του ελληνισµού µε τα λόγια ενός αριστερού, του Νικόλαου Σβορώνου, ο οποίος έχει γράψει «Το ελληνικό έθνος, γένεση και διαµόρφωση του νέου ελληνισµού». Αναφερόµενος στα
κείµενα της Άννας της Κοµνηνής, στη βυζαντινή δηλαδή περίοδο,
λέει: «Το όνοµα «Έλλην» αρχίζει και ξαναπαίρνει το διπλό πολιτιστικό και εθνολογικό του περιεχόµενο. Έλλην είναι όποιος µετέχει ελληνικής παιδείας και έχει ελληνική καταγωγή». Αυτά λέει
ο Σβορώνος. Δεν τα λέει κάποιος ρατσιστής, δεν τα λέει κάποιος
ρατσιστής, κάποιος χρυσαυγίτης, κάποιος φασίστας. «Για άλλη
µια φορά οι Βυζαντινοί χωρίζουν τον κόσµο σε Έλληνες και βαρβάρους. Η χρήση αυτή του όρου «Έλλην» µε την εθνολογική του
σηµασία ή κάποια ταύτιση µε τον όρο «Ρωµαίος-Ρωµιός» θα γενικευθούν στους κατοπινούς αιώνες».
Αλλά απάντηση στο Λιάκο και σε όλους αυτούς που θέλουν να
µην υπάρχει συνέχεια του ελληνισµού δίνει και ένας άλλος µεγάλος πνευµατικός ταγός του έθνους µας ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ακαδηµαϊκός –όχι ασφαλώς φασιστικών
φρονηµάτων- ο οποίος είχε απαντήσει σε όλη αυτή τη διαµάχη
που γινόταν µε άρθρο του στην Καθηµερινή στις 28 Ιανουαρίου
του 2010 και τόνιζε: «Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού
έθνους είναι διάτορα µαρτυρηµένη από την ιστορική πραγµατικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρηµα του ελληνικού ροµαντισµού του 19ου αιώνα, προς ιδεολογική στήριξη εθνικών
επεκτατισµών, όπως επιπόλαια γράφεται».
Από ποιους επιπόλαια γράφεται; Από αυτούς που βάλατε να
γράψουν τη νέα ελληνική ιστορία. Τα σχέδια σας δεν θα περάσουν. Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί στο καθεστώς που προσπαθείτε να στήσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων ο κ. Βασίλης
Λεβέντης. Παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου από όλους
τους αρχηγούς. Το χρονικό όριο που έχει µπει είναι το ανώτατο
κατά τον Κανονισµό, ακριβώς για να µην υπάρχει το ζήτηµα της
κάθε φορά υποκειµενικής κρίσης του Προεδρείου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου δίνετε το λόγο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που θα έχω την
προσοχή σας. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω χειρόγραφο από
του Βήµατος της Βουλής, για να αναφέρω τους δείκτες της οικονοµίας, όπως προδιαγράφονται από τον ΟΟΣΑ, έκθεση του
Νοεµβρίου του 2015.
Το µνηµόνιο του κ. Τσίπρα ουσιαστικά συνιστά νέο δάνειο για
τη χώρα 86 δισεκατοµµύρια ευρώ, που προστίθεται στο δηµόσιο
χρέος της χώρας. Άρα, έχουµε προσθήκη 86 δισεκατοµµύρια δηµοσίου χρέους.
Δεύτερον, για το δηµόσιο χρέος -σε όρους Μάαστριχτ- προβλέπει αύξησή του στο 183,4% του ΑΕΠ φέτος από 177,5% του
ΑΕΠ το 2014, ενώ το 2016 θα φτάσει στο 190,2% του ΑΕΠ για να
υποχωρήσει στο 184,3% του ΑΕΠ το 2017. Αυτά τα λέει ο ΟΟΣΑ
τον οποίο επικαλείστε και εσείς.
Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αναµένεται να διαµορφωθεί στο
4,3% του ΑΕΠ φέτος και να αυξηθεί στο 7,7% το 2016. Στο έλλειµµα λαµβάνεται υπόψη και η πρόβλεψη για την κρατική στήριξη στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, για να µειωθεί στο
1,5% του ΑΕΠ το 2017.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να σηµειώσει έλλειµµα -0,3% του ΑΕΠ φέτος και πλεόνασµα το 2016 και
το 2017 1,2% και 1,9%, αντίστοιχα.
Η εκτίµηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το πρωτογενές ισοζύγιο αναµένεται να καταγράψει ένα µικρό έλλειµα το
2015 0,25% του ΑΕΠ, πριν επιστρέψει σε πλεόνασµα το 2016
0,5% του ΑΕΠ.
Αυτά τα στοιχεία επειδή µου εδόθησαν, τα παραδίδω ως Πρακτικά -παρακαλώ να καταγραφούν- και από τα οποία εγώ ο ταπεινός επισηµαίνω και συµπεραίνω ότι η Κυβέρνηση δηµιούργησε
ύφεση περαιτέρω.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όχι ότι η προηγούµενη χρονιά, το 2014, µε το Σαµαρά πήγαινε
καλά. Δεν πήγαινε καλά εκείνη η χρονιά. Και εκείνη ήταν µεταξύ
λόγων του κυρίου Σαµαρά και πραγµατικότητας αναντίστοιχη η
κατάσταση, αλλά και επιβαρύνθηκε. Και η επιβάρυνση θεωρώ ότι
οφείλεται στα µπες-βγες στις κυβερνήσεις του κ. Βαρουφάκη,
στις καθυστερήσεις για τις συνοµιλίες, για το πού θα καταλήξουµε. Όλα αυτά, µαζί µε την παθητική παρακολούθηση από όλο
τον ελληνικό λαό της πορείας των πραγµάτων, δηµιούργησαν
ένα χάος. Διότι όταν περιµένουν οι πολίτες έντροµοι τις εξελίξεις,
αυτό σηµαίνει κατ’ ελάχιστον οικονοµική παραλυσία.
Με αυτή την εικόνα η Κυβέρνηση πού βαδίζει; Πώς θα σηκωθεί
το αεροσκάφος; Για να το καταλάβω: Πώς θα σηκωθεί; Πού είναι
τα ελπιδοφόρα στοιχεία τα οποία εγώ δεν βλέπω και τα βλέπετε
εσείς οι κυβερνητικοί Βουλευτές, που θα ψηφίσετε τον προϋπολογισµό σήµερα, ότι ανεβαίνει το αεροσκάφος, ότι θα απογειωθεί; Πού;
Άρα, έχουµε µια εικόνα τελείως παρόµοια µε του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαµαρά, στους οποίους είχα αποστείλει επιστολές και στους οποίους είχα πει να παραιτηθούν από
Πρωθυπουργοί για τη συγκρότηση οικουµενικής κυβέρνησης.
Η ίδια αγωνία, ακριβώς η ίδια αγωνία µε οδήγησε πριν δέκα
µέρες να ανέλθω σ’ αυτό το Βήµα και να ζητήσω οικουµενική κυβέρνηση. Η ίδια αγωνία. Διότι θεωρώ ότι κι εσείς οι Κυβερνητικοί
Βουλευτές επωµίζεστε κάποιες ευθύνες. Και όταν καταρρεύσει
η χώρα, οι ευθύνες αυτές θα είναι πολύ µεγάλες. Άλλο αν σ’
αυτόν τον τόπο δεν αποδίδονται ποτέ οι ευθύνες. Θα υπάρχουν
όµως και θα καταγραφούν.
Η αγωνία µου, λοιπόν, για την πορεία της χώρας µε έφερε σ’
αυτό το Βήµα. Και την άλλη µέρα ακριβώς αφ’ ης ζήτησα οικουµενική κυβέρνηση, εγώ ο ταπεινός Βασίλης Λεβέντης, πήγε στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ο κύριος Πρωθυπουργός και ζήτησε
συναίνεση. Την άλλη µέρα ακριβώς. Και δροµολόγησε και εκείνο
το απροσδόκητο, τη σύνοδο Αρχηγών. Αρχικά δεν την κατάλαβα,
αλλά λέω, ο διάλογος καλό είναι να γίνεται και προσήλθα. Δεν
έχασε κανένας κάτι από τις συζητήσεις. Βέβαια, οι συζητήσεις
µπορεί να είναι και άσκοπες.
Πολλοί από εσάς ίσως δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συνέβη. Οι

3116

παρόντες Αρχηγοί γνωρίζουν. Ο κ. Καµµένος, που είναι εδώ,
γνωρίζει τι συνέβη. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι συνέβη. Ο
άλλος, ο Θεοδωράκης, γνωρίζει τι συνέβη. Εκείνο το οκτάωρο
ήταν µαρτυρικό, µε µονόλογους. Επί µιάµιση ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε εισήγηση για το προσφυγικό. Και δεν κατέληγε πού
και τι θα κάνει. Απλά την καταγραφή της κατάστασης. Μετά διάλειµµα πέντε λεπτών. Και όταν επιστρέψαµε, άρχισε πάλι άλλα
σαράντα πέντε λεπτά να µιλάει για το ασφαλιστικό. Περίµενα
προτάσεις, περίµενα θέσεις. Ανέφερε κινδύνους και ανάγκη συναίνεσης. Τις πρώτες δυόµισι ώρες αυτά συνέβαιναν.
Αφού τελείωσαν, βγήκα και καλό είναι να µάθετε τις τους είπα.
Τους είπα ότι το όνειρό µου για το οποίο ασχολήθηκα µε την πολιτική είναι, αυτός ο τόπος να αποκτήσει οικουµενική κυβέρνηση,
κυβερνήσεις συνασπισµού και απλή αναλογική. Αυτό είχα ως
όνειρό µου. Και τους δήλωσα µάλιστα ότι λυπάµαι που η Νέα Δηµοκρατία δια του κ. Πλακιωτάκη τάχθηκε υπέρ ισχυρών κυβερνήσεων, δηλαδή, τάχθηκε υπέρ της ενισχυµένης.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι µπορούµε να τα εντάξουµε στο Σύνταγµα. Στο Σύνταγµα δεν µπορεί να ενταχθεί, γιατί πάει για πιο
πέρα. Πάει για µετά τις εκλογές. Άρα, σηµαίνει άλλη µια φορά
εκλογές µε µπόνους και µε ενισχυµένη.
Λέει: «τότε, µπορούµε µε συµφωνία των κοµµάτων να το κάνουµε από τώρα». Λέω: «δεσµεύεστε κ.λπ.;». Δεν δεσµεύθησαν
στο ανακοινωθέν, απλά ελέχθη. Το πήρε ο άνεµος.
Αφού τελείωσε κι αυτό και δεν δεσµευόταν κανένας σε τίποτα,
άρχισε η τραγωδία του ανακοινωθέντος. Οι διάφοροι Αρχηγοί,
για µια λέξη χάναµε είκοσι λεπτά: «βάλε και», «όχι, µην βάλεις
αυτό, µην βάλεις το άλλο». Γυρίζω στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και του λέω «αν βάλετε ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις και
στο µεταξύ µειωθούν, εκτίθεται ο θεσµός σας». Λέει: «Κύριε Λεβέντη, δεν είπαµε ακριβώς τι θα γίνει. Είπαµε: Ευχόµεθα να µην
µειωθούν». Λέω: «Εδώ ήρθαµε για να ανταλλάξουµε ευχές;».
Εγώ δεν είχα καταλάβει, δηλαδή, τι έκανε ο Τσίπρας εκείνη την
ώρα. Τι γινόταν για οκτώ ώρες; Και τι κατάλαβα στο τέλος, έτσι,
µε την οπτική που έχω των τριάντα ετών πείρας; Ότι έδινε στους
ξένους τα πάντα στο προσφυγικό, για να πετύχει χαλάρωση του
προγράµµατος στο ασφαλιστικό. Αυτό κατάλαβα εγώ, αλλιώς
δεν είχε νόηµα αυτή η σύνοδος. Δεν είχε νόηµα. Δεν κατεγράφη
τίποτα. Δηλαδή, δεν έγινε, για να ακούσουµε κάτι καινούργιο.
Αυτά που ακούσαµε από τον Πρωθυπουργό στο προσφυγικό και
στο ασφαλιστικό, είναι αυτά που γράφουν οι εφηµερίδες, όλη
µέρα. Δεν ακούσαµε τίποτα καινούργιο. Ειλικρινά σας το λέω. Αν
είχα ακούσει κάτι, θα σας το έλεγα.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Άρα, υπήρχε µια προσπάθεια «τα δίνουµε όλα στο προσφυγικό» καθώς την άλλη µέρα πήγαινε σε Σύνοδο Κορυφής –την
άλλη µέρα ακριβώς, την Κυριακή- για να πετύχουµε χαλάρωση
στο ασφαλιστικό. Η χαλάρωση στο ασφαλιστικό τι του χρειαζόταν; Προφανώς, υπάρχουν Βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δυσκολεύονται να ψηφίσουν τους νόµους που έρχονται. Αυτό
συµπέρανα εγώ. Γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο να συµπεράνει
κανείς. Άµα ήταν µπετόν αρµέ οι εκατόν πενήντα τρεις, ποιος ο
λόγος να κάνουµε Σύνοδο Κορυφής; Ποιος ο λόγος να ζητάει
από τον έναν στον άλλο συναινέσεις κ.λπ.
Είπα, λοιπόν, µπροστά στον κ. Τσίπρα ότι, αν δεν κάνουν οικουµενική, θα καταρρεύσει µετά από λίγες εβδοµάδες. Έτσι το
πρόβλεψα εγώ. Και θα ήταν λάθος αυτό, ενώ µπορούσε να κάνει
τη γενναία πράξη, να πάει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας –
πράξη που δίστασε να κάνει ο Σαµαράς και ο Γιωργάκης Παπανδρέου- και να πει «οι περιστάσεις απαιτούν οικουµενικότητα στις
αποφάσεις και να δώσουµε προς τα έξω εικόνα πολιτικής ενότητας, αντί διαίρεσης και διχόνοιας που δίνουµε εδώ και πέντε χρόνια». Το ανέφερα αυτό και ανέφερα και το παράδειγµα του
Φερχόφστατ, που ήρθε εδώ και µου είπε: «Αν από το ’09 είχατε
κάνει οικουµενική, από το ’11 θα είχατε ξεχάσει τα µνηµόνια.
Αυτή η διαίρεσή σας, οι µισοί να λέτε τους άλλους µισούς προδότες, δίνει µια γελοία εικόνα προς τα έξω, διχάζει και την κοινωνία σας που δεν ανταποκρίνεται». Δηλαδή, µπορεί κάποιος να
περνάει νόµους, η κοινωνία, όµως, δεν τους υλοποιεί. Το να περνάει νόµους η Βουλή είναι εύκολο, αλλά το πώς θα τους υλοποιήσει ο λαός είναι το θέµα. Οποιονδήποτε φόρο µπορείτε να
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βάλετε. Με τι δύναµη θα τον καταβάλει τον φόρο αυτόν ο ελληνικός λαός; Αφού έχει παγιωθεί ένα 30%-35% του ελληνικού
λαού που δεν πληρώνει τίποτα, γενικώς δεν πληρώνει τίποτα. Και
οι πρώτοι διδάξαντες στο «Δεν Πληρώνω» είσαστε εσείς που κάθεστε στα έδρανα της σηµερινής Συµπολίτευσης και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός που είχε πει «δεν πληρώνω τον ΕΝΦΙΑ», όχι εξ
αδυναµίας, αλλά νοοτροπιακά δεν ήθελε να το πληρώσει.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κρατήστε την κασέτα τη σηµερινή.
Εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι η κατάρρευση της Κυβέρνησης. Τώρα λένε ότι η Κυβέρνηση ψάχνει δεκανίκια στο πρόσωπό
µου ή στην Ένωση Κεντρώων. Εγώ στην Ένωση Κεντρώων γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας Βουλευτής να παράσχει ψήφο.
Γιατί διαβάζω και κάτι άλλα, ότι ψάχνουν Βουλευτές, δύο στην
Ένωση Κεντρώων, τρεις στο Ποτάµι, να αποτελέσουν τσόντες.
Λοιπόν, µην ψάχνουν στην Ένωση Κεντρώων, µαταιοπονούν. Σας
το λέω µε πάσαν γνώση. Θα εκτεθείτε, αν κάνετε τέτοιου είδους
προσβάσεις.
Εγώ ζήτησα συναίνεση, αλλά όχι συναίνεση επιφανειακή, υποκριτική, όπως αυτή που προτείνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ
ζήτησα αληθινή συναίνεση, τα κόµµατα, να κάτσουν κάτω -τα κόµµατα, τα οποία πιστεύω ότι έχουν µια αγάπη προς την Ευρώπη και
προς την πατρίδα- να βρουν ένα σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης.
Αυτό ζήτησα εγώ. Και στην καρέκλα του Πρωθυπουργού ίσως
µπορεί και να µείνει ο Τσίπρας. Δεν επιµένω τόσο στο να αλλάξει
ο Τσίπρας. Επιµένω σίγουρα να αλλάξουν όλοι οι Υπουργοί και να
µπουν τεχνοκράτες, διότι η εικόνα των Υπουργών δεν µου αρέσει.
Διαπληκτίζονται µε δηµοσιογράφους κ.λπ.. Ο Υπουργός πρέπει
ως αποστολή να έχει το να λύσει προβλήµατα και να µην έχει καθηµερινές συγκρούσεις µε οµολόγους του, µε συναδέλφους του
άλλων κοµµάτων ή µε δηµοσιογράφους.
Και εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση Παπαδήµου, αν δεν είχαµε
βάλει τον Πάγκαλο, το Βορίδη, τον Άδωνι, όλα αυτά τα άτοµα
µέσα και είχαν µπει τεχνοκράτες κι αν δεν βιαζόταν η Νέα Δηµοκρατία, η κυβέρνηση αυτή, να είναι βραχύβια για να γίνουν εκλογές, θα είχε αποδώσει αν κρατιόταν δύο χρόνια ο Παπαδήµος.
Μάλιστα, ρώτησα και τον κ. Καµµένο µέσα στη Σύνοδο –και το
είπα και στον Τσίπρα µετά- που είπε για εξεταστικές, για τα PSI
–τώρα, βέβαια, δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε PSI, γιατί τώρα
πια είναι κρατικά όλα τα οµόλογα και πρέπει να αποφασίσει το
κάθε Κοινοβούλιο για να µας χαρίσει κι ένα ευρώ, τώρα δυσκόλεψε το πράγµα- αν δινόταν η ευκαιρία για ένα νέο PSI, δεν θα
το κάναµε; Το PSI µείωσε 110 δισεκατοµµύρια το χρέος. Τώρα
θα είχαµε, δηλαδή, από τα νούµερα που είπα, 110 δισεκατοµµύρια επάνω. Δεν θα το κάναµε επειδή τα ασφαλιστικά ταµεία είχαν
28 δισεκατοµµύρια και θα έχαναν κάτι;
Υπάρχει Πρωθυπουργός στην Ελλάδα που δεν θα έκανε ξανά
PSI, να µειώσει 110 δισεκατοµµύρια το χρέος, επειδή θα έχαναν
κάποια ασφαλιστικά ταµεία κάποιο ποσό; Και δεν µίλησε και ο
Τσίπρας. Δεν µου απάντησε.
Άλλο αν την εποχή εκείνη έγιναν άλλα. Αυτά αν τα ξέρει ο κ.
Καµµένος, ας τα προσαγάγει, του είπα, στη δικαιοσύνη. Όµως,
το PSI µείωσε το χρέος 110 δισεκατοµµύρια. Τώρα θα είχαµε περίπου 450 δισεκατοµµύρια χρέος. Και ξέρετε, όµοιου ύψους κούρεµα αν γίνει τώρα –λέµε, που δεν µπορεί να γίνει, µόνο
επιµήκυνση µου είπαν οι ξένοι- λύνει το πρόβληµα της χώρας και
η χώρα βγαίνει στις αγορές.
Δηλαδή, για να καταλάβετε τι ύψους ήταν το PSI, ίδιου ύψους
αν γίνει κούρεµα τώρα, η χώρα βγαίνει στις αγορές. Το ακούσατε; Όµως, τώρα δεν δίνουν κούρεµα οι ξένοι, γιατί έχει κάθε
κράτος το χρέος. Και να µπορούσαν οι Γερµανοί να µας κάνουν
µία παραχώρηση, δεν θα την έκαναν οι άλλοι, οι Ολλανδοί, οι Φινλανδοί, οι Βέλγοι και οι λοιποί.
Κι αν σας λέει ο Τσίπρας, ψηφίστε τα σκληρά µέτρα και θα
έρθει η ώρα που θα κουρευτεί το χρέος και θα δικαιωθείτε εσείς
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τα ψηφίζατε γιατί ήρθε η ωφέλεια
της µείωσης του χρέους, πλανάστε αν περιµένετε τέτοια ώρα.
Μόνο επιµήκυνση θα γίνει.
Κι αυτό που λένε ότι θα ανοίξουµε τη συζήτηση για το χρέος,
ξέρετε τι θα ανοίξουµε. Τη συζήτηση για επιµήκυνση µε χαµηλό
επιτόκιο. Όχι κούρεµα. Να εξηγούµεθα, γιατί µπορεί να σας λέει
ο Πρωθυπουργός κούρεµα και γιατί πολλοί από εσάς που βγαί-
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νετε στα διάφορα κανάλια, εννοείτε κούρεµα και λέτε για κούρεµα. Πείτε, λοιπόν, την αλήθεια: Επιµήκυνση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Στρέφοµαι, ωστόσο, και στα άλλα κόµµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία ψήφιζε µέχρι το Σεπτέµβρη τα πάντα για
να µην φύγει από το ευρώ. Τώρα γιατί δειλιάζετε να συνεχίσετε
την ευρωπαϊκή σας αυτή τακτική; Δηλαδή, τώρα κάνετε πίσω για
να κερδίσετε ποσοστά; Γίνεστε αντιµνηµονιακοί; Τι είναι αυτό;
Όταν ψηφίζατε τους νόµους εκείνους, δεν ξέρατε ότι θα συνεχιστεί και µε εφαρµοστικούς νόµους η υπόθεση αυτή του τρίτου
µνηµονίου; Συγγνώµη, δηλαδή ψηφίζαµε για να µην φύγουµε
από το ευρώ. Οι συµφωνίες εκείνες δεν θα συνεχίζοντο µετά τις
εκλογές µε εφαρµοστικούς νόµους; Γιατί βγάζετε την ουρά σας
έξω εις τις ευθύνες;
Ελπίζω ο νέος Αρχηγός σας να είναι σώφρων και να µη συνεχίσει την τακτική αυτή. Αν, όµως, συνεχίσετε να βγάζετε την ουρά
σας έξω και να λέτε «δεν ψηφίζω», ενώ µέχρι τώρα ψηφίζατε
χάριν της χώρας, αντιτίθεστε στη διακήρυξη του ιδρυτή σας, του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο οποίος ίδρυσε ένα κόµµα ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εκτροχιάζεστε και φεύγετε από την κεντρική
τροχιά, στην οποία ο ιδρυτής σας ήθελε το κόµµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσείς τα µέτρα αυτά θα τα ψηφίζετε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εάν τα είχα ψηφίσει µέχρι τον Σεπτέµβριο, αγαπητέ, δεν θα µπορούσα να τα αρνούµαι τον Νοέµβριο. Δεν είναι σοβαρότητα
αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, να µην γίνεται
διάλογος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, δεν ψηφίσαµε µέτρα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Συγνώµη, το ίδιο λέω και στον κ. Θεοδωράκη, ο οποίος κατέβαλε
κάθε προσπάθεια. Αφού αισθανόταν την ανάγκη µέχρι Σεπτεµβρίου να µη φύγει η χώρα από το ευρώ, γιατί έπαψε να αισθάνεται
την ίδια ανάγκη; Ούτε αυτός γνώριζε πως όταν ψηφίζεις τη συµφωνία, θα έρθουν κι εφαρµοστοί νόµοι; Και αυτός το αγνοούσε;
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το αγνοούσαν; Και οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ έχουν σοβαρή ευθύνη, γιατί επί χρόνια, µε την τακτική
τους πτώχευσαν τη χώρα. Άλλο αν µεταστεγάσθησαν οι ψηφοφόροι στο ΣΥΡΙΖΑ και θεώρησαν ότι δια του τρόπου αυτού γλιτώνουν των αµαρτιών τους. Διότι, αυτό συνέβη. Το ακροατήριο
που ψήφιζε ενθέρµως ΠΑΣΟΚ για να διορίζεται στη ΔΕΗ και τις
διάφορες υπηρεσίες, µεταστεγάζεται σήµερα και αποτελεί το
ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχετε αµφιβολίες ότι αν δεν είχε
συµβεί αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόµα ένα κόµµα του 3%-4%. Αν
υπήρχε συµπαγές ΠΑΣΟΚ κι αν υπήρχε τρόπος να µη µειώνονται
οι συντάξεις και οι µισθοί του κόσµου, δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ
οι οπαδοί αυτοί ούτε οι συνδικαλιστές, θα ήταν εις το ΠΑΣΟΚ.
Αν λέω ψέµατα…
Εγύρισα όλη την Ελλάδα την περίοδο αυτή. Δεν βρέθηκε ένας
να µου πει: Στήριξε Τσίπρα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι περίεργο συµβαίνει. Δεν βρέθηκε ένας να µου πει: Κύριε Λεβέντη, επειδή η
χώρα είναι σε κρίση και είναι ιστορική στιγµή, δώσε στήριξη στον
Τσίπρα.
Το µόνο που βλέπω στους δηµοσιογράφους είναι όλοι να µε
παίρνουν και να µου λένε: «Θα δώσετε στήριξη;». Και βρέθηκε ο
κ. Θεοδωράκης, ο οποίος είπε στον Χατζηνικολάου ότι εγώ θα
δώσω στήριξη στον Τσίπρα. Τον ρώτησα, «Από πού προκύπτει
αυτό;», όταν τον είδα εις µία συνάντηση. Μου λέει: «Από ένστικτο».
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Και χθες στεναχωρήθηκαν και εις το ΠΑΣΟΚ και εις το Ποτάµι
που είπα ότι αφού επιµένει η Κυβέρνηση σε διεύρυνση και αφού
δεν είναι η Ένωση Κεντρώων που θα την κάνει, ποιοι άλλοι είναι;
Και πρόβλεψα ότι είναι το Ποτάµι και το ΠΑΣΟΚ. Δια την εις άτοπον απαγωγή το πρόβλεψα ο καηµένος. Έτσι δεν είναι; Αφού επιµένουν να κάνουν διεύρυνση. Δεν είναι η Ένωση Κεντρώων.
Ποιοι είναι; Το νιάου νιάου εις στα κεραµίδια είναι. Και θα το
δούµε σε λίγες ηµέρες.
Δεν θεωρώ, όµως, τίµιο εις αυτόν τον τόπο να ψάχνουµε Βουλευτές. Εσύ που είσαι στον τάδε και είσαι δυσαρεστηµένος, έλα
να ψηφίσεις. Αυτή είναι επιστροφή σε κακές εποχές και δεν το
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συνιστώ στον κ. Τσίπρα.
Αυτό που του συνιστώ δεν είναι να χάσει την εξουσία. Και µάλιστα, όταν κατέβηκα κάτω την προηγούµενη φορά που πρότεινα
οικουµενική, έσπευσαν κάποιοι να πουν, «Ποιος θα είναι Πρωθυπουργός;». Φαίνεται ότι έχετε «καρεκλοµανία». Το µόνο που σας
νοιάζει είναι ποιος θα είναι Πρωθυπουργός.
Υπάρχουµε, όµως, κάποιοι άλλοι που το µόνο που µας νοιάζει
είναι να σηκωθεί όρθια η Ελλάδα. Έχει χρόνια ο Τσίπρας. Αν δείξει γενναιότητα σήµερα παραιτούµενος υπέρ µιας οικουµενικής
κυβέρνησης, έχει χρόνια να γίνει Πρωθυπουργός.
Αυτό είχα πει και του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει,
«Αφού πήρα εκατόν εξήντα επτά, δεν θα σχηµατίσω κυβέρνηση;». Και του είπα, «Δεν θα µπορείς να βγεις από το σπίτι σου,
θα τρως πέτρες.». Δεν µε άκουσε. Έκανε κυβέρνηση και είδατε
πού κατέληξε.
Δεν είναι, λοιπόν, η πρωθυπουργική καρέκλα το άπαν. Η ιστορία γράφεται µε τη γενναιότητα των προσώπων.
Εάν παρουσιαστεί Πρωθυπουργός που χάριν της χώρας κάνει
την υποχώρηση να βοηθήσει να γυρίσουµε τις σελίδες των αυτοδυνάµων κυβερνήσεων και να πάµε σε κυβερνήσεις συνασπισµού, αυτόν θα τον γράψει η ιστορία µε πολύ χρυσά γράµµατα.
Σας το βεβαιώνω.
Έκανα κι ένα παράδειγµα. Εάν έχουµε µια ζυγαριά και στη µέση
είναι το µηδέν, αριστερά ο φασισµός, δεξιά η δηµοκρατία, όσο η
βελόνα γέρνει προς το φασισµό, πάµε στις αυτοδύναµες κυβερνήσεις, δηλαδή, σε µονοκοµµατικές κυβερνήσεις. Όσο η βελόνα
γυρίζει προς τη δηµοκρατία, θέλουµε κυβερνήσεις συνασπισµού
και ει δυνατόν και οικουµενικού τύπου. Προσέξτε: Ακούσατε αυτή
τη ζυγαριά που ανέφερα;
Δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να έχει τις ίδιες απόψεις για τον
εκλογικό νόµο µε τον Αβέρωφ, τον συγχωρεµένο, που έλεγε
«έξω από το µαντρί». Είστε κόµµα αριστερό. Και ο Γλέζος είχε
πει ότι το πρώτο νοµοσχέδιο που πρέπει να θεσπίσετε είναι η
απλή αναλογική. Το θεσπίσατε; Θα το θεσπίσετε! Περιµένουµε!
Την ιστορική ευκαιρία για την απλή αναλογική την έχασε ο
Φλωράκης. Ξέρετε πότε την έχασε; Όταν έκανε κυβέρνηση µε
τον Μητσοτάκη. Γιατί και στο ΚΚΕ µε λένε εµένα «λαγό». Θα καταλάβουν ότι η Ένωση Κεντρώων είναι ένα κόµµα σοβαρό που
αγωνιζόταν επί χρόνια να µπει στη Βουλή. Δεν θα άντεχε άλλος.
Τέτοιο στοµάχι δεν θα είχε άλλος. «Λαγοί» υπήρξατε εσείς εις το
ΚΚΕ στην κυβέρνηση του ’89. Και αυτή την κυβέρνηση θα τη θεωρούσα λογική να την κάνετε. Πότε όµως; Εάν ζητούσατε έστω
απλή αναλογική. Εάν λέγατε του Μητσοτάκη: «Σου λείπουν δύο
έδρες; Κάνε την απλή αναλογική και ερχόµαστε». Εσείς πήγατε
και πήρατε συντάξεις εθνικής αντίστασης για όλα τα µέλη σας.
Αυτό κάνατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που λες; Ψέµατα είναι.
Ψέµατα λες.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, εγώ είµαι ο «λαγός»! Θα φανεί ποιος είναι ο «λαγός».
Και είναι ύβρις να απευθύνεστε σε ένα άτοµο κατονοµάζοντας τι
θα κάνει. Όπως και του Θεοδωράκη η κίνηση να πει ότι εγώ θα
στηρίξω, γιατί µπορεί στο τέλος να στηρίξει εκείνος. Και οποία η
εικόνα του…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στηρίζεις την πολιτική που λέει κόψε
συντάξεις, κόψε τους µισθούς. Αυτό κάνεις!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και είπαν και κάποιοι ότι την οικουµενική την προτείνω ως όργανο των βιοµηχάνων και της διαπλοκής. Πού ήταν η διαπλοκή
τριάντα χρόνια να µε στηρίξει, κύριοι; Εγώ είµαι όργανο των βιοµηχάνων; Πρέπει να ντρέπεστε κάποιοι στην Αίθουσα αυτή. Πρέπει να ντρέπεστε!
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Και εν πάση περιπτώσει εις το ΚΚΕ θα δούµε ποιος είναι ο
«λαγός». Εσείς κάνατε συγκυβέρνηση µε τον Μητσοτάκη δήθεν
για να στείλετε τον Ανδρέα Παπανδρέου στη φυλακή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν τα ξέρεις καλά. Τα ξέχασες. Μεγάλωσες και τα ξέχασες!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, ναι, τα ξέχασα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, κλείστε
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την οµιλία σας. Μην προκαλείτε συζητήσεις.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η τελική µου έκκληση είναι: Ο Πρωθυπουργός να πάει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να παραδώσει την εντολή και να προτείνει
οικουµενική κυβέρνηση. Να περιµένουµε µόνο να εκλέξει η Νέα
Δηµοκρατία νέο Αρχηγό και να µετατεθεί η ψήφιση του ασφαλιστικού δύο εβδοµάδες µετά την εκλογή Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας. Και εύχοµαι ο καινούριος Αρχηγός της Νέας
Δηµοκρατίας να µην κάνει το λάθος που κάνουν κάποιοι θερµοκέφαλοι και λένε: «δεν θα πάµε ποτέ µε το ΠΑΣΟΚ» και να τύπτουν στήθη.
Εάν ο τόπος χρειάζεται οτιδήποτε, εγώ ξέρω ένα πράγµα: Εάν
ένας πολιτικός είναι άντρας τίµιος, εάν η χώρα του χρειάζεται
κάτι, το κάνει και βάζει το κόµµα του σε δεύτερη µοίρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουµπλής για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όταν η συζήτηση σε µια τόσο
κρίσιµη στιγµή γίνεται κάτω από το κράτος της µιζέριας, της µελαγχολίας, όταν γίνεται συζήτηση χωρίς έµπνευση, φοβούµαι ότι
τα πράγµατα παίρνουν µία λαθεµένη κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανάσταση δεν είναι µόνο κατ’
ανάγκη η χειµαρρώδης αιµατοχυσία, οι χείµαρροι, δηλαδή, αιµατοχυσίας. Επανάσταση είναι και η ριζική αναδιάρθρωση των
θεσµών. Είναι επανάσταση όταν τολµήσει κανείς -και διαθέτει τη
βούληση- να επαναθεσµοποιήσει τους θεσµούς και να απελευθερώσει δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας, όταν δίνει τη µοναδική δυνατότητα στον πολίτη να µπορεί, όπως έλεγε ο
Καστοριάδης, να αυτοαµφισβητείται και να αυτοαµφισβητεί την
εξουσία.
Παρά τις µεγάλες, λοιπόν, διαφωνίες που ακούστηκαν σε
αυτήν την Αίθουσα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχει
ένας κοινός τόπος, ότι η δηµόσια διοίκηση εξακολουθεί να ασθενεί, εξακολουθεί να είναι ο µεγάλος ασθενής. Οι συντρέχουσες
αρµοδιότητες, οι αλληλοεπικαλύψεις των αρµοδιοτήτων, η γραφειοκρατία και η πολυνοµία φαλκιδεύουν και πνίγουν κάθε δηµιουργική προσπάθεια στον τόπο.
Και τίθεται ένα µεγάλο ερώτηµα σε όλους, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι: Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα φαινόµενα της
γραφειοκρατίας; Τι εµπόδισε µέχρι σήµερα όσους κυβέρνησαν,
να συγκρουστούν µε αυτό το φαινόµενο; Τι εµπόδισε όσους κυβέρνησαν µέχρι σήµερα, να µην προχωρήσουν σε ένα θεσµικό
πλαίσιο στα πλαίσια της αποκέντρωσης, που θα αποσαφήνιζε
όλη αυτήν την εµπλοκή των αρµοδιοτήτων, τη σύγχυση ανάµεσα
στη νοµιµότητα και στη σκοπιµότητα, φαινόµενα που πραγµατικά
πνίγουν κάθε προσπάθεια αναπτυξιακή στον χώρο της αποκέντρωσης; Ποιο ήταν το εµπόδιο; Ποιος εµπόδισε να υπάρξει ένα
θεσµικό πλαίσιο που θα καθιερώνει την κοινωνική οικονοµία σε
αυτόν τον χώρο, θα διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητα, θα καθιερώνει αµεσοδηµοκρατικούς θεσµούς, για να ενεργοποιήσουµε τον πολίτη και να είναι πολίτης και όχι υπήκοος; Ποιος
εµπόδισε µέχρι σήµερα να προχωρήσουν αυτού του είδους οι
νέοι θεσµοί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλούµε, λοιπόν, για τη γραφειοκρατία και λέµε ότι απορροφά το 6% του ΑΕΠ. Είµαστε ικανοί
στις διαπιστώσεις, αλλά, φαίνεται, είµαστε αδύναµοι στις θεραπείες. Μιλάµε για την πολυνοµία. Ε, λοιπόν, σας λέω ότι 7 δισεκατοµµύρια ευρώ ξοδεύτηκαν από το 2000 µέχρι σήµερα για την
περίφηµη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Πρέπει ή δεν πρέπει να αισθανόµαστε ντροπή όταν σε µία χώρα που ήταν στα αζήτητα, την
Εσθονία, αν τηλεφωνήσεις σήµερα σε έναν συγκεκριµένο αριθµό
µπορείς σε ένα τέταρτο να γίνεις ηλεκτρονικός κάτοικος αυτής
της χώρας µε ευεργετικότατες συνέπειες για την ανάπτυξή της;
Τι ήταν, λοιπόν, αυτό που εµπόδισε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν είχαµε ικανούς ανθρώπους; Δεν το πιστεύω. Δεν είχαµε επιστήµονες; Η χώρα ίσως να είναι µέσα στις µετρηµένες
πρώτες χώρες στον κόσµο για τα µυαλά που διαθέτει και εδώ και
στη διασπορά. Τους επιστρατεύσαµε; Τους ζητήσαµε να µας
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στηρίξουν, να προσπαθήσουν, για να µπορέσει η χώρα να βγει
απ’ αυτήν την παρακµή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν οικονοµικοί οι λόγοι.
Δεν ήταν καθόλου οικονοµικοί ούτε λόγοι ικανότητας. Δεν
υπήρχε βούληση.
Καταθέσαµε ένα νοµοσχέδιο –ο κ. Βερναρδάκης- για την αξιολόγηση των δοµών και των προσώπων. Εµείς φιλοδοξούµε, λοιπόν, αντιστεκόµενοι στον πειρασµό της κοµµατοκρατίας, να
προχωρήσουµε σε έναν νέο θεσµό αξιολόγησης από αξιολογητές
που έχουν αξιολογηθεί µε στόχο να µηδενίσουµε -ας µου επιτρέψετε την έκφραση- το κοντέρ της αµφισβήτησης. Επιτέλους, να
αξιολογηθούν µε αντικειµενικό τρόπο και να καθιερωθεί η αξιοκρατία σε αυτόν τον ταλαιπωρηµένο χώρο της δηµόσιας διοίκησης.
Καθίστε, λοιπόν, κάτω, κάντε µας κριτική και πείτε µας τι καλύτερο µπορείτε να φέρετε και θα το ακούσουµε. Γιατί εµείς µάθαµε να ακούµε. Δεν κατέχουµε τη µοναδική αλήθεια.
Σε ένα τέτοιο πνεύµα θα πορευθούµε και σε ό,τι αφορά την
επαναθεσµοποίηση της αποκέντρωσης, γιατί θέλουµε µια πραγµατική αποκέντρωση µε πόρους, αλλά και µε αποσαφηνισµένες
αρµοδιότητες, ένα επιτελικό κράτος που δεν θα υποκύπτει στον
πειρασµό να διακατέχει διαχειριστικά µεγέθη, αλλά να απελευθερώσει τις δυνάµεις, ώστε η χώρα να αναπτυχθεί σε ένα πλαίσιο
ισόρροπης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι υπάρχουν ογδόντα
δήµοι που δεν διαθέτουν παραπάνω από τέσσερις υπαλλήλους;
Ξέρετε ότι αυτοί οι δήµοι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν ευρωπαϊκά προγράµµατα, γιατί δεν διαθέτουν ούτε πόρους ούτε προσωπικό; Ξέρετε ότι µε αυτό τον τρόπο διευρύνεται
η οικονοµική και κοινωνική ανισότητα στη χώρα; Επιτέλους, δεν
είναι µόνο η Αθήνα και οι µεγάλες πόλεις η Ελλάδα!
Αντί να συζητήσουµε αυτά τα ζητήµατα, κυριαρχεί η µιζέρια
«τι έκανες», «τι έκανα», «τι δεν έκανες», «τι έκανα εγώ στο παρελθόν». Νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση; Μόνο όταν
µας ψηφίζει έχει καλή κρίση;
Το ίδιο θα κάνουµε και µε την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας,
γιατί εµείς θα το ολοκληρώσουµε αυτό το έργο. Και θα προχωρήσουµε και την κωδικοποίηση της διοικητικής διαδικασίας,
όπου πνίγεται η σχέση πολίτη και κράτους στην ασάφεια, µε συνέπεια να τρέχει ο κόσµος στα διοικητικά δικαστήρια και να εκδίδονται υποθέσεις που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη σε δύο,
τρία και πέντε χρόνια. Έτσι χάθηκε η ανάπτυξη από την Ελλάδα.
Η πραγµατική ανάπτυξη, όχι των αριθµών.
Σύνταγµα: Εµείς, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
πρωτοτυπήσουµε. Θα κάνουµε έναν ανοιχτό και απροκατάληπτο
διάλογο µε την κοινωνία. Να κατατεθούν προτάσεις, ιδέες, σκέψεις και να πάµε συνολικά και συλλογικά όλοι µαζί, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Και θα διαπιστώσετε ότι αυτό που λέω έχει
και ουσία και αξία, γιατί δεν έχουµε κανέναν λόγο να µην πάµε
σε ένα Σύνταγµα που θα κατοχυρώνει τα ατοµικά δικαιώµατα, θα
συγκρούεται µε τις διακρίσεις, θα κατοχυρώνει το κοινωνικό κράτος, θα διασφαλίζει τα δικαιώµατα του πολίτη και θα συµβάλλει
στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, ένα Σύνταγµα µε αµεσοδηµοκρατικούς θεσµούς που θα επικαλείται και θα κινητοποιεί τον
πολίτη που αδιαφορεί αυτή τη στιγµή.
Θα πάµε και στον εκλογικό νόµο και εκεί θα δείτε ότι οι προθέσεις της Κυβέρνησης δεν κρύβουν δεύτερες σκέψεις. Δεν
έχουµε κανέναν λόγο να υπηρετούµε σκοπιµότητες. Θέλουµε
έναν εκλογικό νόµο πιο δίκαιο και θα τολµήσουµε αυτό που δεν
τόλµησε κανένας, γιατί δεν µιλάτε για αυτά. Τέσσερις φορές φέρατε στη Βουλή -όλα τα κόµµατα- το σπάσιµο των περιφερειών.
Και ως από µηχανής Θεός κάποιο χέρι έπαιρνε πίσω τις διατάξεις. Δεν µιλάτε για αυτά! Αυτά έπνιξαν τη χώρα! Γιατί εδώ στη
Β’ Αθηνών ήταν το µεγαλύτερο εκκολαπτήριο της διαφθοράς!
Μήπως δεν είναι έτσι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούω και πραγµατικά
µε στενοχωρεί και µε θλίβει, επιτέλους όταν ανεβαίνουµε σε αυτό
το Βήµα, να έχουµε το πολιτικό κουράγιο να λέµε πράγµατα. Nα
κάνετε κριτική σε αυτή την Κυβέρνηση. Σε αυτή την Κυβέρνηση
πρέπει να κάνουν κριτική οι Βουλευτές της, που δεν άλλαξε όλη
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αυτή τη δοµή, που αν ήσασταν εσείς, όπως έπραξαν προηγούµενα κόµµατα, την επόµενη µέρα δεν έµεινε άγιος στη θέση του.
Πού έγιναν ανατροπές; Στα νοσοκοµεία; Πού έγιναν αλλαγές;
Στα διοικητικά συµβούλια; Για πείτε µου. Έφερε διάταξη ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Εφτά θέσεις πολιτικές υπήρχαν στις αποκεντρωµένες
διοικήσεις -θα τους είχατε αλλάξει την επόµενη ώρα!- και η Κυβέρνηση αυτή επέλεξε να πάει σε µια διαφανέστατη διαδικασία
και να παραχωρήσει τις θέσεις αυτές σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Και έρχεστε εδώ στο Βήµα και λέτε άρρητα ρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούω και για τα ζητήµατα της διαφθοράς, σχετικά µε αυτή τη λίστα που έφερε η σηµερινή Κυβέρνηση από τη Γερµανία, πάρτε τα Πρακτικά, κύριοι
Βουλευτές, στις 8 και 9 Αυγούστου του 2012 και θα δείτε ότι εδώ
και τέσσερα χρόνια κατέθεσε ο οµιλών µε άλλους δύο συναδέλφους ερώτηση και ζητούσε από τον Υπουργό Οικονοµικών τότε
να ζητηθούν από το συγκεκριµένο κρατίδιο της Γερµανίας οι λίστες αυτές και δεν έγινε ποτέ.
Εµείς ξέρετε τώρα τι κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Θα δώσουµε τους ανθρώπους που ζήτησε και η ανεξάρτητη
αρχή για τη δίωξη της διαφθοράς και των οικονοµικών εισαγγελέων, εβδοµήντα στελέχη εξειδικευµένα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δική µου και
του κ. Βερναρδάκη, ακριβώς για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες
αυτές, να µπορέσουν πραγµατικά να φέρουν εις πέρας κρίσιµα
ζητήµατα, όπως είναι ο έλεγχος των θαλασσοδανείων, που δεν
τολµήσατε ποτέ αυτό το ζήτηµα να το ανοίξετε. Πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ δόθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια σε δάνεια και υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκθέσεις των
ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδας που τα επισηµαίνουν και
όµως βρέθηκαν στα αρχεία.
Προχωρούµε στη στελέχωση από τις υπόλοιπες προσλήψεις
αυτού του χρόνου µε ένα σηµαντικό αριθµό για τις ανάγκες της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δώσαµε παράταση στο προσωπικό των οκτώ µηνών στην καθαριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση για όλο το 2016 και υλοποιούµε µέχρι ένα ευρώ τις υποχρεώσεις του προϋπολογισµού για
την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν πριν από λίγους µήνες πολλοί έλεγαν ότι δεν θα τον υλοποιήσουµε. Και τα παρακρατηθέντα –παρακαλώ- 203 εκατοµµύρια θα δοθούν µέχρι ένα ευρώ από αυτή
την Κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πιστεύουµε ότι ο τόπος
αυτός διαθέτει τα εχέγγυα για να βγει από αυτή την κρίση. Ζητήσαµε συνεννόηση. Δεν ζητήσαµε συγκυβέρνηση. Η Κυβέρνηση
αυτή έχει αρραγές κοινοβουλευτικό µέτωπο και θα το δοκιµάσετε και θα το διαπιστώσετε. Ως εκ τούτου, µη µυριολογείτε για
πράγµατα που δεν σας ζητήθηκαν. Σας ζητάµε να συνεννοηθούµε. Δεν θέλετε; Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Όλους µάς
κρίνει ο ελληνικός λαός και εσάς και εµάς. Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι µπορεί αυτός ο τόπος να πάει µπροστά, γιατί
έχουµε όραµα, γιατί πιστεύουµε στις δυνατότητες και στις δυνάµεις αυτού του τόπου.
Κλείνω, λοιπόν, παραφράζοντας µία φράση του αείµνηστου
Βασίλη Τριανταφυλλίδη. Έλεγε ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης ότι
ο τσοπάνος σκαλίζει την γκλίτσα του, όχι για να την κάνει πιο
γερή, αλλά για να την κάνει πιο όµορφη. Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, στα νέα παιδιά του τόπου, στους νέους επιστήµονες του
τόπου, όχι γιατί είναι νέοι και όµορφοι, αλλά γιατί κυρίως είναι
γερά µυαλά και αυτά τα µυαλά είναι απαλλαγµένα από τη µιζέρια, είναι µυαλά που µπορούν να ενεργοποιηθούν και να συµβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας, µια ανάπτυξη που θα φέρει το
χαµόγελο στα χείλη όλων των Ελλήνων, όχι κάποιων Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είµαστε τρεις ώρες πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού. Η εικόνα της Βουλής των Ελλήνων είναι
πρωτοφανής. Μέχρι πριν από δέκα λεπτά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εκπροσωπείτο από έναν Βουλευτή επί δύο ώρες. Τώρα
είναι παρόντες τέσσερις. Οι επισκέπτες της Βουλής είναι πενήντα δύο.
Αυτό δείχνει την εικόνα της σηµερινής πολιτικής κατάστασης.
Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν υπάρχει, διότι η Νέα Δηµοκρατία
µετετράπη από Νέα Δηµοκρατία σε Νέα Δηµοκρατία-Vodafone.
Μετετράπη ουσιαστικά σε συνήγορο υπερασπίσεως µιας πολιτικής που ούτε η ίδια δεν πίστευε. Μιας πολιτικής η οποία ανέτρεψε
την ίδια τη Νέα Δηµοκρατία και την περίοδο διακυβερνήσεώς της.
Μιας πολιτικής η οποία εκφράστηκε από την κυβέρνηση Σαµαρά,
όταν σηκώθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών και είπε ότι συµφωνεί µε
τον Γιώργο Παπανδρέου σε σχέση µε την ΕΛΣΤΑΤ και τα στατιστικά στοιχεία του 2009 και όχι µε τον Κώστα Καραµανλή. Μιας
παράταξης, η οποία πλέον δεν έχει το κουράγιο να µπει µέσα στη
Βουλή και να ασκήσει αντιπολίτευση.
Και αυτό είναι το δράµα αυτής εδώ της χώρας, διότι ουσιαστικά
εκείνος που ευθύνεται για την κατάντια της χώρας βρήκε υποστηρικτές ανθρώπους και κόµµατα που κανείς δεν περίµενε. Υποστηρικτής της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και της λογικής Βενιζέλου είναι το
σύνολο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η Νέα Δηµοκρατία. Υποστηρικτής της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου και της πολιτικής
του PSI ακούσαµε προ ολίγου να είναι ο κ. Λεβέντης. Υποστηρικτής της ίδιας πολιτικής είναι το Ποτάµι, ακούγοντας τον κ. Θεοχάρη να µιλάει για κυβέρνηση «LOCKHEED MARTIN», λέγοντας
ουσιαστικά ότι θα έπρεπε να ικανοποιήσουµε τα αιτήµατα των γερµανικών εταιριών που δωροδόκησαν στην Ελλάδα τα εξοπλιστικά
και να αποδεχθούµε το να προχωρήσουµε στη λήθη, σε σχέση µε
τις εταιρείες οι οποίες καλούνται πλέον να πληρώσουν τα σπασµένα και αυτά τα οποία χρέωσαν στη χώρα µας, δωροδοκώντας
πολιτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους.
Και ποιοι έµειναν; Εκτός του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, το οποίο έχει µια συνεπή πορεία και οφείλουµε να το οµολογήσουµε, έµειναν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, τα δύο
κόµµατα που αποτελούν τον κορµό αυτής της Κυβέρνησης.
Και πράγµατι, σήµερα συζητούµε για έναν προϋπολογισµό, ο
οποίος µπορεί να φέρει τα βάρη του παρελθόντος, αλλά ουσιαστικά αυτός ο προϋπολογισµός είναι αποτέλεσµα µιας πολύ σκληρής διαπραγµάτευσης, που έκανε αυτή εδώ η Κυβέρνηση.
Για να δούµε ποια είναι η αλήθεια. Μίλησε προηγουµένως ο κύριος Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων για 86 δισεκατοµµύρια
ευρώ χρέος. Και τον ερωτώ: Είναι 86 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος
που θα µπει στον κρατικό προϋπολογισµό; Η απάντηση είναι όχι.
Πρώτον, από τα 25,6 δισεκατοµµύρια ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τα οποία περιγράφονται στα 86 δισεκατοµµύρια ευρώ που λέτε ότι είναι χρέος, χρησιµοποιήθηκαν
από αυτή την Κυβέρνηση σχεδόν τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μόνο και µόνο από αυτό, τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ εκπίπτουν
αµέσως των 86 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Δεύτερον, τα 54 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη, τα οποία περιλαµβάνονται στα 86 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη που αυτή η Κυβέρνηση φέρνει σε αυτόν τον προϋπολογισµό, τι αποτελούν;
Αποτελούν τα δάνεια ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατίας, τα οποία αντί
να πληρωθούν σε τρία χρόνια, θα πληρωθούν σε τριάντα δύο
χρόνια. Αντί να πληρωθούν µε επιτόκια του 2-3%, θα πληρωθούν
µε επιτόκιο 1%.
Αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση φέρνει έναν προϋπολογισµό που
ουσιαστικά φέρνει τη χώρα στην οδό της σωτηρίας. Φέρνει τη
χώρα στην έξοδο από την πολιτική της λιτότητας. Φέρνει τη
χώρα στην έξοδο της πολιτικής των µνηµονίων.
Αυτή εδώ η Κυβέρνηση µε σκληρές διαπραγµατεύσεις και µε
ανηλεή πόλεµο από τα µέσα ενηµέρωσης, από το ίδιο το σύστηµα, το οποίο εκθρέψατε µε δάνεια µαϊµού σε εκδοτικές εταιρίες, σε κανάλια, σε ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν
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προφυλακιστεί ήδη, κατάφερε, πολεµώντας µε τους πάντες, να
κάνει µία συµφωνία που φέρνει την ελπίδα, που φέρνει τη δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο να ορθοποδήσει, στα νέα παιδιά
να επιστρέψουν, στην ανάπτυξη να επανέλθει.
Και πράγµατι αναρωτιέµαι: Γιατί δεν στηρίζετε αυτή την εθνική
προσπάθεια; Γιατί δεν στηρίζετε αυτή την εθνική προσπάθεια και
επιµένετε να στηρίζετε µια εγκληµατική πολιτική του παρελθόντος;
Τι χρωστάτε στον Βενιζέλο; Γιατί να τον καλύπτετε µέχρι σήµερα; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία δεν ακολουθεί την πολιτική την
οποία κράτησε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τα υποβρύχια
και έρχεται σήµερα να γίνει συνήγορος υπεράσπισης; Γιατί να
επιµένει στην πολιτική που δίνει άφεση αµαρτιών σε ένα σύστηµα
που ταλαιπώρησε τον τόπο επί τόσα χρόνια, το σύστηµα ΠΑΣΟΚ,
το σύστηµα των εργολάβων, των καναλαρχών, των διαπλεκόµενων, των προφυλακισµένων σήµερα;
Εγώ προκαλώ σε αυτήν την Αίθουσα όποιον πολιτικό αρχηγό
υπερασπίζεται το PSI και ότι διεγράφησαν 106 δισεκατοµµύρια
από το χρέος να µας φέρει το δελτίο δηµόσιου χρέους πριν και
µετά, ώστε να δούµε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση της χώρας
πριν και µετά.
Η αλήθεια είναι µία. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά κουρεύτηκαν οµόλογα των ελληνικών τραπεζών αξίας 38 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, ασφαλιστικά ταµεία αξίας 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ, οι
Έλληνες οµολογιούχοι, τα νοσοκοµεία, τα πανεπιστήµια, οι δηµόσιοι οργανισµοί, τα µετοχικά ταµεία. Διαλύθηκε το κράτος.
Την ίδια στιγµή, τα νέα δάνεια τα οποία πήραµε ήταν 108,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ακόµα κι αν δεχθεί κανείς ότι διεγράφησαν
106, τα νέα δάνεια που προστέθηκαν ήταν 108 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τα κόκκινα δάνεια το Δεκέµβριο του 2009 ήταν 23 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα κόκκινα δάνεια το Δεκέµβριο του 2014 ήταν
78 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήταν 53 δισεκατοµµύρια κόκκινα δάνεια, 53 δισεκατοµµύρια δηλαδή τα οποία διέλυσαν την ιδιωτική
οικονοµία. Το σύνολο του κουρέµατος ουσιαστικά που προκύπτει
είναι 53 δισεκατοµµύρια. Η αύξηση των κόκκινων δανείων είναι
53 δισεκατοµµύρια. Τα νέα δάνεια για το PSI είναι 108,5 δισεκατοµµύρια, η ονοµαστική µείωση δηλαδή του δηµόσιου χρέους
των 106 δισεκατοµµυρίων, στην πραγµατικότητα 55 δισεκατοµµύρια σε αυτό που του παρουσιάζεται, ενώ το αληθινό, εάν κανείς συνυπολογίσει τα κόκκινα δάνεια, είναι αρνητικό κατά 3
δισεκατοµµύρια. Δεν πρέπει κάποια στιγµή να ανοίξει ο φάκελος
αυτού του περίφηµου PSI; Γιατί επιµένετε τόσο πολύ;
Και άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τελευταία να µιλούν όλοι
για την καταστροφή των τραπεζών. Ποια είναι η εικόνα των τραπεζών; Ζήτησα από τους συνεργάτες µου να µου καταθέσουν
τους πίνακες της τιµής των µετοχών των ελληνικών τραπεζών.
Το 2011 η τιµή µετοχής της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν 100,2 δολάρια. Η σηµερινή τιµή
της µετοχής είναι 0,161 δολάρια. Ποιος κατέστρεψε τις τράπεζες; Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή
η διακυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου;
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τιµή στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο: το 2011 30 δολάρια. Σηµερινή τιµή: 0,08. Ποιος κατέστρεψε
την Εθνική Τράπεζα; Κι επειδή ακούστηκαν διάφορα για τη «Finansbank», η τιµή το 2011 ήταν 4 δολάρια, ενώ σήµερα είναι λίγο
πιο κάτω από 6 δολάρια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ποια είναι τα µέτρα, τα οποία ελήφθησαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και ποια µέτρα παίρνει η σηµερινή Κυβέρνηση;
Τα µυστικά µέτρα τα οποία προκύπτουν από τους επίσηµους πίνακες είναι ουσιαστικά 55,766, τα µέτρα δηλαδή τα οποία ελήφθησαν το 2015 προς το 2016. Το σύνολο των µέτρων που είχε
πάρει η προηγούµενη κυβέρνηση είναι 8,3. Αυτά όλα προκύπτουν µέσα από τα επίσηµα έγγραφα. Ουσιαστικά δηλαδή από
τα µυστικά µέτρα τα οποία είχατε προβλέψει ότι θα πάρετε αυτή
η Κυβέρνηση γλίτωσε 5 δισεκατοµµύρια προσυµφωνηµένα
µέτρα, τα οποία είχατε κάνει και τα οποία περιγράφονται µέσα
στους επίσηµους πίνακες ως µέτρα τα οποία είναι unidentified,
δηλαδή δεν προσδιορίζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να εξετάσουµε είναι η δραµατική εικόνα της οικονοµίας πριν
και σήµερα, για να δούµε ποιο είναι και το µέλλον αυτού εδώ του
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τόπου.
Εάν κανείς εξετάσει πόσα είχαν οι τράπεζες και πόσα έχασαν
από το 2014, θα δει ότι οι συσσωρευµένες ζηµιές µέχρι το 2014
είναι 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εάν κανείς δει πώς αυτά δηµιουργήθηκαν, θα δει ότι στις 31/3/2015 που ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση αυτά που απωλέσθησαν από τις ελληνικές τράπεζες είναι
30.169.144. Οι τράπεζες έχασαν ουσιαστικά 30 δισεκατοµµύρια
και αν υπολογίσει κανείς και τα «κόκκινα» δάνεια, θα φτάσει σε
άλλο ποσό.
Τα µέτρα τα οποία πήραν οι Κυβερνήσεις του µνηµονίου µέχρι
να αναλάβει αυτή η Κυβέρνηση ήταν 58,6 δισεκατοµµύρια,
ΠΑΣΟΚ τα 2/3 και ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία το 1/3. Τα σηµερινά
µέτρα στα δύο χρόνια είναι 6,7 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η διαφορά και η αλλαγή της πολιτικής η οποία υπάρχει. Για τα «κόκκινα» δάνεια υπήρχε εκτενής αναφορά από τους άλλους
συναδέλφους.
Ποια είναι η άλλη εικόνα της χώρας; Άκουσα κριτική προηγουµένως από την Αντιπολίτευση σχετικά µε την επίσκεψη του
Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών. Αντί να χαίρεστε που ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών έρχεται στη χώρα µας και ουσιαστικά στηρίζει την πολιτική της
ελληνικής Κυβέρνησης, όχι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων, που µιλάει για ανάπτυξη, που µιλάει για ένα
ευοίωνο µέλλον, λόγω κυρίως του γεωστρατηγικού ρόλου της
χώρας, κάνετε κριτική του επιπέδου που ανέφερα προηγουµένως του κ. Θεοχάρη, «Κυβέρνηση, λέει, Lochheed-Martin».
Αντί να πείτε ότι πλέον η χώρα, αντί να εκτελεί ζωηρά τις εντολές του κ. Σόιµπλε, έχει φτάσει ουσιαστικά να βρίσκεται στο
επίκεντρο της πολιτικής που ασκείται στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, µε συνοµιλητές το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τις moderate χώρες
της Μέσης Ανατολής, αντί να δείτε ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγµή
η µεταναστευτική πολιτική, την οποία µε πολύ προσεκτική διαχείριση µέχρι τώρα ασκήσαµε, οδήγησε να έχουν µεταφερθεί οι
έλεγχοι των µεταναστών στην µεριά της Τουρκίας και όχι στην
Ελλάδα, αντί να δείτε ότι αυτή τη στιγµή η δύναµη της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, αλλά και µε άλλους συµµάχους, όπως η Ρωσία, όπως οι χώρες που σας είπα προηγουµένως της Μέσης Ανατολής, τα Αραβικά Εµιράτα, το Ισραήλ, η
Ιορδανία, η Αίγυπτος έχουν αναδείξει την πατρίδα µας σε ένα µεγάλο γεωπολιτικό παίκτη, αντί να δείτε ότι πλέον τα θέµατα της
ενέργειας έρχονται από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωµένων
Πολιτειών, µεµψιµοιρείτε και προσπαθείτε να φέρετε το επίπεδο
της συζήτησης στη µικροπολιτική.
Χαίροµαι που ήρθε ο κ. Βρούτσης. Τι είπε προηγουµένως;
Αυτό το οποίο ουσιαστικά χρησιµοποίησε στην οµιλία του ήταν
η υπεράσπιση ενός κατηγορούµενου αυτή τη στιγµή σε όλες τις
λίστες, στη Λαγκάρντ, στη λίστα της Ελβετίας κοκ. Με αυτή τη
λογική θα προχωρήσουµε; Με αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά λήστεψαν τη χώρα;
Ελάτε να συνεργαστούµε, όχι µε την ψήφο σας. Δεν τη χρειαζόµαστε την ψήφο. Οι 153 Βουλευτές είναι αρκετά ισχυροί. Μακάρι
να δίνατε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και µακάρι να υποστηρίζατε αυτά που υποστηρίξατε στα µέτρα τα οποία ψηφίσατε
µε τη συµφωνία του καλοκαιριού. Δεν θέλετε να το κάνετε; Μην
το κάνετε. Τουλάχιστον, όµως, πρέπει να συµφωνήσετε να στηρίξετε την Κυβέρνηση σε ορισµένες εθνικές της επιλογές. Και αυτό
το ζητώ σε σχέση ιδιαίτερα µε τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε
την εθνική άµυνα.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την οµιλία του Εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Κεφαλογιάννη, και πράγµατι απόρησα
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι του δίνουν τα συγκεκριµένα στοιχεία.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην κατηγορία των αποδοχών
κατά την περίοδο 2009-2015 παρατηρήθηκε µείωση της τάξης
του 35%. Όσον αφορά το λειτουργικό σκέλος του Προϋπολογισµού, οι δαπάνες δηλαδή για καύσιµα, για τρόφιµα, για στρατεύσιµους, για συντηρήσεις, η κατάσταση παρουσιάζεται ακόµη
χειρότερη, καθώς έχουµε µείωση του Προϋπολογισµού του
έτους 2015 σε σχέση µε το έτους 2009 που προσεγγίζει το 60%.
Η µείωση που είχε επέλθει στις συντάξεις των συνταξιούχων
αποστράτων, οι οποίοι είναι έφεδροι ουσιαστικά, είναι στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων, είναι της τάξης του 60%.Στα εξοπλι-
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στικά δε η µείωση στο εν λόγω διάστηµα κυµάνθηκε σε ποσοστό
περί τα 68%.
Συνοπτικά δηλαδή η µείωση του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την περίοδο 2009-2015 υπερβαίνει το
50% και σε απόλυτες τιµές ξεπερνά τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
καθιστώντας µεταξύ άλλων το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας πρωταγωνιστή των περικοπών και ιδίως µεταξύ των Υπουργείων µεγάλου µεγέθους.
Παρά τα ως άνω στοιχεία, η Άµυνα και το αίσθηµα ασφάλειας
στον ελληνικό λαό διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, χάρη στο
υψηλό φρόνηµα και στο ήθος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, που κόντρα σε κάθε περικοπή προασπίζονται µε αίσθηµα υπέρτατης ευθύνης την ακεραιότητα της χώρας και τα
κυριαρχικά δικαιώµατα.
Όχι, κύριε Μιχαλολιάκο, που τώρα λείπετε, δεν είναι κανένα
τουρκικό πλοίο αυτή τη στιγµή στον Άη Στράτη! Το τουρκικό
πλοίο πράγµατι εισήλθε και προσπάθησε να κάνει έρευνες. Από
το πλοίο «ΑΗΤΤΗΤΟΣ», από την πρώτη στιγµή, όπως αναχαιτίζονται όλα τα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο
χώρο, το ίδιο και τα πλοία, ακολουθήθηκε από την πρώτη στιγµή
από το Πολεµικό Ναυτικό και πριν από λίγο αποχώρησε. Και αποχώρησε γιατί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας υπερασπίζονται και την εθνική κυριαρχία
και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
Αναφορικά µε τον Προϋπολογισµό του 2016, ο οποίος έχει κατατεθεί για ψήφιση, οι πιστώσεις για αποδοχές παραµένουν στα
ίδια επίπεδα µε αυτές του περασµένου έτους, ενώ τα σχετικά
κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν µείωση της
τάξης του 3%, η οποία προέρχεται από σχεδιασµένες και πλήρως
κοστολογηµένες δράσεις των Γενικών Επιτελείων και όχι ως αποτέλεσµα άναρχης περικοπής.
Για να καταλάβετε, όλες οι προµήθειες πλέον γίνονται διακλαδικά. Δεν αγοράζουν άλλα το νοσοκοµείο της Αεροπορίας, του
Ναυτικού και του Στρατού. Υπάρχει διακλαδική προµήθεια υλικών. Όλα τα υλικά, τα οποία είναι κοινά, διακλαδικά, διαχειρίζονται από κοινή αποθήκη. Έτσι, µειώνονται ουσιαστικά τα έξοδα,
κάνοντας οικονοµία µε πολιτικές µακροχρόνιες.
Το δε κοινωνικό έργο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αυξάνεται. Η παρουσία της ΜΟΜΑ είναι απόλυτα σαφής στον Έβρο,
στα νησιά, στα θέµατα της µετανάστευσης, εκεί που πρέπει. Τρία
εκατοµµύρια µερίδες δώσαµε! Αυτή τη στιγµή µόνο ετοιµάζει
όλα τα hot spot. Και όλα αυτά γίνονται µε µια σοβαρή πολιτική,
η οποία συνεχίζει να εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη.
Οι αεροδιακοµιδές, µε 90 εκατοµµύρια χρέος από το Υπουργείο Υγείας, συνεχίζονται µέρα και νύχτα. Οι πιλότοι µας, τα
πλοία του Πολεµικού Ναυτικού κάνουν γέφυρες σωτηρίας για
τους πολίτες σε όλο το Αιγαίο.
Οι δε πιστώσεις για τα εξοπλιστικά παρουσιάζουν µείωση 14%
ή 100 εκατοµµύρια περίπου, όσο είχε ψηφιστεί στο πλαίσιο της
έκτασης των ορίων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Για να καταλάβετε, µόνο και µόνο από εταιρεία η οποία δωροδόκησε τη χώρα -και µιλάω για την εταιρία RIMENTAL- αυτή τη
στιγµή βρισκόµαστε σε διαπραγµατεύσεις, ζητώντας αποζηµίωση της τάξεως των 200 εκατοµµυρίων περίπου ευρώ. Θα πάρουµε αυτό το µεγάλο ποσό, το οποίο θα µπει προς όφελος των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Από τα υλικά τα οποία έχουν λήξει, δώσαµε ποσά, τα οποία
υπερβαίνουν τα 200 εκατοµµύρια ευρώ, καλύπτοντας και τις
ανάγκες του Προϋπολογισµού, αλλά και ανάγκες προκειµένου
να µειωθούν οι πιστώσεις. Μάλιστα, εξασφαλίσαµε χρήµατα από
τα εξοπλιστικά, προκειµένου να εφαρµοστεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η συνολική µείωση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού του
ΥΠΕΘΑ δεν ξεπερνά το 3,3%, συγκρινόµενη µε τις περικοπές που
είχε υποστεί τα προηγούµενα έτη. Κατόπιν της στενής συνεργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµικών και των οικονοµικών υπηρεσιών
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας -αντίστοιχες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών για ορθή απεικόνιση των σχετικών µεγεθών- παρατηρείται αύξηση ουσιαστικά του Προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναντι του σχετικού Προεδρικού Δια-
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τάγµατος που είχε κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, κατά 17
εκατοµµύρια ευρώ. Και όλο αυτό έγινε κάνοντας εξοικονόµηση
ουσιαστικά από την πολιτική την οποία έχω εφαρµόσει.
Παρά τις περιορισµένες πιστώσεις και τις περικοπές των προηγούµενων ετών, υλοποιήθηκε εντός του 2015 η καταβολή των
προβλεπόµενων από το Προεδρικό Διάταγµα 200/1993 ηµερών
εκτός έδρας, το ονοµαζόµενο «επίδοµα παραµεθορίου», αυτό
που λέγατε ότι δεν θα δώσουµε ποτέ. Το πήραν όλοι οι στρατιωτικοί, οι υπηρετούντες στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου. Η
υψηλή υπ’ όψιν δαπάνη αντιµετωπίστηκε εντός των ορίων του
Προϋπολογισµού των οικείων Γενικών Επιτελείων και µάλιστα θα
συνεχίσει και το επόµενο έτος.
Όσον αφορά το σκέλος των αποδοχών, καταβάλλεται απρόσκοπτα το 50% της επιδικασθείσας από το Συµβούλιο της Επικρατείας
αναδροµικά καταβολής και το άλλο 50% δεσµεύεται σε λογαριασµό, προκειµένου να υπογράψει το Υπουργείο Οικονοµικών και να
χορηγηθεί µόλις τακτοποιηθεί το θέµα µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Στην κατηγορία δε των εξοπλιστικών προγραµµάτων και διαβλέποντας εγκαίρως το πρόβληµα της περικοπής πιστώσεων για το
επόµενο έτος µέσω της στενής συνεργασίας που είχαµε µε το
Υπουργείο των Οικονοµικών, τι κάναµε; Εξασφαλίσαµε τις αναγκαίες προµήθειες οπλικών συστηµάτων και κυρίως τις συντηρήσεις αυτών, το «Follow On Support», εκµεταλλευόµενοι πλήρως
τις πιστώσεις των εξοπλιστικών προγραµµάτων του τρέχοντος
έτους.
Αξίζει να σηµειωθεί πως τα προηγούµενα έτη η απορρόφηση
σχετικών πιστώσεων κυµαίνονταν σε επίπεδο της τάξης του 22%
το 2011 ή του 59% το περασµένο έτος.
Πέραν των προρρηθέντων, τα 100 εκατοµµύρια που δόθηκαν
στο Υπουργείο Οικονοµικών από το Εξοπλιστικό Πρόγραµµα του
ΥΠΕΘΑ, πέρα από την εκτέλεση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους, ουδόλως επηρεάζουν τον σχεδιασµό, όπως σας προανέφερα. Λάβαµε όλα τα απαραίτητα µέτρα στις αρµόδιες
υπηρεσίες.
Τι άλλο κάναµε; Μετατρέψαµε όλα τα ΑΩ, τα «αµαρτωλά» ΑΩ,
τα Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα, από εκεί που ήταν µίζες, εκπαιδεύσεις στην Κορέα, διάφορα προγράµµατα τα οποία ουσιαστικά
δεν προσέφεραν στις Ένοπλες Δυνάµεις, σε «Follow On Support»,
για να µπορέσουµε να έχουµε σε χρήση το σύνολο του εξοπλισµού που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και
παράλληλα σε εκπαιδεύσεις και παροχή καινούργιων πυροµαχικών, για να υπάρχει στο στράτευµα η αναγκαία δύναµη και ισχύς.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, διορθώθηκαν οι νοµοθετικές αστοχίες σχετικά µε τα όρια ηλικίας και τις συνθήκες
συνταξιοδότησης, επαναφέροντας σε ισχύ τις διατάξεις του ν.
3865/2010.
Έχουν λάβει χώρα συντονισµένες ενέργειες συναρµόδιων
Υπουργείων για πρώτη φορά, προκειµένου αφ’ ενός να απεµπλακούν µετοχικά ταµεία από το Υπουργείο Εργασίας, αφ’ ετέρου δε
να υπάρξει αναστολή υπολογισµού των εφάπαξ βοηθηµάτων µε
τη ρήτρα αξιόµαχου, όχι αυθαίρετα αλλά µε βάση µελέτες και
έρευνες των διοικήσεων των ταµείων ότι όλα αυτά θα είναι βιώσιµα, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώµατα για τις µελλοντικές γενιές.
Δεν πρόκειται να περικοπεί τίποτα από τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων!
Επιπροσθέτως, συντονισµένες ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων φορέων λαµβάνουν χώρα στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας, προκειµένου, όπως αναστηθεί και αποτελέσει, όχι µόνο
αξιόπιστο πυλώνα ασφαλείας για τις Ένοπλες Δυνάµεις, µέσω της
ασφάλειας εφοδιασµού, αλλά και στο σηµείο που η έρευνα και η
τεχνολογία θα συνιστά ισχυρό πολλαπλασιαστή ισχύος.
Έχουµε προχωρήσει σε συµφωνίες µε χώρες της Μέσης Ανατολής, µε χώρες-µέλη του ΝΑΤΟ, µε τη Ρωσία, προκειµένου να
προχωρήσει η Αµυντική Βιοµηχανία σε τέτοια συµβόλαια που
ήδη διασφαλίζεται η δουλειά της για τα επόµενα δέκα χρόνια.
Και η ΕΑΒ, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, πολύ γρήγορα η
ΕΛΒΟ θα είναι ουσιαστικά οι βραχίονες ενίσχυσης της άµυνας
της χώρας µας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας θα συνεχίσει να είναι αρωγός
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στη δηµοσιονοµική προσπάθεια της χώρας και θα συνιστά κρίσιµο παράγοντα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας, στοιχείο
απαραίτητο για την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Στο σηµείο αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας σε σχέση µε τις διεθνείς αποστολές, όχι απλώς
είναι απόλυτα συνεπές, αλλά ήδη έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την επιµόρφωση στελεχών, όπως
είναι µεταπτυχιακά προγράµµατα, τα οποία συνδέονται µε τα πανεπιστήµια του εξωτερικού και δυνατότητες εξειδίκευσης του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έχουµε προγραµµατίσει εντός των εποµένων ηµερών –και θα
κατατεθεί στη Βουλή- νοµοσχέδιο, το οποίο προβλέπει τη χρησιµοποίηση στρατιωτών βραχείας υποχρεώσεως, οι οποίοι θα
µπορούν για τρία χρόνια να παραµένουν στο στράτευµα, θα είναι
άνθρωποι που θα έχουν τη δυνατότητα αυτά τα τρία χρόνια µε
έναν µισθό –αλλιώς θα βρίσκονταν στην ανεργία οι περισσότεροι
εξ αυτών- να µπορούν να πάρουν µία επαγγελµατική κατάρτιση
και παράλληλα να αποδώσουν κοινωνικό έργο εκ µέρους των
Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο θα αποδώσει και οικονοµικά στην
εθνική άµυνα.
Μπορεί να έχουµε διαφορές σε πολλά. Μπορεί πράγµατι, να
υπάρχουν διαφορές σε αρκετούς τοµείς της πολιτικής. Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον τοµέα της εθνικής
άµυνας να υπάρχει επιστροφή στην πολιτική εκείνη µε την οποία
ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ψηφιζόταν
από το σύνολο της Βουλής των Ελλήνων.
Σας καλώ όλους και όλες σήµερα το βράδυ να στείλετε ένα
µήνυµα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, που δεν έχει
καµµία σχέση µε την πολιτική, δεν ανήκει σε κόµµατα, υπηρετεί
την ελληνική σηµαία, υπηρετεί την εθνική ανεξαρτησία και την
εδαφική ακεραιότητα, να στηρίξουµε όλοι µαζί τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Καλώ και όλους τους συναδέλφους να έρθουν στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας όποια στιγµή θέλουν και να έχουν την ενηµέρωση που χρειάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι στα εθνικά θέµατα χρειάζεται µια κοινή πολιτική, µια πολιτική η οποία δεν θα οδηγεί σε
ακραίες πράξεις, όπως η επίσηµη ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα
από το Ποτάµι, που αποφάσισε να στηρίξει τον Χάινς Ρίχτερ, καθηγητή της Προϊστορίας του Πανεπιστηµίου του Μανχάιµ, ο
οποίος αυτήν τη στιγµή δικάζεται στο Ρέθυµνο και υποστήριξε
ότι βάναυσες και βάρβαρες πρακτικές δεν χρησιµοποίησαν µόνο
οι µονάδες εισβολής, αλλά και οι άτακτοι Κρήτες που έλαβαν τα
όπλα εναντίον τους.
Τέτοιους είδους λογικές δεν βοηθούν στην κοινή εθνική πολιτική. Αποφασίστε επιτέλους ότι κάποια στιγµή στα εθνικά θέµατα
χρειάζεται σοβαρότητα, όπως και για τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
(Χειροκροτήµατα)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ σταµατήστε να φωνάζετε κατ’ αρχήν και καθίστε κάτω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Προηγούνται αυτά. Προηγούνται
οποιωνδήποτε οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Ουδείς προηγείται.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Προηγούνται. Και κακώς είστε στην
Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Διότι µιλήσατε ως Βουλευτής και
πρέπει να απέχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Χθες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σύµφωνα µε το άρθρο 66, παράγραφος 2, πρέπει να απέχετε έως το τέλος της συζήτησης του
θέµατος, όχι της συνεδρίασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Βενιζέλο. Μπορείτε να καθίσετε κάτω;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι. Εσείς θα κατεβείτε από την
Έδρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, δεν κατεβαίνω από
την Έδρα. Σας παρακαλώ πολύ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Άρθρο 66 παράγραφος 2 του Κανονισµού που παραβιάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό το θέµα θέλατε να θέσετε; Να καταλάβω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δώστε µου τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γιατί;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Διότι προηγείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να συµψηφίσουµε θέλετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να συµψηφίσουµε θέλετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ε, τότε τι το λέτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δώστε µου τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επειδή θέλω να ακούσετε
ένα λεπτό και εσείς και ο κ. Θεοχάρης…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά οι ανακοινώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, όχι. Έχω τον λόγο και
κανείς δεν µπορεί να µου τον στερήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχετε εσείς δικαίωµα και δεν
έχουµε εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πάρα πολύ. Καθίστε και εσείς, κύριε Λεβέντη. Κύριε Βενιζέλο, σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
Είµαστε στη φάση που µιλούν οι πολιτικοί Αρχηγοί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει καµµία τέτοια φάση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πάρα πολύ. Σε
αυτήν τη φάση ό,τι υπάρχει ως παρεξήγηση ή ό,τι έχει συµβεί θα
παρακαλούσα πολύ είτε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
είτε τους πρώην Αρχηγούς των κοµµάτων να το λένε στους πολιτικούς Αρχηγούς για να καλύπτουν το θέµα. Ο κ. Βενιζέλος…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα ακούστε ένα λεπτό.
Προφανώς θέλετε να πείτε για το PSI, για µια εισέτι φορά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν ξέρετε τι θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εχθές πήρατε για δεύτερη
φορά τον λόγο επί µακρόν και αναφερθήκατε και καταθέσατε
στο Προεδρείο όλα τα στοιχεία του PSI.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα σεβαστείτε τον Κανονισµό,
κύριε Πρόεδρε; Έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό θέµα, διότι ο κ. Καµµένος για πολλοστή φορά ανέφερε το
όνοµά µου, λέγοντας ευθέως τη βαριά και άθλια συκοφαντία ότι
υπάρχουν πολιτικές επιλογές επί της θητείας µου στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας που συνδέονται µε τα υποβρύχια, βλαπτικές για
το συµφέρον του δηµοσίου.
Αναφέρθηκε βέβαια και στο PSI, που δεν είναι δική µου πολιτική. Είναι πολιτική της συγκυβέρνησης Παπαδήµου, µε ευρύτατη πλειοψηφία, αλλά ήµουν ο Υπουργός των Οικονοµικών.
Κοιτάξτε είναι ηθική, πολιτική και αισθητική επιλογή του κ. Τσίπρα να είναι οµογάλακτος αδελφός του κ. Καµµένου και να στηρίζεται σε αυτόν. Όµως αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον κ.
Καµµένο να χυδαιολογεί, να αντιστρέφει την πραγµατικότητα και
να δηλητηριάζει τον δηµόσιο βίο.
Αρχίζω από το τέλος, κύριε Πρόεδρε.
Στην κατανοµή αρµοδιοτήτων της σηµερινής Κυβέρνησης µεταξύ Υπουργού και Αναπληρωτού Υπουργού Αµύνης, ο κ. Τσίπρας -όχι τυχαία- αφαίρεσε την αρµοδιότητα τη σχετική µε την
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κατασκευή, τη ναυπήγηση των σκαφών του Πολεµικού Ναυτικού
από τον Υπουργό και την ανέθεσε στον Αναπληρωτή Υπουργό,
τον κ. Βίτσα. Δεν τον εµπιστεύεται να χειριστεί το θέµα αυτό.
Δεύτερον, τώρα διεξάγεται πολύ κρίσιµη διαιτητική δίκη, για
να προστατευθούν τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου επί
τη βάσει των συµβάσεων που ψήφισε η Βουλή το 2010.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου ζήτησε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και οι διεθνείς
δικηγόροι του ελληνικού δηµοσίου να καταθέσω ως µάρτυρας
στο δικαστήριο, για να υπερασπιστούµε όλοι µαζί τα συµφέροντα
του ελληνικού δηµοσίου, επειδή υπήρξαν διενέξεις χρόνια µετά
τη δική µου παρουσία στο Υπουργείο Άµυνας και θέλουν τη δική
µου συνδροµή, τη δική µου γνώµη, προκειµένου να πεισθεί ο αλλοδαπός, ο Ισπανός επιδιαιτητής για την αλήθεια και τη βασιµότητα των ισχυρισµών του ελληνικού δηµοσίου.
Την ώρα που εγώ επιστρατεύοµαι να στηρίξω τα συµφέροντα
του ελληνικού δηµοσίου, σήµερα έρχεται ο κ. Καµµένος και προσβάλλει τον µόνο Υπουργό που προστάτευσε τα συµφέροντα
του ελληνικού δηµοσίου µέσω της Βουλής στο µεγάλο θέµα των
υποβρυχίων.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μια προτοµή, κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και τώρα έχει η Ελλάδα, χάρη στις
δικές µας επιλογές, τέσσερα σύγχρονα και ένα εκσυγχρονισµένο
υποβρύχιο, έχει στόλο, µπορεί να έχει παρουσία στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, µπορεί να αντιµετωπίσει εθνικές και διεθνείς προκλήσεις.
Ξέρει πάρα πολύ καλά ο ίδιος ως µέλος των αρµοδίων επιτροπών ότι οι επιλογές που έκανα εγώ το 2010 είναι οι επιλογές που
έδωσαν αντίκρισµα και νόηµα σε 2 δισεκατοµµύρια ολόκληρα
που είχε δώσει δέκα χρόνια πριν επί δέκα χρόνια το ελληνικό δηµόσιο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βενιζέλο, σας ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …και 800 εκατοµµύρια επί Νέας
Δηµοκρατίας…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Φτάνει, έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε κλείσει. Το θέµα επί
του προσωπικού έχει κλείσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τρία λεπτά είναι αρκετά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο οποιοσδήποτε θέλει να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του δηµοσίου και οικονοµικά και διεθνοπολιτικά στο ζήτηµα αυτό, πρέπει να πει ότι πράγµατι αυτό που
ψήφισε η Βουλή το 2010 µε την εισήγησή µου, προστατεύει τα
συµφέροντα του δηµοσίου, ότι πράγµατι αυτό µάς εξοπλίζει και
µας ισχυροποιεί και µας εφοδιάζει µε νοµικά επιχειρήµατα απόλυτης διαφάνειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Υπάρχει και το δεύτερο θέµα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είναι δυνατόν αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν έχετε άλλο χρόνο.
Γι’ αυτό το θέµα στο οποίο αναφερθήκατε έγινε ειδική συζήτηση της Βουλής πριν από δυο χρόνια, στην οποία είχατε µιλήσει
εβδοµήντα τρία λεπτά, αν θυµάµαι. Το να επαναλαµβάνετε κάθε
φορά τι έγινε από το 2010, έχει απασχολήσει τη Βουλή στον δηµόσιο χώρο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τι σηµαίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Διακόψατε τον κ. Καµµένο; Τον
ανακαλέσατε στην τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, τι λέτε τώρα; Γιατί να
τον ανακαλέσω στην τάξη; Εξαντλήθηκε το προσωπικό. Ευχαριστώ, κύριε Βενιζέλο.
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει το ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν έχετε περισσότερο
χρόνο. Δεν υπάρχει ασυλία χρόνου, κύριε Βενιζέλο, για κανέναν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, όχι. Ο Κανονισµός τι προβλέ-
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πει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο Κανονισµός προβλέπει
ότι στις 12 το βράδυ πρέπει να αρχίσει η ψηφοφορία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Το παραβιάσατε εσείς αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα στερήσετε εσείς
από τους επόµενους οµιλητές, Αρχηγούς των κοµµάτων, τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να αρχίζατε τη συνεδρίαση νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Και σας παρακάλεσα, καταλάβατε ευγενώς –και το λέω και για τον κ. Θεοχάρη για να το
ακούσει- ότι, παρόντων των Αρχηγών των κοµµάτων, δεν είναι
σωστό αυτό που κάνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν έχει καµµία σηµασία. Δεν
υπάρχει κάτι πιο σωστό από την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, έχετε κλείσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, όχι…
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Καµµένος έχει τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να αναφερθώ στο ζήτηµα αυτό για
µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, κύριε Βενιζέλο, σας
παρακαλώ πολύ. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα απαντήσει. Έχει
το δικαίωµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής
ευγένειας, ανεχόµαστε την παρουσία σας, κατά παράβαση του
Κανονισµού.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, είπε το όνοµά µου ο κ. Καµµένος. Θέλω τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς, κύριε Λεβέντη, δεν
θα µιλήσετε ξανά. Μιλήσατε πριν από λίγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για το PSI…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Λεβέντη! Κι εσείς αναφερθήκατε για το PSI επί µακρόν. Και ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε χθες επί µακρόν για το PSI.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μία φράση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ναι, κύριε Καµµένο, µε
συγχωρείτε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αν του δινόταν η ευκαιρία να ξανακάνει το PSI, δεν θα το έκανε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Λεβέντη!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µιλούσατε
επί είκοσι επτά λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας απαντήσω, καθίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένο, περιµένετε
σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια φράση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η φράση είναι η εξής. Το 2012
έγινε µια γενναία παρέµβαση στο χρέος που ωφέλησε τη χώρα
κατά περισσότερο από 200 δισεκατοµµύρια συνολικά σε ονοµαστική αξία και σε καθαρή παρούσα αξία.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μα, είναι δυνατόν αυτά τα ψέµατα
να ακούµε πάλι στη Βουλή;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Επειδή τώρα όλοι ελπίζουµε να αρχίσει η διαπραγµάτευση για το χρέος, για να πάρει η χώρα κάτι
πρόσθετο, κάτι πολύ µικρότερο, αλλά κάτι αναγκαίο και ωφέλιµο,
θέλουµε να συµβάλουµε. Αλλά για να συµβάλουµε, πρέπει όλοι
να κατανοήσουν, να παραδεχτούν και να οµολογήσουν το µέγεθος και τη σηµασία αυτού που έγινε το 2012.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το µέγεθος της καταστροφής της
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χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Κύριε Βενιζέλο, επειδή είστε πάρα πολύ έµπειρος πραγµατικά
και πολλές φορές είστε και διεξοδικός, για να διευκολύνετε τη
συζήτηση, περί του PSI µιλήσατε –εγώ σας άκουσα, ήµουν αυτήκοος µάρτυς- την Τετάρτη, την Πέµπτη, την Παρασκευή και
σήµερα, Σάββατο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δείτε τα Πρακτικά. Είναι
κατατεθειµένα στα Πρακτικά. Είναι γνωστό το θέµα, η αντιδικία,
οι αντιπαραθέσεις και τα στοιχεία. Δεν είναι σωστό τώρα να παίρνουµε παραπάνω χρόνο.
Κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο, παρακαλώ πολύ µόνο για τα
οπλικά συστήµατα. Για το PSI δεν θα γίνει ξανά άλλη συζήτηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Καλώς.
Ο κ. Βενιζέλος δυστυχώς «τρίβεται στην γκλίτσα του τσοπάνη».
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Θεοχάρη, σας παρακαλώ. Μην επιµένετε, παρόντος του Αρχηγού του κόµµατος. Θα
το συµπεριλάβει στη δευτερολογία του ό,τι είναι. Δεν έχετε δικαίωµα. Δεν το καταλάβατε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχει καταργήσει την κ. Γεννηµατά
απ’ ό,τι βλέπω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δώσατε επί προσωπικού
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θα δώσετε και σε εµένα επί προσωπικού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε συνήγορε του κ. Βενιζέλου,
καθίστε κάτω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα δώσετε και σε εµένα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Καθίστε κάτω! Σας διόρισε ο κ. Βενιζέλος κάποτε. Καθίστε κάτω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα πρέπει να απαντήσω
µετά επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένο, παρακαλώ.
Επί του προκειµένου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας διόρισε ο κ. Βενιζέλος κάποτε
και τον υπερασπίζεστε. Καθίστε κάτω.
Κύριε Βενιζέλο, θυµάστε τον κ. Σάφα, που τον φέρνατε εδώ
και τον κάνατε βόλτα στην Επιτροπή Εξοπλισµών και στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων; Ο κ. Σάφα,
κύριε Βενιζέλο, άρπαξε 500 εκατοµµύρια και «την έκανε», για να
σας το πω λαϊκά. Δεν έχετε ευθύνη εσείς, λοιπόν, για τα 500 εκατοµµύρια που άρπαξε ο Σάφα και έφυγε;
Και αν καταθέτετε τώρα υπέρ της Ελλάδος –και καλά κάνετεστη Διαιτητική Επιτροπή, γιατί καταθέτετε; Καταθέτετε εναντίον
του ανθρώπου που µας φέρατε εδώ ως σωτήρα, ο οποίος πήρε
500 εκατοµµύρια και έφυγε και πήρε άλλα δυο υποβρύχια πρόσθετο πρόγραµµα και δεν τα εκτέλεσε ποτέ και αυτά όλα τα εκτέλεσε το Πολεµικό Ναυτικό. Και βεβαίως, έχετε ευθύνη
προσωπική. Και θα πρέπει κάποια στιγµή αυτή η ευθύνη να αποδοθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση έγινε προ διετίας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αν αυτή τη στιγµή τα υποβρύχια
βρίσκονται στη θάλασσα, είναι γιατί το Πολεµικό Ναυτικό τα κατάφερε. Όταν παίρνατε το κρατικό αεροπλάνο µε τον κ. Νίκο Παπανδρέου και πηγαίνατε στο Άµπου Ντάµπι, δεν µας λέγατε τι
κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μας προέκυψε ο Σάφα στο τέλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ θα σας παραπέµψω στις δηλώσεις τότε της Νέας Δηµοκρατίας και του Βαγγέλη Μεϊµαράκη
στην Επιτροπή Εξοπλισµών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης πρώτα, επειδή αναφέρθηκε δύο φορές το όνοµά του.
Ύστερα εσείς για ένα λεπτό, επίσης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι. Δώστε µου για ένα λεπτό τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν πειράζει. Δεν χάνει κανείς τον ειρµό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, σας παρακαλώ. Τον χάνει απολύτως.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγµατικά
θλιβερό για τη Βουλή και την Κυβέρνηση αυτός που κατέχει τη
θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας είτε να µην ξέρει καθόλου
τα δεδοµένα είτε να τα διαστρέφει εν ψυχρώ µε εγκληµατική διάθεση, όπως έκανε τώρα ο κ. Καµµένος.
Την εταιρεία που διοικεί ο κ. Σάφα την επέλεξαν οι ιδιοκτήτες
των ναυπηγείων, δηλαδή ο γερµανικός όµιλος «THYSSENKRUPP», όχι το ελληνικό δηµόσιο. Ο κ. Σάφα δεν εισέπραξε τέτοια ποσά, διότι όλα τα ποσά…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τριάντα πέντε χιλιάδων δολαρίων!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν εισέπραξε τέτοια ποσά, διότι
τα ποσά αυτά τα είχαν εισπράξει, πολύ πριν αναλάβουµε εµείς,
οι Γερµανοί από το ελληνικό δηµόσιο, χωρίς αντάλλαγµα και
χωρίς αντίκρισµα.
Εµείς το µόνο που κάναµε ήταν να αντικαταστήσουµε το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού δύο παλαιών υποβρυχίων µε δύο νέα,
µε πολύ πιο συµφέροντες οικονοµικούς όρους και µακάρι να
τους τιµήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεύτερο µεγάλο ψέµα, το οποίο
γνωρίζετε προσωπικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι, αφήστε! Σας παρακαλώ τώρα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …ότι εγώ πήγα µε τον κ. Παπανδρέου στο Άµπου Ντάµπι.
Όχι, κύριε Καµµένο. Ξέρετε ότι αυτά έγιναν µε άλλα πρόσωπα,
χωρίς τη δική µου συµµετοχή και ήσασταν πάντα υποστηρικτής
µου και οπαδός µου την περίοδο εκείνη και µου χτυπούσατε τον
ώµο στην Επιτροπή Άµυνας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να κάνει επίκαιρη, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μάλιστα. Ευχαριστούµε.
Διευκρινίστηκε και αυτό το ζήτηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να µου ζητήσετε συγγνώµη, να µη
γελάτε αµήχανα, επειδή είστε ένοχος βαριάς συκοφαντίας και
άσχετος µε το χαρτοφυλάκιό σας. Λέτε κάθε µέρα πράγµατα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τι συζητάµε, κύριε Πρόεδρε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …για την εθνική άµυνα της χώρας,
άλλοτε σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, άλλοτε σε σχέση µε
την Τουρκία, άλλοτε σε σχέση µε τη Ρωσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θέλετε να σας αφαιρέσω
τον λόγο τώρα; Τι κάνετε ακριβώς, κύριε Βενιζέλο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και αφήστε αυτές τις αθλιότητες
που κάνετε ως πολιτικός αρχηγός ενός κόµµατος που είναι
απλώς η τσόντα…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επί τη ευκαιρία, πάρτε τα σχέδια και
φέρτε τα πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βενιζέλο, έχετε τελειώσει εδώ και ώρα ως προς το ζήτηµα.
Ο κ. Θεοχάρης έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπαρέρχοµαι την ωµή παρέµβαση του πρώην αντιµνηµονιακού Υπουργού κ. Καµµένου στη δικαιοσύνη για όσα είπε για τον
κ. Ρίχτερ. Άλλος Ρίχτερ χρειάζεται για να εξηγήσει τα λεγόµενα
του κ. Καµµένου.
Όµως, αναφέρθηκε δύο φορές στην αγορά των δέκα παµπάλαιων Σινούκ από την εταιρεία την οποία επέλεξε και τη στιγµή
που οι διοικητές των νοσοκοµείων ζητούν φάρµακα, γιατί δεν
µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, τη στιγµή που παιδιά πηγαίνουν και πεινούν στα σχολεία, την ίδια στιγµή οι µόνες επιλογές του είναι αν θα κάτσει σούζα στον κ. Σόιµπλε ή αν θα κάτσει
όρθιος στον κ. Κέρι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τι είναι αυτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη. Δεν εθίγητε, κατά τα άλλα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εκτός εάν τα επιλέγει για
άλλο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, ελπίζω να έρθουν γρήγορα,
να είναι γερά, γιατί θα του χρειαστούν, όταν φεύγει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, ναι. Πάντως, δεν
υπάρχει κανένα προσωπικό που να σας συνδέει µε τα Σινούκ, εντάξει;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα απαντήσω. Δεν µπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι δυνατόν!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σε είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ξέρετε πόσοι πολιτικοί Αρχηγοί είναι να µιλήσουν; Επιτρέψτε µου να σας πω ότι χθες η συνεδρίαση τελείωσε στις 18.30’. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή
η διαδικασία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σε δέκα δευτερόλεπτα. Μια
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όσα δευτερόλεπτα θέλετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Από τα δέκα Σινούκ είναι δεκαπέντε δωρεάν από την αµερικανική κυβέρνηση. Τα δε χρήµατα
είναι για το follow support. Θα πρέπει να θυµηθείτε, γιατί, όταν
αυτά συµφωνήθηκαν, ήσασταν Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου. Λυπάµαι που τα εγκρίνατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
Λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση.
Κύριε Θεοδωράκη, σας παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επειδή, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θλιβερό να
επιχαίρετε µε αυτά που λέει ο κ. Καµµένος, θα έλεγα τουλάχιστον οι Βουλευτές της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ ή και ο κ. Σταθάκης
να κάνουν ένα φροντιστήριο µετά στον κ. Καµµένο για την υπόθεση Ρίχτερ, εκτός αν τα έχουµε ξεπουλήσει όλα σε αυτή τη
χώρα και αυτό µε βάση την ανάγκη να κρατηθεί µία εύθραυστη
Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μην το λέτε αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ο κ. Σταθάκης ας αναλάβει να πει, λοιπόν, στον κ. Καµµένο
τι ακριβώς συµβαίνει.
Πάµε, όµως, στο θέµα µας. Θα µιλήσω πολύ λιγότερο από
τους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς, για να µπορείτε να έχετε τις
όποιες αψιµαχίες µετά στα δευτερεύοντα. Η νύχτα του προϋπολογισµού νοµίζω ότι είναι µία καλή ευκαιρία να µιλήσουµε για το
σκοτάδι των δαπανών του δηµοσίου, για τις σπατάλες του κοµµατικού κράτους και για τις σπατάλες των παλιών που συνεχίζονται και για τις νέες σπατάλες που προστίθενται.
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Θα µου επιτρέψετε να σας πω µια ιστορία που υπάρχει σε
πολλά εγχειρίδια οικονοµίας. Ένα χειµωνιάτικο πρωί ο τσάρος
πήγε για κυνήγι και ζήτησε ένα βαζάκι λίπος για να γυαλίσει τις
µπότες του.
Του το πήγαν, λοιπόν, το βαζάκι και έγραψαν αυτή τη δαπάνη
στον προϋπολογισµό. Έγραψαν 10 ρούβλια. Στο τέλος της χρονιάς, είδαν οι προηγούµενοι ότι υπάρχουν στον προϋπολογισµό
10 ρούβλια για λίπος και πρόσθεσαν άλλα 2 ρούβλια. Έκαναν,
δηλαδή, αναπροσαρµογή. Την επόµενη χρονιά, τα 10 ρούβλια
έγιναν 20 ρούβλια. Τη µεθεπόµενη χρονιά, τα έκαναν 100 ρούβλια και µετά 200 ρούβλια.
Για χρόνια εγγράφονταν στον προϋπολογισµό της Ρωσίας
ρούβλια ικανά για να γυαλίσουν τις µπότες όλου του ρωσικού
λαού. Κανείς δεν είχε τολµήσει να αµφισβητήσει το αρχικό ποσό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο τσάρος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Οι γραφειοκράτες θεωρούσαν δεδοµένο ότι αυτή η δαπάνη είναι χρήσιµη, ότι δεν πρέπει να αλλάξει και ότι θα πρέπει
σιγά σιγά, χρόνο µε τον χρόνο, να αυξάνεται.
Έτσι γίνεται κι εδώ σ’ αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες, στον
ατέλειωτο χειµώνα της ελληνικής κοµµατικής διοίκησης. Θα σας
δώσω µερικά παραδείγµατα. Από τα τριακόσια δώδεκα νοµικά
πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας, τα εβδοµήντα έξι επιχορηγήθηκαν το 2012 µε 130 εκατοµµύρια ευρώ. Κανείς δεν ξέρει πώς
φαγώθηκαν αυτά τα λεφτά. Σήµερα δεν ξέρουµε ούτε καν το
ποσό που παίρνουν όλα αυτά τα νοµικά πρόσωπα.
Το ίδιο συµβαίνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κανείς δεν ξέρει πόσα χρήµατα δίνονται για την αγροτική ανάπτυξη
και αν αυτά πιάνουν τόπο. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε µετρήσει,
αλλά εµείς το έχουµε κάνει. Το Υπουργείο έχει διακόσια ογδόντα
ένα τµήµατα και γενικές διευθύνσεις, ενενήντα τρεις περιφερειακές και αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και τετρακόσια πενήντα ένα
νοµικά πρόσωπα, χώρια οι σχετικές µε την αγροτική ανάπτυξη
αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κανείς δεν συντονίζει τη δράση όλων αυτών των δοµών, πολλές από τις οποίες
κάνουν τα ίδια πράγµατα. Δηλαδή αλληλοκαλύπτονται, χωρίς να
δίνουν κάποια προστιθέµενη αξία στα χρήµατα που παίρνουν
από τον προϋπολογισµό της χώρας.
Η χώρα χρειάζεται µαχαίρι στις σπατάλες, από τις οποίες επωφελούνται συνήθως οι προνοµιούχοι, οι συντεχνίες και αυτοί που
είναι κοντά στα κόµµατα. Τα χρήµατα πρέπει να πηγαίνουν στους
χαµένους των µνηµονίων και στον κόσµο της παραγωγής. Όµως,
σε µία κοινωνία που ασφυκτιά, αυτή η Κυβέρνηση έχει άλλες
προτεραιότητες και βάζει φόρους ατελέσφορους και τέλη. Και
δεν µιλώ για τις δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες ή φέρνουν
αποτελέσµατα. Μιλώ για τα κονδύλια που πηγαίνουν σε δηµόσιες
σπατάλες καθαρά.
Μπορώ να σας αναφέρω µερικά από τα σπάταλα µέτρα. Υπάρχει κάτι που είναι διαχρονικό. Τα κόµµατα από το 1997 µέχρι το
2014 πήραν ως κρατική επιχορήγηση 900 εκατοµµύρια ευρώ και
την πρώτη χρονιά του µνηµονίου, δηλαδή το 2009, πήραν 72 εκατοµµύρια ευρώ από τα δηµόσια ταµεία.
Εµείς επιµένουµε και ζητάµε και σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό
τη µείωση του χρήµατος που φθάνει στα πολιτικά κόµµατα και
τη µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων που δουλεύουν για το πολιτικό σύστηµα. Το προτείναµε από την πρώτη µέρα και συνεχίζουµε να το προτείνουµε.
Ας αναφερθούµε, όµως, στις νέες σπατάλες σας. Υπάρχει δηµόσια επιχείρηση που έχει καταγράψει επτά συναπτές ζηµιογόνες
χρήσεις. Είναι η «Βιοµηχανία Ζάχαρης». Στον φετινό προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί για δεκαοκτώ δηµόσιες επιχειρήσεις επιχορηγήσεις 1,7 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Τα περισσότερα λεφτά θα
πάνε σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αντί να εξυγιανθούν και να αποκρατικοποιηθούν, για να σωθούν, αποµυζούν πολύτιµους πόρους
απ’ αυτούς που τους έχουν ανάγκη, διότι η Κυβέρνηση θέλει να
ωφελήσει συγκεκριµένα πρόσωπα και συγκεκριµένες συντεχνίες.
Η Κυβέρνηση θέλει να κάνει συγκεκριµένα ρουσφέτια. Θα σας
πω. Κάνετε, υποτίθεται, αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκοµείων παίρνοντάς τους από µία εικοσάλεπτη συνέντευξη. Είναι
παλαιό το έργο, το έχουµε δει ξανά. Να φύγουν αυτοί, να έρθουν
κάποιοι δικοί σας.
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Οι διοικητές των νοσοκοµείων, κύριοι συνάδελφοι, έχουν πενταετή θητεία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε φορά που αλλάζει ο
Υπουργός, κάθε φορά που αλλάζει η Κυβέρνηση, οι διοικητές
που αποπέµπονται, προσφεύγουν συνήθως στα δικαστήρια και
αποζηµιώνονται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Τριετή θητεία έχουν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Έχουν τριετή θητεία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ζητούν, δηλαδή, την καταβολή αποζηµιώσεων µέχρι το
τέλος της σύµβασής τους. Σας είπα, µάλιστα, ότι τις περισσότερες φορές δικαιώνονται.
Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγµή –και φαντάζοµαι ούτε ο ίδιος
ο Υπουργός, γιατί τον ρωτήσαµε και δεν µας έδωσε απάντησηπόσους διοικητές νοσοκοµείων, εν ενεργεία και παυθέντες, πληρώνει αυτή τη στιγµή ο ελληνικός λαός. Είναι το σκοτάδι της κοµµατικής διοίκησης που σας έλεγα.
Απασχοληµένος µε νέες σπατάλες είναι και ο Υπουργός Υποδοµών, ο κ. Σπίρτζης. Πέρασε τροπολογία στο νοµοσχέδιο για
τις βοσκήσιµες γαίες, εκεί που φυτρώνει και το κουτόχορτο, για
τον διπλασιασµό των διοικητικών θέσεων σε τρεις οργανισµούς
δηµοσίων συγκοινωνιών.
Πριν από σαράντα µέρες µάς έλεγε η Πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή και οι ΑΝΕΛ, ότι οι οργανισµοί δεν είναι ανάγκη να έχουν
διπλές διοικήσεις. Και το ψήφισαν, ψήφισαν να µην έχουν διπλές
διοικήσεις οι οργανισµοί, να µην υπάρχει, δηλαδή, και πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος. Και ήρθε ο κ. Σπίρτζης σαράντα µέρες
µετά και είπε «εγώ θέλω διπλές διοικήσεις, γιατί έχω δώσει διπλές υποσχέσεις». Είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι δεν είναι πολλά
τα λεφτά. Και από την Πρωτοχρονιά θα έχουµε αύξηση στα εισιτήρια στα λεωφορεία, στο µετρό, παντού, για να καλυφθούν και
οι πρόσθετες δαπάνες από τις διπλές διοικήσεις σε αυτούς τους
οργανισµούς.
Ο φόβος µας είναι ότι το Υπουργείο του κ. Σπίρτζη έχει δώδεκα οργανισµούς. Αν έχει σκοπό να διπλασιάσει τις διοικήσεις
και στους δώδεκα οργανισµούς, το κόστος θα είναι ετησίως
γύρω στα 3 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, το 2015 είχαµε µικρή αύξηση της κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία σας. Είχαµε και αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από τον Αύγουστο και µετά. Αντί, λοιπόν, να
έχουµε κάποια αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ, έχουµε µείωση, όπως λένε τα στοιχεία που εσείς παρουσιάζετε.
Πώς, λοιπόν, χτυπάτε τη φοροδιαφυγή; Αυξάνετε τους φόρους και µειώνετε τα έσοδα. Υπάρχει µια απλή λέξη: ανικανότητα. Γιατί όταν µεγαλώνεις τους φόρους, όταν αυξάνεις τους
φόρους και τα έσοδα µειώνονται, σηµαίνει ότι δεν χτυπάς τη φοροδιαφυγή.
Προσέξτε τώρα. Στην πρόβλεψή σας για το 2016 λέτε ότι θα
έχουµε ύφεση, αλλά θα έχουµε αύξηση των εσόδων. Δεν είχαµε
αύξηση των εσόδων µε αύξηση της κατανάλωσης και αύξησης
των φόρων, θα έχουµε αύξηση των εσόδων του 2016 µε µείωση,
µε λιτότητα! Από πού;
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, αυτός που µας
παρουσιάζετε, είναι ένας άλλος γκρίζος, αδιαφανής και άδικος
προϋπολογισµός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι άνθρωποι και προφανώς δεν υπάρχει και η γνώση για κάτι διαφορετικό και κυρίως,
βέβαια, δεν υπάρχει η διάθεση να αλλάξετε κάτι, ούτε αυτό το
λερναίο κράτος, που λεηλατεί χωρίς κανένα αντίκρισµα τους φορολογούµενους.
Στην παιδεία, για να πάρω έναν από τους πολύπαθους χώρους, κάνετε περικοπές 78 εκατοµµυρίων. Προσέξτε. Από αυτά
τα 78 εκατοµµύρια, τα 66 εκατοµµύρια τα κόβουν από τα δηµόσια πανεπιστήµια. Δεν µειώνουµε τη γραφειοκρατία στα Υπουργεία, µειώνουµε τα λεφτά των πανεπιστηµίων.
Παρεµπιπτόντως, βέβαια -και θα µου επιτρέψετε να ανοίξω µια
παρένθεση-, διώχνουµε από τα πανεπιστήµια και αυτούς που θα
µπορούσαν να µας πουν πώς δουλεύουν τα καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου. Διώξαµε τον Σηφάκη από την Κρήτη, διώξαµε τον Μπερτσιµά από την Αθήνα, ο οποίος από είκοσι έξι ετών
διδάσκει στο MIT και έφυγε γιατί δεν ήθελε, όπως είπε, να είναι
διακοσµητικός, άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν από την τσέπη
τους τα έξοδα για να έρθουν στην Ελλάδα, για να µας δώσουν
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πιθανόν κάποιες λύσεις για τα πολύπαθα δηµόσια πανεπιστήµια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα έχουµε έναν
απλοϊκό προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων και µάλιστα, όπως σας
είπα, συνήθως κατά τα τσαρικά πρότυπα, δηλαδή αυξητικό σε
πολλές δαπάνες, χωρίς καµµία αξιολόγηση των δαπανών. Θα
µου πείτε: «Τι άλλο θα µπορούσαµε να έχουµε;». Θα µπορούσαµε να πάµε σε προϋπολογισµό προγραµµάτων. Τι σηµαίνει
αυτό; Είναι προϋπολογισµοί που απαιτούν πρόγραµµα, δράσεις,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ό,τι ακριβώς
έχετε αδυναµία να κάνετε.
Στη Δανία, όπου βέβαια υπάρχει προϋπολογισµός προγραµµάτων από το 1983 -µετά τη δική τους κρίση, δηλαδή, πέρασαν
σ’ αυτούς τους προϋπολογισµούς-, αποδίδουν στους δηµοσίους
υπαλλήλους µέρος των πόρων που εξοικονοµούν από την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Το σύγχρονο κράτος, κυρίες και κύριοι, θέτει στόχους, αξιολογεί κόστη, αποκεντρώνει αρµοδιότητες και απαιτεί συνυπευθυνότητα όλων των εµπλεκοµένων.
Εσείς, η Κυβέρνηση δηλαδή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προσθέτει
νέους γραφειοκράτες πάνω στους παλιούς γραφειοκράτες και
απλώς φορολογεί µε τη µεζούρα τους πολίτες, όπου τους πετυχαίνει. Και βέβαια, την πληρώνουν και αυτοί που έχουν τη µικρότερη φωνή, οι πιο αδύναµοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι.
Έχει υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα κοστίζει
το 6,8% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για λεφτά που φεύγουν από την ελληνική οικονοµία για να
θρέψουν αποκλειστικά και µόνο τις ανάγκες της γραφειοκρατίας,
της παραγωγής και των επιχειρήσεων.
Αν υποθέσουµε ότι αυτά τα 15 δισεκατοµµύρια δεν τα σπαταλούσαν οι άνθρωποι της παραγωγής και των επιχειρήσεων για
να ικανοποιήσουν τη γραφειοκρατία, θα είχαµε προφανώς 15 δισεκατοµµύρια στις επενδύσεις, στις προσλήψεις, στην έρευνα.
Η «δεύτερη φορά αριστερά» –και δεν είµαι σίγουρος αν πρέπει
να το λέµε έτσι, αν έχουµε µείνει ακόµα ακόµα στην «πρώτη
φορά αριστερά», αλλά τέλος πάντων-, αυτή η Κυβέρνηση που
έχουµε, παρουσιάζει σήµερα έναν προϋπολογισµό της γνωστής
σειράς των µνηµονιακών προϋπολογισµών. Παρουσιάζει έναν
προϋπολογισµό κοµµάτια και θρύψαλα, που είναι δύσκολο έως
αδύνατον να µάθει κανείς αν θα πιάσουν τόπο τα λεφτά που θα
δώσουµε στην υγεία, την παιδεία, την άµυνα. Και βέβαια, όλα
αυτά µε δαιδαλώδεις διαδικασίες ελέγχου της νοµιµότητας των
δαπανών µόνο και χωρίς καµµιά διαδικασία ελέγχου της σκοπιµότητάς τους. Παρουσιάζει έναν προϋπολογισµό που, όπως λένε
όλοι και όχι µόνο οι άνθρωποι της Αντιπολίτευσης, δεν µπορεί να
εκτελεστεί, γιατί έχει τρύπες παντού. Όµως, έχει σηµάδια ότι
αυτό που προέχει είναι να παραµείνει αλώβητο το κοµµατικό και
πελατειακό κράτος, αυτό που και το νέο καθεστώς υπηρετεί µε
ευλάβεια.
Και τη στιγµή, κυρίες και κύριοι, που η Κυβέρνηση φορολογεί
ό,τι κινείται και δεν κινείται, πετάει από το παράθυρο 17 δισεκατοµµύρια. Το δηµόσιο είχε στις τράπεζες 18 δισεκατοµµύρια και
τώρα έχει σκάρτο 1 δισεκατοµµύριο. Για να µην πούµε για τα δεκάδες δισεκατοµµύρια που χάθηκαν στα capital controls.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ποια 17 δισεκατοµµύρια;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Εδώ από αυτό το Βήµα έλεγα πριν από µερικούς µήνες
απευθυνόµενος στον κύριο Πρωθυπουργό «προσοχή µην κλείσουν οι τράπεζες». Και οι άνθρωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν περίπου «και τι σας νοιάζει αν κλείσουν οι τράπεζες;». Τη θυµάστε
εκείνη την κουβέντα την άνοιξη! Και τα πειράµατα κατέληξαν σε
εγκλήµατα.
Έχει δίκιο αυτός που έγραψε ότι το τραπεζικό µας σύστηµα
ήταν ένα αµάξι που του έλειπε µια ρόδα. Δεν εκινείτο. Μόνο
τσουλούσε. Και τα ξένα funds προθυµοποιήθηκαν να πληρώσουν
την αξία για µια ρόδα, αρκεί να πάρουν το ίδιο το αυτοκίνητο.
Και τους το δώσατε.
Σε λίγες µέρες, κυρίες και κύριοι, κλείνει µια εφιαλτική χρονιά
για τους Έλληνες, µια χρονιά που ξεκίνησε µε µεγάλες προσδοκίες, γιατί οι περισσότεροι σας είχαν πιστέψει. «Η ελπίδα έρχεται», λέγατε και ήρθε η απελπισία, ένα ασταµάτητο τρενάκι του
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τρόµου, που όµως τώρα δεν είναι παιχνίδι και δεν θα καταλήξει
σε χαµόγελα.
Τις τελευταίες µέρες, κύριε Πρωθυπουργέ, ψάχνετε σανίδα
σωτηρίας και µιλάτε για συναίνεση. Εσείς που είχατε διχάσει την
Ελλάδα απερίσκεπτα, λέτε τώρα να συµφωνήσουµε σε ένα πρόγραµµα. Έχετε κόψει όλες τις γέφυρες µε τη δηµιουργική Ελλάδα, στήνετε ένα καθεστώς, διορίζετε φίλους, συγγενείς και
κυρίως κοµµατικούς υπαλλήλους, κοµµατικούς πιστούς και τώρα
λέτε «βοηθήστε».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Έτσι το καταλάβατε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Το Ποτάµι ήταν και είναι εδώ για να βοηθήσει τη χώρα. Και
το καλοκαίρι –και το ξέρετε πολύ καλά- δεν µετρήσαµε το πολιτικό κόστος και φανήκαµε χρήσιµοι για την πατρίδα. Όµως, τώρα
το χρήσιµο για την πατρίδα είναι άλλο. Το χρήσιµο για την πατρίδα είναι να είµαστε απέναντί σας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δεν έχει δείξει καµµία διάθεση να αλλάξει κάτι. Απλώς προσθέτει
σκότος πάνω στο σκότος, σπατάλη πάνω στη σπατάλη.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι εµείς σε αυτόν τον δρόµο δεν µπορούµε να είµαστε σύµµαχοι. Είµαστε αντίπαλοι. Το Ποτάµι χωρίς
κανέναν ενδοιασµό καταψηφίζει τον προϋπολογισµό σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοδωράκη.
Ο κ. Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών, έχει τον λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει αρχές. Στηρίζεται σε
αξίες. Υπηρετεί το καλό της χώρας και του λαού. Συµβάλλει στην
ανακούφιση της κοινωνίας. Παράγει σταθερότητα, σοβαρότητα,
αισιοδοξία. Προασπίζεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
Κριτήριο της εξωτερικής πολιτικής είναι το εθνικό συµφέρον,
ο πατριωτισµός, η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς εξελίξεις, το Διεθνές Δίκαιο και ο διεθνισµός. Η εξωτερική
µας πολιτική είναι πολιτική µιας χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ταυτόχρονα διαθέτει ειδικές ιστορικές και πολιτισµικές σχέσεις, παραδόσεις και κοινή κληρονοµιά
µε σειρά κρατών εκτός της Δύσης.
Η Ελλάδα επιδιώκει να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας ανάµεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Η ανάπτυξη των σχέσεών της
µε αυτές της χώρες ισχυροποιεί την οικονοµία και τη γεωπολιτική
της θέση.
Η Ελλάδα στηρίζει χωρίς «ναι µεν, αλλά» τη δηµιουργία παλαιστινιακού κράτους. Διατηρεί αδελφικές σχέσεις µε τον αδελφό
παλαιστινιακό λαό, ενώ σύντοµα –έτσι ελπίζω- θα αναγνωρίσει η
ελληνική Βουλή, την Παλαιστίνη. Πρόσφατα υπέγραψα απόφαση, µε την οποία δεσµεύεται όλο το ελληνικό δηµόσιο να ονοµατίζει την Παλαιστίνη ενιαία και παντού ως Παλαιστίνη. Και µε
χαρά στις 21 Δεκεµβρίου 2015 θα υποδεχθούµε τον Παλαιστίνιο
Πρόεδρο Αµπάς στην Αθήνα.
Ταυτόχρονα, σε λίγες µέρες από σήµερα, θα διεξαχθεί η τριµερής συνάντηση µε Ισραήλ και Κύπρο στη Λευκωσία.
Κάνουµε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και µάλιστα χάρη
σε αυτήν την πολυδιάστατη πολιτική γίναµε αποδεκτοί στο Ιράν
ως πραγµατικοί φίλοι, µε χιλιετηρίδες κοινής και πολυτάραχης
ιστορίας. Βάλαµε µπρος τη µηχανή για την ανάπτυξη των οικονοµικών, πολιτισµικών και κοινωνικών σχέσεων. Μάλιστα, στις
αρχές του επόµενου χρόνου αναµένεται εκεί ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διαθέτει και στο Ιράν, όπως και σε
όλες τις πρωτεύουσες που έχω επισκεφθεί, µεγάλο κύρος και
δηµοφιλία.
Γνωρίζω ότι πολλοί έχουν πρόβληµα µε την εξωτερική, πολυδιάστατη πολιτική. Μόλις βλέπουµε τους Αµερικανούς, µας λένε
αµερικανόφιλους. Την επόµενη που πήγαµε στη Μόσχα, µας λένε
ρωσόφιλους. Πάµε στην Κίνα, µας λένε κινεζόφιλους, στο Ιράν
ιρανόφιλους. Η αλήθεια είναι απλή: Υπερασπιζόµαστε παντού και
πάντα τις αξίες, τα συµφέροντα και τα δίκαια της χώρας. Παντού,
χωρίς εξαίρεση!
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Η εξωτερική πολιτική µας είναι ειλικρινής και ευθεία. Αυτό το
εκτιµούν όλοι. Απ’ ό,τι µου είπαν, ήµουν ο πρώτος ξένος Υπουργός που µίλησα στο κεντρικό πανεπιστήµιο της Τεχεράνης. Ερωτώµενος από το κοινό και ενώπιον των καναλιών αυτής της
χώρας, µε τις γνωστές εχθρότητες που έχει, αναφέρθηκα στις
καλές µας σχέσεις µε το Ισραήλ καθώς και στον διάλογό µας µε
την Τουρκία, χωρίς δεύτερο σχόλιο από ιρανικής πλευράς.
Αυτό το γεγονός της αποδοχής και της διαµεσολάβησής µας
ανάµεσα σε διαφορετικά κράτη, µε οποιεσδήποτε δύσκολες σχέσεις κι αν έχουν, µία ορισµένη εγχώρια κριτική στη δράση µάς
θυµίζει κακόγουστα παραµύθια, στα οποία ο κακός και «άσχετος» δράκος φτερουγίζει µόνος του απευθείας από το Ισραήλ
στο Ιράν. Βλέπετε, όταν στην κριτική δεν υπάρχει ουσία, τότε
υπάρχει άκριτη ανοησία. Και αυτό το βλέπουµε στο γεγονός ότι
υιοθετείται ως διαλεκτική το µικροπολιτικό, παραπολιτικό, αστικό
εννοιολογικό ζευγάρι «σχετικός» και «άσχετος».
Το ότι καταφέραµε να έχουµε καλές σχέσεις ταυτόχρονα µε
χώρες που βρίσκονται σε αντίθεση, ακόµα και αντιπαλότητα,
είναι αποτέλεσµα της δραστήριας πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής που πράττουµε. Αντίστοιχα, στα διεθνή φόρα και στον
ΟΗΕ ψηφίζουµε µε βάση τα δικά µας συµφέροντα και επιλογές.
Δεν είµαστε για κανέναν δεδοµένοι, εκτός για τον ελληνικό λαό
και µε αυτόν µαζί στην υπηρεσία του. Στηρίξαµε την ανάπτυξη
της σηµαίας της Παλαιστίνης, που αρνήθηκε η προεκλογική κυβέρνηση. Στηρίξαµε και τα ψηφίσµατα για το χρέος.
Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης πολιτικής µας, έχουµε καλές
σχέσεις µε τη Ρωσία, όπως έδειξαν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις του οµόλογού µου Σεργκέι Λαβρόφ. Όµως, ταυτόχρονα
έχουµε πολύ καλές σχέσεις µε τις ΗΠΑ, όπως απέδειξε η χθεσινή
παρουσία του Τζον Κέρι στην Αθήνα.
Μάλιστα –και έχει ενδιαφέρον- ο Αµερικάνος Υπουργός Εξωτερικών υπογράµµισε ενώπιον διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης ότι το προσφυγικό δεν είναι ελληνικό πρόβληµα, αλλά
παγκόσµιο, ότι είναι ένα πρόβληµα ειρήνευσης στην ίδια τη
Συρία, όπου εµείς υποστηρίζουµε µία πολιτική λύση, βασισµένη
σε ένα νέο σύνταγµα, µε τίµιες εκλογές, στις οποίες θα συµµετάσχουν και οι πρόσφυγες Σύροι.
Προκειµένου δε να µην υπάρξουν παρανοήσεις για όσα ακούγονται, απορρίψαµε στο ΝΑΤΟ κατηγορηµατικά κάθε σκέψη εµπλοκής της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε ως
κράτος είτε µαζί µε το ΝΑΤΟ.
Με αυτή µας τη στάση, σήµερα συλλέγουµε τους καρπούς
µας για τις πρωτοβουλίες που πήραµε για την υπεράσπιση των
θρησκευτικών και πολιτισµικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.
Μετά από τη Διεθνή Διάσκεψη που στέφθηκε µε επιτυχία στην
Αθήνα, µιλάµε εκεί µε όλους τους Πατριάρχες, µε τους προκαθήµενους του Ισλάµ, του Ιουδαϊσµού, της Καθολικής και Προτεσταντικής Εκκλησίας, µε πολιτικούς από όλες αυτές τις χώρες
και επιστηµονικά κέντρα από την Ολλανδία –που ασχολούνται µε
τη Μέση Ανατολή-, µε το Πακιστάν και την Ινδία. Συµφωνήσαµε
δε να συγκροτηθεί στην Αθήνα ένα διεθνές φόρουµ-παρατηρητήριο των δικαιωµάτων αυτών των κοινοτήτων και της υποστήριξής τους.
Η πολυδιάστατη πολιτική µας συνδέεται µε το ότι ως ευρωπαϊκή χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίναµε γέφυρα φιλίας µε κράτη της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα µε κράτη της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Στην πρόσφατη συνάντηση Ασίας και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλευρά της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας µάς ευχαρίστησε θερµά για τον µεσολαβητικό ρόλο που
παίξαµε µε επιτυχία, προκειµένου να υπάρξει υπέρβαση των αντιθέσεων.
Ιδιαίτερη σηµασία και σειρά προβληµάτων υπάρχουν για την
ελληνική εξωτερική πολιτική στις σχέσεις µας µε την Τουρκία.
Συνόδευσα τον Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη και στην
Άγκυρα σε συναντήσεις µε παραγωγικό περιεχόµενο. Υπογραµµίσαµε την ανάγκη να σταµατήσουν οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων. Ταυτόχρονα επανεκκινήσαµε τις
σχέσεις µας. Θα υπάρξουν στο άµεσο µέλλον εκατέρωθεν επισκέψεις.
Το κύριο ζητούµενο, βέβαια, για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η δίκαιη λύση του Κυπριακού. Εµείς, σε αντίθεση µε την
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Τουρκία, δεν παρεµβαίνουµε στο εσωτερικό της Μεγαλονήσου.
Προστατεύουµε µε αυτή µας τη στάση την ανεξαρτησία και την
κυριαρχία της.
Ως εκ των συνθηκών του 1959 και του 1960 εγγυήτρια δύναµη
και ταυτόχρονα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώσαµε εξαρχής ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να συµβαδίζει,
πρώτον, µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, χωρίς µόνιµες αποκλίσεις ως
προς τις τέσσερις θεµελιακές ελευθερίες, και, δεύτερον, µε την
κατάργηση του καθεστώτος εγγυήσεων, την αποχώρηση των
στρατευµάτων κατοχής, τη δηµιουργία ενός συστήµατος ασφαλείας της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είναι και ενεργητική. Σε αντίθεση µε πολλούς, δεν πιστεύουµε ότι η αδράνεια οδηγεί κάπου
αλλού, πέρα από το να λιµνάζουν τα προβλήµατα και να βρωµίζουν τα νερά. Η ζωή έχει αποδείξει ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες,
τολµηρές πολιτικές και σταθερή προώθησή τους. Η πείρα δείχνει
ότι όπου υπάρχει αδράνεια θα παρέµβουν τρίτοι.
Σήµερα προχωρούµε όχι µόνο στην επανενεργοποίηση του
άξονα Ρουµανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος, που ορθά προώθησαν προηγούµενες κυβερνήσεις ως µια βαλκανική συνεργασία,
αλλά σχεδιάζουµε και υλοποιούµε τη δηµιουργία µιας συµµαχίας
περισσότερων κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως προς τις
ίδιες τις εσωτερικές εξελίξεις και διαπραγµατεύσεις στην Ένωση.
Είναι γνωστό ότι την άνοιξη έκανα δηµόσια πρόταση στη
FYROM να ξεκινήσουµε µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, προκειµένου να υπάρξει διασυνοριακή συνεργασία. Η ιδέα αυτή απορρίφθηκε αρχικά από τα Σκόπια, όσο και από τρίτους. Η ζωή µάς
δικαίωσε.
Προσωπικά πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα πρέπει να διδάσκεται
από την ιστορία της, να πιστεύει και να στηρίζεται σε αυτήν και να
την αξιοποιεί, να φροντίζει για τη συνέχειά της, χωρίς να γίνεται
φυλακισµένη της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ως προς τις σχέσεις µας
µε την Αλβανία, σχέσεις µε ανοικτά ζητήµατα, για τα οποία χρειάζεται να βρούµε ένα πακέτο αµοιβαία ωφέλιµων λύσεων, να διατυπωθεί αυτό σε µια ανανεωµένη συµφωνία φιλίας, συνέχεια της
συµφωνίας φιλίας της δεκαετίας του ‘90. Ασφαλώς για να γίνει
αυτό θα πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα της γηγενούς
ελληνικής µειονότητας στη γείτονά µας.
Η Ελλάδα οφείλει να κρατά τα γκέµια για πρωτοβουλίες αρχών
σταθερά και να µην προσφεύγει σε διαδικασίες που σήµερα φαίνονται εύκολες, αλλά το κόστος αύριο θα είναι µεγάλο.
Ακολουθούµε µια πολιτική που απορρίπτει τις πιέσεις, που προωθεί την ειδίκευσή µας ως δύναµης διαπραγµάτευσης, διαιτησίας
και διαµεσολάβησης ανάµεσα σε κράτη που έχουν δυσκολία συνεννόησης, ανάµεσα ακόµα και σε αντιτιθέµενες δυνάµεις. Πιστεύουµε σε αυτές τις αρετές και πρακτικές, αλλά δεν είναι
πρακτικές για τις οποίες µπορούµε να µιλάµε δηµόσια.
Θέλω εδώ να σας θυµίσω ότι χάρη σε αυτήν την πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική µόνο τον τελευταίο µήνα είχαµε τρεις µεγάλες
επιτυχίες διεθνώς: την εκλογή στη διεύθυνση της UNESCO, σε
πρώτη ως χώρα ψήφους, την εκλογή στον αντίστοιχο Διεθνή Ορ
γανισµό Μετανάστευσης, την εκλογή του καθηγητού Ράικου στο
δευτεροβάθµιο δικαστήριο του ΟΗΕ.
Άφησα ως τελευταίο, αλλά µεγίστης σηµασίας, το ζήτηµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταβάλλουµε προσπάθειες να βρει η
Ένωση τις αξίες και τις αρχές της, εκείνη τη συγκολλητική ουσία
που µπορεί να την κρατήσει µαζί προς έναν δηµοκρατικό και κοινωνικά δίκαιο δρόµο, ενάντια στον σηµερινό νεοφιλελεύθερο δογµατισµό της. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξεφύγει η Ευρωπαϊκή
Ένωση από µια νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που περιορίζει την εξωτερική της δράση σε κυρώσεις, αποκλεισµούς και τιµωριτικές πράξεις, αντίληψη που τη συνόδευσε συχνά µε απειλές.
Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει προς το πιο κοινωνικό, το πιο προοδευτικό. Και για αυτό παλεύουµε. Σταθερά προτείνουµε µια συζήτηση ανοικτή και δηµοκρατική για το ίδιο το µέλλον της, που
δυσκολεύονται να αποδεχτούν οι νεοφιλελεύθερες δυνάµεις. Θέλουµε µια συζήτηση για το τι Ευρώπη θέλουµε στον 21ο αιώνα και
κύρια για την ίδια την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ήπειρο συνολικά.
Η εξωτερική µας πολιτική έκανε ένα βήµα µπροστά. Και αυτό
πάρα τα οικονοµικά της προβλήµατα. Συστηµατικά το Υπουργείο
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Εξωτερικών και µε επαγγελµατισµό διασφαλίζει τα συµφέροντα
της χώρας. Με αυτοπεποίθηση δηµιουργεί ελπίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Κοτζιάς έκανε το καταπληκτικό: Σταµάτησε ακριβώς στα δώδεκα λεπτά. Είναι απίστευτος. Πολυδιάστατο.
Ο κ. Κουτσούµπας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΚΚΕ, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Όποιος είχε πιστέψει το προεκλογικό παραµύθι της Κυβέρνησης
περί σκληρής διαπραγµάτευσης µε στόχο την ανακούφιση του
λαού, θα άξιζε να ρίξει µόνο µια µατιά στην εισηγητική έκθεση
του φετινού προϋπολογισµού που κατατέθηκε από τον Υπουργό
Οικονοµικών, για δυο λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι αποτελεί µια ανοιχτή, επίσηµη οµολογία
σχετικά µε τον ταξικό προσανατολισµό της σηµερινής Κυβέρνησης, να υπηρετήσει δηλαδή χωρίς ταλάντευση τους στόχους του
κεφαλαίου.
Σε αντίθεση µε τις διάφορες αφηγήσεις του κ. Τσίπρα, που έγιναν για λαϊκή κατανάλωση, περί επώδυνου συµβιβασµού της Κυβέρνησης, µετά από τον σκληρό εκβιασµό του Σόιµπλε, στην
εισηγητική έκθεση διαβάζουµε για τα πολλαπλά οφέλη της συµφωνίας –του τρίτου µνηµονίου, δηλαδή-, η οποία τελικά οδήγησε
στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Αντίστοιχα, οι νέες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός τονίζεται ότι έχουν ως στόχο να ενισχυθεί το επενδυτικό κλίµα, να αυξηθεί η επιχειρηµατικότητα και η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή των µονοπωλιακών οµίλων, για να συνεννοούµαστε.
Ο δεύτερος λόγος που ο φετινός προϋπολογισµός αξίζει της
προσοχής µας, είναι γιατί αποτελεί µια επίσηµη συνόψιση για τα
έργα, τα σχέδια και τις επιδιώξεις της κυβερνώσας Αριστεράς,
που αποκαλύπτει πλήρως τον πραγµατικά επικίνδυνο ρόλο της.
Ένας χρόνος διακυβέρνησης από την Αριστερά του κεφαλαίου
ήταν αρκετός, για να σπάσει η σαπουνόφουσκα περί φιλολαϊκής
διαχείρισης του καπιταλισµού. Κανένα προπαγανδιστικό εύρηµα
δεν µπορεί να κρύψει ότι η σηµερινή Κυβέρνηση όχι µόνο δεν
στοχεύει στην ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων, αλλά αντίθετα κλιµακώνει την επίθεση στο εισόδηµα, σε όλα τα δικαιώµατα του λαού µας.
Κανένα επικοινωνιακό τερτίπι δεν µπορεί να κρύψει ότι η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έχει αναλάβει να τελειώσει όλο το αντιλαϊκό έργο που δεν κατάφεραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις:
Να περάσει όλες τις επιλογές της άρχουσας τάξης των καπιταλιστών µε κλίµα ταξικής συνεργασίας, κοινωνικής συναίνεσης,
έστω κοινωνικής ανοχής.
Πρόκειται για τη γνωστή αστική στρατηγική, για την ανάκαµψη
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, την αναβάθµιση του ρόλου της
χώρας ως κόµβου µεταφοράς ενέργειας και εµπορευµάτων, µε
την προσέλκυση µεγάλων ξένων επενδύσεων και µε τη διασφάλιση της σχετικής κοινοτικής χρηµατοδότησης.
Αυτούς τους στόχους υπηρετούν τα µέτρα που περιλαµβάνει
ο προϋπολογισµός για επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, των
αναδιαρθρώσεων, ώστε να διασφαλιστούν χαµηλοί µισθοί, χαµηλά µεροκάµατα, χωρίς δικαιώµατα, νέα πεδία υψηλής κερδοφορίας, δηλαδή, για το κεφάλαιο.
Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται, όπως ήταν αναµενόµενο και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
η ενδιάµεση έκθεση για τη νοµισµατική πολιτική της Τράπεζας
της Ελλάδος που κατέθεσε χθες ο κ. Στουρνάρας. Με απλά
λόγια λένε ότι, για να ανακάµψει το κεφάλαιο, πρέπει να εφαρµοστούν µέχρι κεραίας τα µνηµόνια και όσες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και προαπαιτούµενα περιέχουν αυτά.
Εξάλλου, σε αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται σήµερα και η
συνολική αναµόρφωση του αστικού πολιτικού συστήµατος, η
αξιοποίηση κάθε αντιδραστικής και συντηρητικής λάιτ εφεδρείας
του κεφαλαίου, είτε µε όσους κυλούν σε θολά ποτάµια και νερά
κατεστηµένων είτε µε άλλους γνωστούς και µη εξαιρετέους που
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τους ακούσαµε κι απόψε να παίζουν τον ρόλο του λαγού –σε
τσίρκο µέσα βέβαια- και από κοντά βέβαια, όλοι αυτοί, άλλοι, ο
καθείς εφ’ ω ετάχθη, γνωστές φυσιογνωµίες της εγκληµατικής
ναζιστικής οργάνωσης, που από τάγµατα εφόδου τώρα συνηθίζουν να µυξοκλαίνε µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα του Κοινοβουλίου, µέχρι να περάσει, όπως λένε, η δύσκολη στιγµή µε τη
δίκη και τα υπόλοιπα, για να ξανακάνουν τα ίδια εγκλήµατα από
εκεί και πέρα.
Δεν είναι κρυφό ότι επιχειρείται παράλληλα, µε όλους τους
τρόπους, η όψιµη µεταµφίεση του ΠΑΣΟΚ και η αναµόρφωση
της Νέας Δηµοκρατίας, ώστε να υπάρχουν έτοιµες εναλλακτικές
λύσεις για αστικές κυβερνήσεις συνεργασίας, καθώς και για βολικές µελλοντικές κάλπικες αντιπολιτευτικές δυνάµεις. Η κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι ολοφάνερη σε όλες τις
βασικές πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής.
Ο προϋπολογισµός κατ’ αρχάς ενσωµατώνει όλα τα αντιλαϊκά
µέτρα των προηγούµενων κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στη φορολογία προβλέπεται
νέα αύξηση, 1,3 δισεκατοµµυρίου ευρώ της φοροληστείας, από
τους άδικους έµµεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, που επιβαρύνουν
µε ενιαίο τρόπο άνισα εισοδήµατα.
Δίπλα στην απογείωση του ΦΠΑ, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν µε την αναµόρφωση της φορολογικής κλίµακας, οι αυτοαπασχολούµενοι µε την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, ενώ οι αγρότες θα δεχτούν πολλαπλά χτυπήµατα, αφού δίπλα στα προαναφερόµενα προχωρούν
και οι νέες ρυθµίσεις για την κατανάλωση του πετρελαίου.
Την ίδια στιγµή, οι διάφοροι µονοπωλιακοί όµιλοι θα επωµιστούν λιγότερο από το 10% των επιβαρύνσεων των νέων κυβερνητικών δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων. Στο σκέλος της
συρρίκνωσης των κρατικών δαπανών, η µερίδα του λέοντος
αφορά τις µειώσεις σε συντάξεις και µισθούς, καθώς και τις περικοπές στη χρηµατοδότηση και την περίθαλψη και των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, που περιλαµβάνουν λιµάνια, περιφερειακά αεροδρόµια,
περιοχές-φιλέτα, όπως του Ελληνικού, και φυσικά τον στρατηγικής σηµασίας τοµέα της ενέργειας. Στη διετία 2015-2016 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φορτώνει τον λαό µε νέα πρόσθετα
βάρη, που ξεπερνούν τα εφτά δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η επιβάρυνση του λαού µπορεί να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, να επιδεινωθεί άµεσα, αν αναθεωρηθούν οι προβλέψεις
του προϋπολογισµού. Τότε θα ενεργοποιηθεί η ηµιαυτόµατη νέα
περικοπή κρατικών δαπανών µέσω του µηχανισµού δηµοσιονοµικής πολιτικής. Δεν µιλάµε για ένα απίθανο ενδεχόµενο εδώ, αν
συνυπολογίσουµε και τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την επιβράδυνση και της οικονοµίας της Κίνας, την ύφεση της Ιαπωνίας,
την αναιµική και ανισόµετρη ανάκαµψη της Ευρωζώνης.
Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναλαµβάνει µε
θράσος τις διακηρύξεις της για δίκαιη, λέει, κατανοµή βαρών και
ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων. Διαφηµίζει τη µείωση των δηµοσιονοµικών απαιτήσεων σε σχέση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις και τη διασφάλιση δηµοσιονοµικού χώρου
ύψους 19 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ας αφήσουµε τους λόγους που έγιναν αυτές οι προσαρµογές
–που δεν ήταν άλλοι από την επιδείνωση της πορείας της ελληνικής οικονοµίας- και ας έλθουµε στο κύριο ζήτηµα. Ποιος ωφελήθηκε και ποιος ωφελείται;
Υπάρχει κάποια ανάκτηση των τεράστιων απωλειών που είχε
η λαϊκή οικογένεια την περίοδο της κρίσης; Τι κέρδισαν οι συνταξιούχοι; Απανωτά χτυπήµατα µε νέες παρακρατήσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά. Τι κέρδισαν οι φορολογούµενοι εργαζόµενοι; Νέα βάρη µε τη διατήρηση και την αύξηση
του ΕΝΦΙΑ, τα χαράτσια, την αύξηση των συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος. Ακόµα και τη ρύθµιση των εκατό δόσεων, ο
φοροεισπράκτορας της Κυβέρνησής σας τη µετέτρεψε σε διαγραφή οφειλών 188 εκατοµµυρίων ευρώ από διακόσιους πενήντα οκτώ µεγαλοοφειλέτες, που χρωστούν άνω του ενός
εκατοµµυρίου ευρώ ο καθένας.
Κανένα από τα µέτρα που σχεδιάζει η Κυβέρνηση, όπως το
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ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, για παράδειγµα, δεν στοχεύει στον
µεγάλο ένοχο γι’ αυτήν τη σηµερινή κατάσταση, που δεν είναι
άλλος από το µονοπωλιακό κεφάλαιο.
Η επόµενη καταιγίδα αντιλαϊκών µέτρων θα οδηγήσει σε συνθήκες πραγµατικής ασφυξίας χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Στο
ασφαλιστικό προετοιµάζετε την πλήρη κατεδάφιση σε όποιο δικαίωµα έχει αποµείνει στην κοινωνική ασφάλιση, µε συνεχείς περικοπές στις επικουρικές, στα εφάπαξ, στα προνοιακά
επιδόµατα, για να φτάσουµε τελικά να εγγυάται το κράτος µόνο
για µια κύρια σύνταξη πείνας. Έτσι θα διαµορφωθεί και το ελκυστικό πλαίσιο για την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελµατικά
ταµεία, που απαιτούν και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι το όχηµα για τις νέες
ανατροπές στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα βρεθούν επίσης αντιµέτωποι την
επόµενη µέρα µε το νέο µισθολόγιο, το νέο σύστηµα αξιολόγησης και κινητικότητας, οι αυτοαπασχολούµενοι µε τα νέα µέτρα
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, κάθε λαϊκή οικογένεια µε νέες περικοπές στις κρατικές δαπάνες υγείας.
Οι µόνοι που ωφελήθηκαν και θα συνεχίσουν να ωφελούνται
από την πολιτική σας, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι οι ντόπιοι και
ξένοι µονοπωλιακοί όµιλοι. Αυτοί ωφελούνται ήδη από την κοινοτική χρηµατοδότηση, από το παλιό και νέο ΕΣΠΑ, από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Τη δική τους κερδοφορία
υπηρετεί ο νέος κρατικός προϋπολογισµός.
Συνολικά το µονοπωλιακό κεφάλαιο και όχι µόνο οι ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι των τραπεζικών οµίλων ωφελήθηκε από τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που φόρτωσε στους φορολογούµενους, στον λαό δηλαδή, τα βάρη των τραπεζών από τα κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια και από τη φυγή κεφαλαίων και καταθέσεων στο εξωτερικό σε συνθήκες µεγάλες καπιταλιστικής
κρίσης.
Αυτήν την επιλογή στήριξαν επίσης και η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, που τώρα κλαψουρίζουν υποκριτικά,
θα λέγαµε, για τις απώλειες του κράτους µετά τη συγκεκριµένη
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
Και µέσα σε όλα αυτά, εξακολουθείτε να µιλάτε για τον µεγάλο
στόχο της αποµείωσης του χρέους. Κρύβετε ότι κάθε κούρεµα
χρέους συνοδεύεται µε κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Η
βελτίωση των όποιων όρων αποπληρωµής του χρέους δεν
αφορά τον λαό µας. Δεν οδηγεί σε καµµιά ανάκαµψη έστω µερικών απωλειών στην περίοδο της κρίσης.
Οπωσδήποτε βεβαίως θα ωφελήσει κάποιους εγχώριους και
ξένους οµίλους. Το οµολογείτε εσείς οι ίδιοι, κύριοι της Κυβέρνησης, όταν θέτετε ως στόχο τη δηµιουργία αρκετού δηµοσιονοµικού χώρου για να υποστηρίξετε την επενδυτική δραστηριότητα. Απλά υπηρετείτε τα ίδια συµφέροντα που υπηρέτησαν
και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Όµως, η επιδείνωση για τον λαό δεν αφορά µόνο το εισόδηµά
του. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης και συνολικά όλου του αστικού πολιτικού συστήµατος να υπηρετήσει τους στόχους της άρχουσας τάξης της χώρας για αναβάθµιση του γεωπολιτικού
ρόλου της χώρας και συµµετοχή στο νέο µοίρασµα των αγορών
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυξάνει τον κίνδυνο
για την ειρήνη, για τα κυριαρχικά δικαιώµατα του λαού.
Η Κυβέρνηση γίνεται πρόθυµος σηµαιοφόρος των σχεδίων
επέµβασης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε µια συγκυρία που οξύνονται όλες οι αντιθέσεις ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της
Ευρασίας από την Ουκρανία και τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.
Οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνη για τον
λαό είναι οι στόχοι της εγχώριας αστικής τάξης και της Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και
η κυβέρνηση της Γερµανίας πιέζουν στην κατεύθυνση της κοινής
φύλαξης των ελληνικών συνόρων, της συγκυριαρχίας δηλαδή
ουσιαστικά µε την Τουρκία στο Αιγαίο, ακόµα και µε φόβητρο την
αποβολή της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν και τον εγκλωβισµό εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών και προσφύγων στο εσωτερικό της χώρας. Κοινοτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
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κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι χαρακτηρίζουν τρύπια σαν
ελβετικό τυρί τα ελληνικά σύνορα.
Οι συγκεκριµένες πιέσεις ασκούνται, ενώ είναι γνωστό ότι η
Ελλάδα δεν έχει χερσαία σύνορα µε άλλες χώρες σε καθεστώς
Σένγκεν. Και δεν µας καθησυχάζουν οι σηµερινές δηλώσεις ότι
αλλάζει το κλίµα κάπως. Ό,τι θέµα ανοίγει λέµε εµείς, έχει αποδειχτεί ότι θα το βρίσκουµε µπροστά µας και αύριο και µεθαύριο.
Αυτό να είναι καθαρό στον ελληνικό λαό πρώτα από όλα. Εσείς
το ξέρετε απλά το αποκρύβετε.
Στην ίδια κατεύθυνση του συµβιβασµού και των κοινών περιπολιών µε την Τουρκία πιέζουν και οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής, µε µοχλό την απειλή επαναφοράς του καθεστώτος
βίζας για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Την ίδια στιγµή οξύνονται οι
σχέσεις –είναι γνωστό- της Τουρκίας µε τη Ρωσία, µετά την κατάρριψη του ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους.
Το σύνολο αυτών των εξελίξεων δείχνει ότι η άµεση απεµπλοκή της Ελλάδας από τα ιµπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα από όλο αυτό το κουβάρι
των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών και αντιθέσεων, είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου για τον λαό µας.
Η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, καθώς έχει αποδεχθεί
τη στρατιωτική εµπλοκή της χώρας στους τυχοδιωκτισµούς στην
περιοχή, µε την αποδοχή της ενεργοποίησης του άρθρου 42 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προς υπογραφή των
επικίνδυνων επίσης αποφάσεων του ΝΑΤΟ στη 1η και στις 2 του
Δεκέµβρη, που ανοίγουν τον δρόµο για πιο ενεργό ρόλο στους
σχεδιασµούς της λυκοσυµµαχίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το ΝΑΤΟ, αλλά και χθες ο ίδιος ο
Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
ο Τζον Κέρι –και µάλιστα σε επίσηµη επίσκεψη στη χώρα µας,
µέσα στο έδαφός µας-, έδωσε πλήρη κάλυψη στην Τουρκία για
τις συνεχείς παραβιάσεις της στο Αιγαίο, κοροϊδεύοντας επιπλέον τον ελληνικό λαό µε την απάντηση ότι Ελλάδα -Τουρκία
είναι σύµµαχοι στο ΝΑΤΟ. Πάρ’ τον, δηλαδή, στον γάµο σου να
σου πει και του χρόνου. Να περιµένουµε, τελικά, ένταση των
προκλήσεων της Άγκυρας κατά των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων µετά την ευλογία αυτή του Κέρι.
Όσο για το Κυπριακό, που έλεγε πριν ο κ. Κοτζιάς, φαίνεται
ότι βιάζονται οι ιµπεριαλιστές να προχωρήσουν σε νέο σχέδιο
Ανάν και µάλιστα χειρότερο από το προηγούµενο και όσο γίνεται
πιο σύντοµα. Δηλαδή, κι άλλα µαντάτα µαύρα κι άραχλα.
Ο λαός πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του τώρα, για να
µην πληρώσει ακόµα µια φορά τις συνέπειες της κρίσης, για να
µη χύσει το αίµα του σε έναν άδικο ιµπεριαλιστικό πόλεµο, σε
ξένες επεµβάσεις, που δεν έχουν σχέση µε τα συµφέροντα του
λαού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε λίγο
ησυχία.
Με συγχωρείτε. Προχωρήστε, κύριε Κουτσούµπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Δεν µ’ ενοχλεί. Μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αν δεν θέλουν να ακούσουν οι κύριοι.
Πρέπει ο ελληνικός λαός να συντονίσει τα βήµατά του µε κάθε
λαϊκό κίνηµα στην ευρύτερη περιοχή, που σηµαδεύει και θα σηµαδεύει τον πραγµατικό ένοχο, τα ιµπεριαλιστικά κέντρα, την
αστική τάξη κάθε χώρας. Να εµποδίσει κάθε σχέδιο που απειλεί
την ειρήνη, τα κυριαρχικά δικαιώµατα των λαών της περιοχής,
το κυριαρχικό δικαίωµα του λαού της Ελλάδας. Να µην επιτρέψει
τα παιδιά του να γίνουν κρέας στα κανόνια των µακελάρηδων
των λαών για τα συµφέροντα των αστικών τάξεων είτε της Ελλάδας είτε της Τουρκίας είτε των κάθε λογής συµµάχων.
Δεν είναι ώρα ούτε για υποµονή ούτε για ανοχή αυτής της επικίνδυνης αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Δεν µπορεί ο απολυµένος πενηντάρης να περιµένει πότε θα γίνει εξήντα επτά
χρονών για να πάρει σύνταξη. Δεν µπορεί ο νέος να περιµένει
δέκα χρόνια για να βρει την πρώτη του δουλειά. Δεν µπορεί ο
εργαζόµενος να ζει καθηµερινά µε την ανασφάλεια αν θα απολυθεί, αν θα χάσει το σπίτι του, αν θα βρει χρήµατα για να µορφώσει τα παιδιά του. Δεν µπορεί άνθρωπος σαράντα εννέα
χρονών, απολυµένος µετά από χρόνια δουλειάς, όπως κάποιος
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µε πόνο ψυχής µού έλεγε προχθές στην απεργιακή συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ, να βρίσκει µια δουλειά τελικά, µετά από χίλια βάσανα,
ως ντελιβεράς –κοντά πενήντα χρονών ο άνθρωπος- µε 16 ευρώ
µεροκάµατο, χωρίς ασφάλιση, να του κόβει και µια µέρα την
εβδοµάδα το αφεντικό, να µην έχει κάθε µέρα δουλειά, δηλαδή,
να µην έχει δώρο, για να περάσει δυο µέρες, τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, µε τα παιδιά του, την οικογένειά του.
Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Με την πολιτική σας βέβαια
δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Από το κακό στο χειρότερο θα
είναι για τους πολλούς, για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
«Αυτό», µου έλεγε, «πρέπει να αναδείξετε στη Βουλή, παντού»
και αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει για το µεροκάµατο και µια
σειρά άλλοι εργάτες και εργάτριες, που διαδήλωναν προχθές
στις απεργιακές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια.
Έχουν δίκιο. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το ΚΚΕ, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις, που δεν είναι άλλες από τον
δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει τελικά ο λαός µας για να βγει
από την κρίση σε όφελος των δικών του και µόνο συµφερόντων,
µε ριζικές επαναστατικού χαρακτήρα αλλαγές παντού και στην
κοινωνία και στην οικονοµία και στο κράτος, συνολικά στο σάπιο
καπιταλιστικό σύστηµα µε ανατροπές εκ βάθρων.
Εµείς λέµε ότι υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει δρόµος για την ικανοποίηση των αναγκών µας, φτάνει να πιστέψουµε και να δοκιµάσουµε τις δυνάµεις µας. Υπάρχουν πολλοί εργαζόµενοι κι
εργαζόµενες ακόµα που αµφιβάλλουν αν αυτά που λέµε µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα. «Ακόµα κι αν τα πιστεύουµε»,
λένε ορισµένοι.
Τους λέµε κατηγορηµατικά ότι αυτά που προτείνουµε µπορούν να γίνουν. Μπορούµε να ζήσουµε καλύτερα εµείς και τα
παιδιά µας. Ο λαός έχει όλη τη δύναµη. Για να γίνει αποτελεσµατική, πρέπει να µάθει να την αξιοποιεί, να τη χρησιµοποιεί σωστά
αυτή τη µεγάλη του δύναµη. Δεν είναι ώρα για άλλο χαµένο
χρόνο µε ψεύτικες συναινέσεις, στηµένους –δήθεν- διαλόγους,
νέες ανεκπλήρωτες προσδοκίες από το πολιτικό προσωπικό που
εξαπάτησε κι εξακολουθεί να εξαπατά τον ελληνικό λαό, µε µοναδικό σκοπό να χειραγωγήσει την πάλη του, το κίνηµά του, για
να περνά πιο εύκολα αυτά τα βάρβαρα µέτρα.
Τα βήµατα που έγιναν στους διάφορους απεργιακούς αγώνες
τους τελευταίους, και στις 12 του Νοέµβρη και στις 3 του Δεκέµβρη, δείχνουν ότι µπορούν να πολλαπλασιαστούν αυτές οι εστίες
αντίστασης, αυτές οι εστίες αντεπίθεσης, σε κάθε εργασιακό
χώρο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη και χωριό, σε κάθε περιοχή
σε όλη τη χώρα. Εργατική ταξική ενότητα και πάλη είναι η απάντηση. Λαϊκή κοινωνική συµµαχία παντού. Συµπόρευση µε το ΚΚΕ.
Αυτά είναι και τα κλειδιά για ένα καλύτερο αύριο µε τον λαό
πραγµατικά στην εξουσία, κυρίαρχο όλου του πλούτου που παράγει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Θέλω καλό σχόλιο τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κι εσείς ήσασταν πιο σύντοµος. Δύο λεπτά πριν, τελειώσατε. Ο Κοτζιάς έµεινε πίσω πολύ.
Να είστε καλά!
Τον λόγο έχει η κ. Γενηµατά, Πρόεδρος της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια
πολύ σύντοµη αναφορά στο προσφυγικό.
Κύριε Πρωθυπουργέ –δυστυχώς, έχει φύγει από την Αίθουσα, κάθε κρίση που διαχειρίζεστε, κάθε διαπραγµάτευση που κάνετε µας οδηγεί στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Έχει
ως αποτέλεσµα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση, αλλά ότι είναι µια ανατολίτικη επαρχία. Και ειλικρινά, δεν µας αξίζει αυτό. Οι ιδεοληψίες και οι
ερασιτεχνισµοί έδωσαν αφορµές να ακουστούν ακραίες φωνές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποβολή της χώρας µας από τον ενι-
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αίο χώρο Σένγκεν. Αντί να διεθνοποιήσετε το προσφυγικό, το µετατρέψατε σε εθνικό πρόβληµα. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της χώρας αυξάνουν τη
διαπραγµατευτική δύναµη της Τουρκίας και αυτό έγινε απόλυτα
φανερό στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Αν δεν ληφθούν άµεσα
µέτρα, η κρίση στα βόρεια σύνορά µας θα µεταφερθεί στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η άτακτη, δε, υποχώρηση της Κυβέρνησης
στο ζήτηµα της FRONTEX απέδειξε την προχειρότητα µε την
οποία κινείστε.
Είδα η ίδια τον αρµόδιο Υπουργό. Καταθέσαµε συγκεκριµένες
προτάσεις στην τελευταία συνάντηση των ηγετών των σοσιαλιστικών κοµµάτων. Δεχθήκαµε να συµφωνήσουµε σε κοινό πλαίσιο στο συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήταν ολέθριο λάθος
της Νέας Δηµοκρατίας που διέσπασε το αναγκαίο εθνικό µέτωπο
σε αυτό το ζήτηµα, όπως ήταν και ολέθριο λάθος, κύριε Πρωθυπουργέ, που χρησιµοποιήσατε τη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών για επικοινωνιακές σκοπιµότητες και τρίπλες.
Είναι ώρα να διαµορφώσουµε µια ενιαία εθνική στρατηγική για
το προσφυγικό και τα µεγάλα εθνικά ζητήµατα, για το Κυπριακό,
για το Σκοπιανό, για τις σχέσεις µε την Τουρκία. Βρίσκονται σε
κρίσιµη καµπή και τα χειρίζεστε µόνοι σας.
Είναι τώρα ώρα ευθύνης και δράσης. Καλώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση να αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία και την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να µην επιµείνει στις ενστάσεις της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός που συζητάµε
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο προϋπολογισµός ενός αχρείαστου µνηµονίου. Αν για τα προηγούµενα µνηµόνια πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες διαχρονικές στις
παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, το τελευταίο µνηµόνιο
είναι η βαριά κληρονοµιά της ανικανότητας και της ανεπάρκειας
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Συζητώντας σήµερα για τον προϋπολογισµό του 2016 έχουµε
την ευκαιρία, πρώτον, να αποτιµήσουµε τι άλλαξε έναν χρόνο
στην Ελλάδα µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Ο προϋπολογισµός έχει ως κεντρικό γνώρισµα την ύφεση.
Στην ύφεση µας γυρίσατε εσείς, κύριε Τσίπρα. Δεν ήρθε από τον
ουρανό. Τριπλές κάλπες, φυγή καταθέσεων, capital controls,
αξιοθρήνητες απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ, σκούπα στα ταµεία
όλων των δηµοσίων φορέων.
Δεύτερον, έχουµε την ευκαιρία να εκτιµήσουµε πού πάµε για
τα επόµενα χρόνια. Οι προβλέψεις πέρσι έβλεπαν ανάπτυξη τη
διετία 2015 – 2016 αθροιστικά περίπου 6%. Ο κ. Τσακαλώτος µιλάει για ύφεση περίπου 2% στη διετία. Αυτή η διαφορά σηµαίνει
µεσοσταθµικά τέσσερις µονάδες ανεργία και λιγότερο 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία ανά έτος. Η ύφεση,
µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, επηρεάζει καταλυτικά όλα τα µεγάλα
ζητήµατα µε τα οποία είµαστε αντιµέτωποι. Το ασφαλιστικό είναι
το πρώτο που την πληρώνει. Αύξηση της ανεργίας κατά 1% σηµαίνει απώλεια εσόδων 400 εκατοµµύρια για τα ασφαλιστικά ταµεία. Η τσέπη των φορολογούµενων είναι το επόµενο θύµα της
ύφεσης και το χρέος για το οποίο τόση συζήτηση γίνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται µε την ύφεση. Η απάντηση, λοιπόν,
στο πού πάµε είναι µία και ξεκάθαρη: όπισθεν ολοταχώς σε όλα
τα µέτωπα.
Ο λογαριασµός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αναµένεται να είναι ιδιαίτερα βαρύς για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Το ΑΕΠ θα είναι κατά 8,7 δισεκατοµµύρια µικρότερο των προβλέψεων και κατά 2 δισεκατοµµύρια µικρότερο του ΑΕΠ του
2014. Οι στόχοι για τα φορολογικά έσοδα έπεσαν έξω κατά 4,2
δισεκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή µάλιστα που οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές του δηµοσίου αυξάνονται κατά 58%. Οι επενδύσεις έπεσαν κατά 27%. Το δηµόσιο χρέος θα διαµορφωθεί το 2016 σε
188% του ΑΕΠ, αυξηµένο κατά εννέα ποσοστιαίες µονάδες µέσα
σε δύο χρόνια.
Η εσπευσµένη και µε απαράδεκτους όρους ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είχε αποτέλεσµα να εξαϋλωθεί η αξία των µετοχών του δηµοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούµενου
πολίτη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τελευταία ίσως γραµµή άµυνας
της Κυβέρνησης είναι το δήθεν επιχείρηµα ότι συγκρούεται µε

3131

τους ισχυρούς και στηρίζει τους αδύναµους. Είναι το «αριστερό
αποτύπωµα», για το οποίο µάς µίλησε ο κ. Χουλιαράκης.
Όµως, ο κ. Τσακαλώτος οµολόγησε και είπε: Κάναµε λάθος.
Δεν φέραµε εγκαίρως µέτρα κατά της φοροδιαφυγής.
Αυτή είναι σηµαντική οµολογία, αλλά είναι η µισή αλήθεια. Δεν
έµειναν µόνο στις παραλείψεις, γιατί τα στοιχεία οµολογούν ότι
χάρισαν, διέγραψαν µε τη γνωστή ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου 190 εκατοµµύρια σε µεγαλοοφειλέτες, δηλαδή όσα χρειάζονταν για να µην περικοπεί το ΕΚΑΣ για το 2016
στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Με ποιους, λοιπόν, συγκρούστηκαν; Ποιο είναι το «αριστερό
αποτύπωµα» της πολιτικής τους, όταν φέρνουν διάταξη µε την
οποία θα κοπεί το ΕΚΑΣ αρχικά για το 20% των χαµηλοσυνταξιούχων και στη συνέχεια για όλους; Τα µέτρα για την αντιµετώπιση της φτώχειας έπεσαν στα 108 εκατοµµύρια έναντι 455
εκατοµµυρίων που δόθηκαν το 2014.
Ψαλιδίζετε κατά 106 εκατοµµύρια ευρώ το επίδοµα θέρµανσης που αφορά πολύ φτωχούς συµπολίτες µας και ακόµα δεν
έχει ανοίξει το σύστηµα και βρισκόµαστε στις 5 του Δεκέµβρη.
Οι συντάξεις, ακόµα και οι µικρές, περικόπηκαν κατά 3%.
Οι πλειστηριασµοί απελευθερώθηκαν για το 75% των δανειοληπτών και η απειλή για την πρώτη κατοικία είναι πλέον υπαρκτή. Και έρχονται και τα ξένα funds που θα ασχοληθούν µε τα
κόκκινα επιχειρηµατικά δάνεια. Είναι εκείνα τα «κοράκια», που
λέγανε κάποτε.
Η αναλγησία είναι ακόµα µεγαλύτερη, όταν δεν λαµβάνουν
καµµία απολύτως µέριµνα για την πρώτη κατοικία ατόµων µε
αναπηρία. Και ακόµα δεν έχουν δοθεί οι κάρτες µετακίνησης
ΑΜΕΑ για το 2015.
Τα προγράµµατα κατά της ανεργίας, του ΟΑΕΔ, καθυστερούν,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει αυτή τη στιγµή πλεόνασµα στον οργανισµό 504 εκατοµµύρια λόγω αδράνειας. Κάθονται εκεί και περιµένουν. Δεν υπάρχει άνεργος να αξιοποιήσει αυτά τα ποσά.
Όταν παραµένουν ακόµα ανέγγιχτα 330 εκατοµµύρια από το
Ταµείο Κατά της Φτώχειας, χρήµατα τα οποία εξασφαλίσαµε πέρυσι τον Δεκέµβριο, όταν από τον Γενάρη είναι χωρίς χρηµατοδότηση σαράντα τέσσερα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας παιδιών
µε αναπηρία -στηρίζουν αυτά τα κέντρα χίλια τετρακόσια τριάντα
παιδιά- και, βέβαια, όταν το προσωπικό των νοσοκοµείων έχει
µειωθεί κατά έξι χιλιάδες και οι αναγκαίες προσλήψεις καθυστερούν, δεν χρειάζονται περισσότερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
για να καταλάβει κανείς ότι δεν υπάρχει «αποτύπωµα», δεν υπάρχει ούτε ίχνος κοινωνικής πολιτικής.
Είµαστε, δε, ιδιαίτερα επιφυλακτικοί µε την Κυβέρνηση και για
τη συνέχεια, µε τις τράπεζες, στην πραγµατικότητα, να µην µπορούν να χρηµατοδοτήσουν ακόµα την οικονοµία, µε την ανικανότητα διαχείρισης και την παντελή έλλειψη σχεδίου, µε τις
ιδεοληψίες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να καθιστούν το αναπτυξιακό πακέτο Γιούνκερ γράµµα κενό, γιατί χρηµατοδοτεί προτάσεις που
προχωρούν µε τη µέθοδο ΣΔΙΤ. Όπως ξέρετε, οι µέθοδοι αυτοί
προκαλούν ίλιγγο στην Κυβέρνηση. Από πού περιµένουν να ξαναρχίσει η ανάπτυξη στη χώρα, όταν έχουν συγκρουστεί µε οποιονδήποτε έχει επενδύσει ή έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα;
Οι ιδιωτικοποιήσεις καθυστερούν ή υπονοµεύονται από τους
ίδιους τους Υπουργούς. Ο τουρισµός πλήττεται, µε ταυτόχρονη
αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και κατάργηση
του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά.
Στον αγροτικό τοµέα απουσιάζει παντελώς σχέδιο ανασυγκρότησης. Οι επιδοτήσεις και οι αποζηµιώσεις καθυστερούν. Οι
αγρότες απειλούνται µε φορολογική εξόντωση και τριπλασιασµό
των εισφορών τους. Ό,τι παράγει, ό,τι είναι καινοτόµο και εξαγωγικό είναι εχθρός. Χαρακτηριστική είναι η φορολόγηση στα
κρασιά και η παραλίγο φορολόγηση στην ελληνική ζυθοποιία.
Το Υπουργείο Υποδοµών δεν ασχολείται µε δηµόσια έργα.
Ασχολείται µε κοµµατικά έργα. Τα έργα στο µετρό πάγωσαν.
Χίλια διακόσια δεκατέσσερα έργα έχουν µπλοκαριστεί κι έχουν
παγώσει. Το 2015 δεν έχει δηµοπρατήσεις νέων έργων από το
Υπουργείο. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος έχει εξαγγελθεί επτά
φορές από τον Υπουργό. Εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό το ζήτηµα,
θα µπορούσα να πω ότι έχει καταντήσει ανέκδοτο.
Επίσης, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ κινδυνεύει να χαθεί από το
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τρέχον ΕΣΠΑ. Τώρα συζητούν να µεταφερθούν στο νέο. Αυτό,
όµως, έχει ως αποτέλεσµα 40% του νέου να δεσµεύεται.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη
τους. Τα capital controls ενέτειναν τα προβλήµατα ρευστότητάς
τους, ενώ η Κυβέρνηση δεν ασχολείται ούτε µε την ελάφρυνση
του κόστους των υπερβολικών προµηθειών των τραπεζών για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε επίσης για µεταρρυθµίσεις, για αλλαγές σε µια σειρά από τοµείς που πράγµατι έχει
ανάγκη η χώρα. Ποιες µεταρρυθµίσεις, όµως, έχουµε δει στην
πράξη; Αντί της βαθιάς τοµής στο κράτος στήνετε ένα πελατειακό κράτος «ηµετέρων».
Μόλις πριν από λίγες ηµέρες ο Υπουργός Υποδοµών πάλι,
πρωτοπόρος σε αυτόν τον τοµέα, προχώρησε σε διπλασιασµό
των στελεχών διοίκησης στον τοµέα ευθύνης του. Πώς λέµε
«είναι πολλά τα ρουσφέτια εδώ»;
Η Κυβέρνηση γκρεµίζει την παιδεία, µε ή χωρίς Μπαλτά, και
φέρνει ρουσφετολογικές τροπολογίες, για να βολέψει τα στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Κοιτάζει αδιάφορα την αποδόµηση του ΕΣΥ.
Ο νόµος για τη ρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και των
αδειών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης απειλείται να µετατραπεί
σε ένα όργανο διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε συµφέροντα.
Και βέβαια αφαιρεί αρµοδιότητες από τις περιφέρειες και
στραγγαλίζει οικονοµικά τους δήµους.
Και έρχοµαι στο ασφαλιστικό. Ο προϋπολογισµός, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, περιλαµβάνει 1,7 δισεκατοµµύριο περίπου περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι
δεν θα κόψετε συντάξεις. Παίζετε µε σενάρια και δεν παρουσιάζετε καµµία συγκεκριµένη πρόταση. Βαφτίζετε το ψάρι κρέας,
αλλάζετε ονόµατα –αυτό έχετε µάθει να το κάνετε πάρα πολύ
καλά- και στο τέλος κάνετε ό,τι ζητούσε η τρόικα από πέρυσι.
Αλλάζετε τους συντελεστές αναπλήρωσης, ώστε να πετύχετε
µείωση συντάξεων. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε µείωση συντάξεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κατηγορηθήκαµε από Υπουργό της Κυβέρνησης για πολιτική
δειλία, γιατί εµείς στο ΠΑΣΟΚ δεν εφαρµόσαµε µε σθένος αυτά
που ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα εφαρµόζει. Πράγµατι, εµείς αντισταθήκαµε και διαπραγµατευτήκαµε. Και είχαµε πετύχει να µη συµβούν
αυτά που σήµερα εσείς αποδέχεστε. Δεν παραδώσαµε, δηλαδή,
σε κερδοσκοπικά funds τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν συναινέσαµε
σε νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων. Δεν υποκύψαµε στις πιέσεις για εξόντωση των αγροτών. Δεν συνυπογράψαµε οµαδικές
απολύσεις εργαζοµένων. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε διαχρονικά
τον λαό και την πατρίδα. Και εάν γι’ αυτό µάς αποκαλείτε δειλούς, σας απαντώ ευθέως: Είστε ανάλγητοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Η αξιοπρέπεια, η αντίσταση, το αίσθηµα ανάτασης και εθνικής
υπερηφάνειας είναι λέξεις που χρησιµοποίησε πάρα πολλές
φορές στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Πάρα πολύ γρήγορα,
όµως, έχουν αντικατασταθεί από τη µοιρολατρία, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και την υποταγή. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν ξέρουν πραγµατικά τι τους ξηµερώνει. Δεν ξέρουν
τι θα γίνει µε το σπίτι τους, µε την περιουσία τους, µε την εργασία
τους, µε την επιχείρησή τους. Πρώτη φορά η πατρίδα και το
έθνος βρίσκονται στο χάος και στο κενό. Πρώτη φορά οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι.
Όπως δείχνει ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός, τα ελλείµµατα θα αντιµετωπιστούν µε ισοπέδωση συντάξεων, µισθών,
νέους φόρους και επιβαρύνσεις –για ποιους;- για τα φτωχά και
τα µεσαία νοικοκυριά.
Το µεγαλύτερο, όµως, κόστος που προκάλεσε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ο αφελληνισµός της ελληνικής οικονοµίας.
Οι τράπεζες δωρίστηκαν, µε την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση,
στις αγορές. Δηλαδή, κερδοσκοπικά funds θα αποφασίζουν για
την τύχη της οικονοµίας, της πατρίδας µας, για το ποιες επενδύσεις εγκρίνονται και ποιες όχι, για το τι θα γίνει µε τα σπίτια και
την περιουσία των Ελλήνων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από έναν χρόνο ο κ. Τσίπρας και ο συνέταιρός του µπλοκάροντας την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας οδήγησαν τη χώρα σε πρόωρες
εκλογές. Τις κέρδισαν αξιοποιώντας το πλαστό δίληµµα µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο, το δηλητήριο µε το οποίο εµπότισαν την πολιτική ζωή και τον διχασµό των Ελλήνων πολιτών.
Παρέλαβαν µία χώρα που έβγαινε από την κρίση, που είχε
αποφασιστεί ότι περνούσε από τα µνηµόνια στην προληπτική πιστωτική γραµµή, που έβλεπε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, πρωτογενή πλεονάσµατα και βεβαίως µείωση της ανεργίας, µια χώρα
και µια κοινωνία που το πέτυχε αυτό µε πολύ σοβαρές θυσίες σε
όλα τα επίπεδα, αλλά θυσίες που φαινόντουσαν ότι πιάνουν
τόπο.
Όµως, το καλοκαίρι, αντί να βγούµε από τα µνηµόνια, κοντέψαµε να βγούµε από το ευρώ, ακολουθώντας την περιβόητη
στρατηγική «θα βάλω φωτιά στο σακάκι µου και θα σε αγκαλιάσω, για να καούµε µαζί, αν δεν µου δώσεις αυτό που θέλω».
Και όσο εµείς τσουρουφλιζόµασταν, εκείνοι ετοίµαζαν το σχέδιό
τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι θα καούµε µόνοι µας ή,
για την ακρίβεια, θα καούµε εµείς, το σακάκι µας, και κανένας
άλλος. Το σχέδιο ετοιµάστηκε, γράφτηκε και ήρθε στο τραπέζι.
Το πρόβληµα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι ακόµα δεν έχετε καταλάβει τη στρατηγικής σηµασίας ήττα που υπέστη η χώρα το καλοκαίρι. Επειδή εµείς το καταλάβαµε, καταλάβαµε πολύ καλά τι
έγινε και κυρίως πού οδηγούνταν η χώρα, στηρίξαµε όχι εσάς,
αλλά την πατρίδα.
Και µε την ευκαιρία, ας σταµατήσει αυτή η σπέκουλα για τη
δήθεν ασυνέπειά µας το καλοκαίρι να ψηφίσουµε τη συµφωνία
και τώρα να µην ψηφίζουµε τους εφαρµοστικούς νόµους. Ανατρέξτε λίγο στα Πρακτικά στις 13 Αυγούστου και θα θυµηθείτε
ότι εµείς την ίδια ώρα που ψηφίζαµε αυτήν τη συµφωνία που πανικόβλητος φέρατε, ξεκαθαρίζαµε έγκαιρα τη στάση µας.
Προτείναµε ταυτόχρονα έναν συγκεκριµένο οδικό χάρτη βηµάτων και ενεργειών. Πριν απ’ όλα, την αποφυγή πάση θυσία των
εκλογών µέχρι η χώρα να πατήσει σε ασφαλές έδαφος και την
αξιοποίηση του µεγάλου κεκτηµένου της πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης που είχε διαµορφωθεί. Και γίναµε απολύτως
συγκεκριµένοι, διατυπώνοντας από τότε, όχι τώρα, τη διαφωνία
µας στις νέες περικοπές στις συντάξεις, στην εξοντωτική φορολόγηση των αγροτών, στις οµαδικές απολύσεις και στους πλειστηριασµούς.
Προειδοποιήσαµε, επίσης, ότι οι σχετικοί εφαρµοστικοί νόµοι,
για να έχουν τη στήριξή µας, πρέπει να τύχουν σοβαρής επεξεργασίας µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων και φυσικά και µε τους
εταίρους. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν συνέβη.
Το πραγµατικά οξύµωρο και εξωφρενικό είναι να εγκαλεί ο κ.
Τσίπρας για ασυνέπεια, όταν ο ίδιος πέταξε στο καλάθι των
αχρήστων όλες τις προτάσεις µας και την ίδια τη συναίνεση που
πετύχαµε το καλοκαίρι, προκήρυξε τις εκλογές και έσπευσε να
σχηµατίσει µια Κυβέρνηση µε τα ίδια ακριβώς προβλήµατα που
είχε και η προηγούµενη.
Όσα ψέµατα, όµως, και αν πουν για εµάς, εµείς θα συνεχίσουµε να λέµε την αλήθεια γι’ αυτούς.
Και σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, µην ξαναµιλήσετε
για την Πορτογαλία, εκτός αν θέλετε να κάνετε αυτοκριτική. Γιατί
εκεί οι σοσιαλιστές δεν ταυτίζονται µε ακροδεξιές αποφύσεις,
γιατί εκεί συζητούν ανοικτά για προοδευτικό πρόγραµµα. Γιατί
εσείς την ώρα που ξορκίζετε τη Δεξιά, έχετε αγκαλιάσει και τη
δεξιά πολιτική και τους δεξιούς εταίρους σας. Μη µαταιοπονείτε.
Ο εκφραστής της πιο δεξιάς πολιτικής στη χώρα είστε εσείς ο
ίδιος, αυτή είναι η αλήθεια. Επιχειρήσατε να κάνετε κατάληψη,
υποτίθεται, στον µεγάλο χώρο της κεντροαριστεράς και µε τη
φόρα που πήρατε καταλάβατε πλήρως τον χώρο της Δεξιάς και
µάλιστα µε τόση επιτυχία, που δηµιουργήσατε προβλήµατα
ύπαρξης στις παραδοσιακές δυνάµεις του συντηρητικού χώρου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αρκετά µε την υποκρισία. Ακολουθήστε αυτό που λέει ο ποιητής: «Και αν δεν µπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις,
τότε προσπάθησε τουλάχιστον, όσο µπορείς, µην την εξευτελίζεις.».
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Και κάτι τελευταίο. Επειδή παρακολούθησα στελέχη της Κυβέρνησης να συκοφαντούν κατά συρροή και κατά παραγγελία
και να µιλούν για εξεταστικές επιτροπές, τους λέω ένα: Δεν µας
αγγίζουν, ούτε εκβιασµοί περνάνε ούτε συµψηφισµούς κάνουµε.
Προτείνω ευθέως να συµφωνήσουµε όλες οι πτέρυγες της
Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο
το πώς δηµιουργήθηκε η κρίση, πώς φτάσαµε στα µνηµόνια,
ποια ήταν τα αποτελέσµατα του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού
επί Νέας Δηµοκρατίας την περίοδο 2004-2009, του δεύτερου
εκτροχιασµού, που οδήγησε στο τρίτο µνηµόνιο, και τι έγινε τόσο
µε το PSI όσο και µε την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Όλα στο φως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ό,τι πρέπει να διερευνηθεί για την κατάσταση στην οποία
έφθασε η χώρα και οι πολίτες: Από την είσοδο της χώρας στην
ΟΝΕ µέχρι σήµερα. Εµείς δεν φοβόµαστε τίποτα. Ιδού η Ρόδος,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και προκαλώ, πραγµατικά, όποιον ενδιαφέρεται να αποτυπωθεί η αλήθεια να προσυπογράψει. Όποιος, όµως, δεν το κάνει,
δεν έχει κανένα δικαίωµα να ψελλίζει µετά για διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς θα επιµείνουµε στην προσπάθεια ευρύτερης συνεννόησης και διαµόρφωσης ενός εθνικού
πλαισίου για την οριστική έξοδο από την κρίση. Είµαστε, όµως,
αντίθετοι µε κάθε πρόταση για δηµιουργία µετώπων, είτε δήθεν
ευρωπαϊκών µετώπων µε τη Νέα Δηµοκρατία είτε δήθεν προοδευτικών µετώπων µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο αυτές λογικές θα
βλάψουν αυτήν την ώρα τη χώρα µας το ίδιο ακριβώς. Επιµένουµε στη δική µας πορεία, στον δικό µας αυτόνοµο λόγο. Διάλογο, λοιπόν, και εθνική συνεννόηση; Ναι, ευχαρίστως. Αλλά
εδώ, στη Βουλή, µε ανοιχτές πόρτες, µε καθαρές προτάσεις, όχι
µε στηµένες καταστάσεις, που υπονοµεύουν και το κύρος των
θεσµών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη καταψηφίζει τον προϋπολογισµό. Όµως, δεν θα µείνουµε σε αυτό.
Δεν είναι πρόθεσή µας να περιµένουµε τη φθορά, ραγδαία ή µη,
της Κυβέρνησης, για να κερδίσουµε λίγες µονάδες στις επόµενες εκλογές.
Η χώρα δεν µπορεί να εγκλωβίζεται στα µνηµόνια. Οι πολίτες
δεν µπορεί µόνο να περιµένουν µοιρολατρικά τη νέα επιβάρυνση
της ζωής τους, τη νέα περικοπή, τον νέο φόρο και να ασφυκτιούν, χωρίς ελπίδα και προοπτική. Οφείλουµε να εγγυηθούµε
στους Έλληνες πολίτες µια καλύτερη ζωή. Τους το χρωστάµε.
Το χρωστάνε οι πολιτικοί.
Και για να το πετύχουµε αυτό, χρειάζεται η επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Οι επενδύσεις, που θα φέρουν ανάπτυξη, εισόδηµα,
θέσεις εργασίας. Να δώσουµε το σήµα µε µεγάλες ξένες επενδύσεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, το σήµα ότι
η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.
Και στη συνέχεια, στη βάση ενός εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη, να κινητοποιήσουµε όλες τις παραγωγικές δυνάµεις του
τόπου, στον τουρισµό, στην αγροτική παραγωγή, στη µικροµεσαία επιχείρηση, στην ενέργεια, στη ναυτιλία. Να τους στηρίξουµε µε κίνητρα, µε πόρους του ΕΣΠΑ αλλά και τις αναγκαίες
υποδοµές. Και ταυτόχρονα να αλλάξουµε το κράτος, τη διοίκηση, τις συνθήκες απονοµής της δικαιοσύνης, το φορολογικό
σύστηµα, τα συστήµατα υγείας και παιδείας µε προοδευτικές µεταρρυθµίσεις.
Αυτή είναι η συνολική πραγµατική ατζέντα για την εθνική συνεννόηση. Μοιάζει σαν όνειρο; Όχι. Μπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Η κοινωνία είναι έτοιµη να στρατευθεί σε αυτό. Η σηµερινή
Κυβέρνηση δεν µπορεί.
Εφόσον δεν µπορείτε εσείς, θα το ξεκινήσουµε εµείς, µε πρωτοβουλίες και προτάσεις, µε διάλογο µε την κοινωνία και τους
φορείς της, για να δηµιουργήσουµε ένα νέο, ισχυρό, προοδευτικό ρεύµα κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, που θα πάρει
την υπόθεση στα χέρια της. Σηκώνουµε τα µανίκια, για να ξαναχτίσουµε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αξίζει και µπορεί καλύτερα.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης. Για δεκαπέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός για το 2016
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο µεσοπρόθεσµο σχέδιο, που στόχο
έχει όχι µόνο να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα, αλλά, κυρίως, τις
αιτίες της κρίσης που µας οδήγησαν ως εδώ. Και βλέπω ορισµένους εκπροσώπους των παλιών κοµµάτων να αρνούνται την ιστορία, σαν να µην ξέρει ο λαός µας από πού αρχίσαµε, πού
βρισκόµαστε και λοιπά.
Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι να βάλουµε τις βάσεις σε ένα νέο
υπόδειγµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το οποίο θα
ανοίγει τον δρόµο για τη νέα γενιά και θα προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η εποχή µας και η χώρα µας
ειδικότερα.
Σε αυτόν τον ευρύτερο ορίζοντα, το επόµενο έτος και ειδικότερα το επόµενο εξάµηνο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο. Με βάση τον
σχεδιασµό του κυβερνητικού έργου, αµέσως µετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στις αρχές του επόµενου χρόνου,
αναµένεται να γίνει η πρώτη αξιολόγηση του προγράµµατος. Θα
ακολουθήσει η συζήτηση και –πιστεύουµε- η συµφωνία για το
χρέος.
Στο µεταξύ αναµένουµε στους πρώτους µήνες να αρθούν εντελώς οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, τα λεγόµενα capital controls, και
αναµένουµε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε
εκείνα τα µέτρα στα οποία πρέπει να προβεί, για να οµαλοποιηθεί
η χρηµατοδότηση της οικονοµίας.
Στο µεταξύ η ύφεση αναµένεται αρκετά ηπιότερη απ’ ό,τι αρχικά υπολογιζόταν και είναι κοινή η παραδοχή ότι το δεύτερο
εξάµηνο µπορούµε να πάµε σε ανάκαµψη της οικονοµίας.
Με αυτά τα δεδοµένα η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
αναµένεται να αναβαθµιστεί και δεν αποκλείεται προς το τέλος
του επόµενου έτους να µπορεί να αρχίσει ο διάλογος µε τις αγορές, µε στόχο τη δυνατότητα δανεισµού από αυτές τόσο του
κράτους όσο και των τραπεζών και ενός ευρύτερου κύκλου επιχειρήσεων.
Τέλος, ως τα µέσα του επόµενου έτους αναµένεται να έχει
υλοποιηθεί το 80% περίπου των µέτρων που προβλέπονται στη
συµφωνία που έχουµε υπογράψει µε τους δανειστές. Αν, λοιπόν,
στους δύο αυτούς µήνες κυριαρχούσαν όντως µέτρα µνηµονιακού –ας το πούµε έτσι- χαρακτήρα και µόνο ένας µικρός αριθµός
µέτρων εντασσόταν σε αυτό που ονοµάζουµε «παράλληλο πρόγραµµα», προς τα µέσα του επόµενου έτους η αναλογία αναµένεται να αντιστραφεί. Τα µνηµονιακά µέτρα θα είναι ολοένα και
λιγότερα, ενώ τα µέτρα που θα αφορούν σε αλλαγές που έχει
ανάγκη η κοινωνία µας, καθώς και αναπτυξιακές πολιτικές, θα
καθορίζουν την ασκούµενη κυβερνητική πολιτική.
Για την παρούσα Κυβέρνηση η υλοποίηση της συµφωνίας µε
τους δανειστές αποτελεί µια συµβατική υποχρέωση την οποία τιµούµε. Όµως, δεν είναι τα µνηµόνια ο ορίζοντας της κυβερνητικής πολιτικής, όπως συνέβαινε µε τις µέχρι τώρα κυβερνήσεις.
Και δεν είναι, διότι τα µνηµόνια δεν µπορούν µας βγάλουν από
την κρίση, διότι η κρίση που έχουµε είναι κρίση όχι µόνο δηµοσιονοµική. Ήταν κρίση του παραγωγικού µοντέλου, ήταν κρίση
γενικότερα του τρόπου ανάπτυξης της οικονοµίας και συγκρότησης της κοινωνίας.
Ακριβώς γι’ αυτό από την κρίση θα µας βγάλει η υλοποίηση
όλων εκείνων των αλλαγών στο κράτος, την οικονοµία και τους
θεσµούς που θα θέσουν τις βάσεις, όπως ήδη είπα, για να διαµορφωθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης στη βάση νέων αξιών, των
αξιών της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Και είναι
ακριβώς αυτές οι αλλαγές που εµείς θέλουµε να προωθήσουµε.
Επειδή πολλοί ρωτούν τι είναι, επιτέλους, αυτό το παράλληλο
πρόγραµµα, θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω ότι παράλληλο
πρόγραµµα είναι αυτά που εσείς, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρα-
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τία, δεν κάνατε όσο κυβερνούσατε. Είναι εκείνες οι αλλαγές που
σε άλλες χώρες πραγµατοποιήθηκαν από αστικές κυβερνήσεις,
από σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις, ακόµα και από δεξιές κυβερνήσεις, αλλά στη χώρα µας εκκρεµούν ορισµένες από αυτές
ήδη από την εποχή του Τρικούπη ή του Βενιζέλου.
Μιλάµε ακόµα για Κτηµατολόγιο, µιλάµε για Περιουσιολόγιο,
µιλάµε για τεράστιες ανισότητες στο φορολογικό σύστηµα κ.λπ.,
µέτρα και πολιτικές, που, όπως είπα, σε άλλες χώρες έχουν προ
πολλού αντιµετωπιστεί.
Είναι αυτά που και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κάποτε
ονόµαζε «αστικούς εκσυγχρονισµούς», τους οποίους δεν τους
απορρίπταµε ως Αριστερά, αλλά θέλαµε να τους υλοποιήσουµε
σε συνάρτηση και µαζί µε την επίλυση του κοινωνικού προβλήµατος. Και αυτό ακριβώς θα κάνουµε.
Θα αντιµετωπίσουµε τέτοια προβλήµατα όχι αποσπασµατικά,
αλλά σε συνδυασµό µε τοµές, ρήξεις και µετασχηµατισµούς, που
έρχονται από το µέλλον και αποσκοπούν σε µια κοινωνία και µια
οικονοµία που θα έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του και όχι τα κέρδη και τα υπερκέρδη και λοιπά. Είναι το κατ’
εξοχήν στοίχηµα της δικής µας Κυβέρνησης. Αυτό θα είναι το
αποτύπωµα, στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Γενηµατά, και θα συνιστούσα λίγη υποµονή, για να γίνει ευκρινέστερο.
Έρχοµαι στο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης, για το οποίο
έχουν ακουστεί πάρα πολλά και αρκετά ανεύθυνα -να µου επιτραπεί να πω- από τους κατ’ εξοχήν υπευθύνους για την κατάσταση της χώρας αλλά και των τραπεζών.
Η ανακεφαλαιοποίηση και η επιτυχία της είναι ένας σηµαντικός
σταθµός, πρώτον, διότι υπήρχαν απόψεις και δυνάµεις που επεδίωκαν η ανακεφαλαιοποίηση να συνδεθεί µε την πρώτη αξιολόγηση. Υπήρχαν απόψεις και καταβλήθηκαν προσπάθειες η
ανακεφαλαιοποίηση να γίνει τον επόµενο χρόνο, υπό το βάρος
µιας οδηγίας η οποία απαιτεί το κούρεµα των καταθέσεων. Και
αυτό ακριβώς είναι το πρώτο που θέλαµε και µπορέσαµε να αποτρέψουµε.
Δεύτερον, ήταν σηµαντική, διότι στην αρχή αυτής της διαδικασίας κανείς δεν περίµενε -και είµαι βέβαιος πολύ περισσότερο
εδώ µέσα- ή εν πάση περιπτώσει κανείς δεν ήταν βέβαιος ότι και
οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες θα µπορέσουν να αντλήσουν
τους αναγκαίους πόρους και κεφάλαια, έστω για τις βασικές
τους ανάγκες, από τα ιδιωτικά κεφάλαια. Κι όµως, αυτό επετεύχθη.
Τρίτον, γιατί µε τον τρόπο που σχεδιάστηκε και έγινε η ανακεφαλαιοποίηση περιόρισε τις δανειακές ανάγκες αρκετά, στο όριο
των 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αντί των 20 ή 25 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που πολλοί έλεγαν.
Ποια είναι η κατάσταση µετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Στην Πειραιώς το 26% περίπου των µετοχών ανήκει στο
δηµόσιο µέσω του ΤΧΣ, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Το επιπλέον 40% ανήκει σε εγχώριους επενδυτές. Συνολικά, οι εγχώριοι επενδυτές συγκεντρώνουν το 66%. Πιστεύω
η κ. Γενηµατά να ξαναδιαβάσει την οµιλία της και να προσέξει τι
ακριβώς είπε από το Βήµα αυτό για αφελληνισµούς και λοιπά.
Στην Εθνική Τράπεζα το 41% των µετοχών ανήκει στο ΤΧΣ και
το 12% -ίσως και περσότερο- βρίσκεται στην κατοχή άλλων εγχώριων ιδιωτών επενδυτών. Συνολικά, ένα ποσοστό µεγαλύτερο
του 53% είναι στην κατοχή εγχώριων επενδυτών.
Και στις δυο, λοιπόν, µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες η συµµετοχή του δηµοσίου και των εγχώριων επενδυτών είναι καθοριστική. Οι κραυγές, εποµένως, περί αφελληνισµού του τραπεζικού
συστήµατος δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα.
Όµως, ακόµα και στην Alpha Bank, λόγω της µεγάλης διασποράς των µετοχών, το δηµόσιο µέσω του ΤΧΣ είναι ο σηµαντικότερος µεµονωµένος µέτοχος µε 11%. Τόσο στην Alpha Bank όσο
και στη Eurobank το κράτος συµµετέχει µε εκπρόσωπό του στο
ΔΣ µε ισχυρές αρµοδιότητές και δυνατότητες βέτο σε µια σειρά
από κρίσιµα θέµατα.
Το συµπέρασµα είναι ότι διαµορφώνεται, βεβαίως, ένα νέο σύστηµα ελέγχου του τραπεζικού συστήµατος, στο οποίο παίζουν
ρόλο πολλοί παράγοντες. Μεταξύ αυτών, όµως, παίζει και το δηµόσιο σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο, όχι µόνο λόγω ή µέσω
των µετοχικών του συµµετοχών, αλλά κυρίως διότι είναι ο παρά-
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γοντας που διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των
τραπεζών.
Τι κατέστησε –για να έρθω σε ένα άλλο ερώτηµα- αναγκαία τη
νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Γιατί έγινε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ, κάνετε λίγο ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Η νέα ανακεφαλαιοποίηση δεν αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά έρχεται ακριβώς για να διορθώσει λάθη και να αποτρέψει κινδύνους που ενυπήρχαν στις προηγούµενες
ανακεφαλαιοποιήσεις. Γιατί; Διότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναγκαία όχι λόγω των capital controls, όπως λένε ορισµένοι, αλλά διότι οι προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις, πρώτον,
δεν θωράκισαν επαρκώς τις τράπεζες από κινδύνους, δεύτερον,
δεν συνοδεύτηκαν από ένα σχέδιο αντιµετώπισης των κόκκινων
δανείων και είναι παράδοξο να µιλάµε για αξίες των τραπεζών,
όταν στο εσωτερικό τους συσσωρεύονται διαρκώς τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και δεσµεύουν πόρους. Τρίτον, διότι οι προηγούµενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν σχεδιάστηκαν µε όρους
δηµοσίου συµφέροντος, αλλά, αντιθέτως, σχεδιάστηκαν µε
όρους εξυπηρέτησης ειδικών οµάδων συµφερόντων, µεταξύ των
οποίων των παλαιών µετόχων και των παλαιών διοικήσεων, οι
οποίες προστατεύτηκαν κατά τρόπο πρωτοφανή και σκανδαλώδη παγκοσµίως µε ειδική νοµοθεσία, που απέτρεπε κάθε είδους παρέµβαση ή αλλαγή.
Για τον λόγο αυτό και οι όποιες αναφορές σε εξεταστικές επιτροπές, σε ό,τι µας αφορούν, δεν συνιστούν απειλές, αλλά καθήκον και υποχρέωση της Βουλής, διότι, όπως είχα ξαναπεί, ο
φάκελος των τραπεζών δεν έχει ακόµη ανοίξει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άλλωστε, όπως ίσως έχει γίνει ήδη γνωστό, µετά από εξουσιοδότηση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
έχω αποστείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους ζητώ
να καταθέσουν στη Βουλή εκθέσεις -κάθε θεσµός από τη δική
του οπτική γωνία- µε τις οποίες να απαντούν σε όλα τα ερωτήµατα που έχετε θέσει µε ερωτήσεις ή µε άλλον τρόπο για την
εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνολικά από την
κρίση και µετά και, βεβαίως, για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της τελευταίας. Σηµασία, όµως, έχει το
µέλλον.
Μετά, λοιπόν, την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, το
πρόγραµµά µας, η πολιτική µας προβλέπει τους εξής στόχους:
Πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση και η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για την ταχεία αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος των κόκκινων δανείων, χωρίς το οποίο δεν µπορούµε
να µιλάµε στην ουσία ούτε για τράπεζες ούτε για επανεκκίνηση
της οικονοµίας ούτε για επενδύσεις.
Δεύτερος στόχος είναι η αξιολόγηση των διοικήσεων –και αυτό
θα γίνει για πρώτη φορά- όχι µόνο των προσώπων, αλλά κυρίως
των δοµών και των λειτουργιών της κάθε τράπεζας. Με την ευκαιρία αυτή θα αντιµετωπιστεί, θα επανεξεταστεί και το ζήτηµα
των υπέρογκων σε ορισµένες περιπτώσεις αµοιβών των ανώτατων τραπεζικών στελεχών. Και θυµίζω εδώ ότι η Κυβέρνηση εκεί
που µπορούσε το έκανε. Μείωσε της αµοιβές στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τρίτος στόχος µας είναι η προετοιµασία ενός νόµου που θα
εισάγει ένα σύστηµα τύπου «Διαύγειας» στις τράπεζες, διότι δεν
καταλαβαίνουµε γιατί δεν µπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα
κάθε τράπεζας, τι χορηγήσεις κάνει και σε ποιους, ποιος κατανέµει τη διαφήµισή της, ποιοι παίρνουν προνοµιακά δάνεια, αν
παίρνουν και λοιπά. Ο στόχος, βεβαίως, είναι να αποτραπούν
προβλήµατα σαν αυτά τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν και
ακόµα διερευνώνται.
Τέταρτος στόχος είναι φυσικά η ενίσχυση της ρευστότητας
της οικονοµίας, κάτι που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αλλά και από τις ίδιες τις τράπεζες και την πολιτική επιτοκίων που θα ασκήσουν και άλλους παράγοντες.
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Πέµπτος στόχος είναι η κατοχύρωση και η άσκηση των δικαιωµάτων του δηµοσίου, πράγµα το οποίο προϋποθέτει θεσµικές και
οργανωτικές αλλαγές στο Υπουργείο Οικονοµικών, ούτως ώστε
να υπάρξουν δοµές τέτοιες, που οι εκπρόσωποι σήµερα του δηµοσίου σε όλες τις τράπεζες να µπορούν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για
να ολοκληρώσω.
Βεβαίως, εντός του 2016 θα γίνει ορατό και λειτουργούν το
εναλλακτικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το οποίο θα αντιµετωπίζει ανάγκες τις οποίες οι µεγάλες συστηµικές τράπεζες είτε
δεν µπορούν είτε δεν θέλουν να αντιµετωπίσουν στον τοµέα των
µικρών επιχειρήσεων, των καινοτόµων δράσεων, της τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης και λοιπά.
Ήδη έχει δροµολογηθεί η συµµετοχή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο µετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Ήδη ετοιµάζονται προγράµµατα για τη λεγόµενη «µικροπίστωση»,
προγράµµατα για νεοφυείς επιχειρήσεις κ.ο.κ..
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω µε ορισµένες σκέψεις επί του γενικότερου πολιτικού θέµατος που ακούστηκαν,
αλλά, λόγω χρόνου, απλώς θα περιοριστώ στην επισήµανση µιας
αντίφασης.
Ακούµε από ορισµένες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης µια εντελώς επιθετική στάση απέναντι στην Κυβέρνηση και την ίδια
στιγµή ακούµε συζητήσεις περί οικουµενικών κυβερνήσεων. Θα
ήθελα να παρατηρήσω ότι ιστορικά οι οικουµενικές κυβερνήσεις
γίνονται, όταν υπάρχει κενό εξουσίας ή όταν δεν υπάρχει κάποιος πόλος νοµιµοποιηµένος από τον λαό για να λειτουργήσει
ως το κέντρο άρθρωσης της πολιτικής µας ζωής.
Σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τέτοιο πόλο, ψηφισµένος από τον
λαό επί δύο συνεχόµενες φορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί µάλιστα
πόλο όχι µόνο σταθερότητας, αλλά και µετασχηµατισµού της κοινωνίας. Είναι ένα κόµµα ανοικτό σε συµµαχίες, στη βάση προγραµµάτων και προγραµµατικών συγκλίσεων.
Εποµένως η συζήτηση περί οικουµενικής µάλλον σε άλλους
στόχους αποσκοπεί, ενδεχοµένως στην οικουµενική συγκάλυψη
των προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν, ενδεχοµένως
στην αναστολή ή στην ακύρωση, έστω και προσωρινά, εκείνων
των ρήξεων µε εκείνα τα συµφέροντα, οι οποίες, όµως, πρέπει
να γίνουν και θα γίνουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Δραγασάκη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας όλες αυτές τις
µέρες τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς, νιώθω
ότι ή εγώ ζω σε άλλη χώρα ή ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη
της Κυβέρνησής του βιώνουν µια εικονική πραγµατικότητα.
Νιώθω, όπως και όλοι οι Έλληνες νιώθουν, ότι ο κ. Τσίπρας αναπαύεται πάνω στο αλαζονικό του συννεφάκι και θεωρεί πως είναι
Πρωθυπουργός. Έχει την ψευδαίσθηση ότι κυβερνά και ότι ο
ρόλος του είναι ιστορικός. Θεωρεί ότι η µοίρα τον διάλεξε να
φέρει σε πέρας µια εθνική αποστολή.
Δυστυχώς, όµως, γι’ αυτόν η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Γι’ αυτό σήµερα θα προσπαθήσω να την αναδείξω, ώστε ο
ελληνικός λαός να καταλάβει ότι ο βασιλιάς είναι γυµνός.
Λυπάµαι, κύριε Πρωθυπουργέ, που θα σας ξυπνήσω και θα
σας χαλάσω το όνειρο, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να ανατρέξουµε έναν χρόνο πίσω. Τότε που ήσασταν κοµµουνιστής και
συζητούσαµε τον προϋπολογισµό του 2015.
Αξίζει να θυµηθούµε και µαζί µε εµάς και ολόκληρος ο ελληνικός λαός ποια ήταν τότε η οικονοµική κατάσταση της χώρας,
ποια προοπτική διαγραφόταν, τι λέγατε, κύριε Τσίπρα, εσείς και
οι σηµερινοί Υπουργοί σας, τι υποσχόσασταν, ως Αντιπολίτευση,
και τι κάνατε τελικά ως Κυβέρνηση.
Παράλληλα, αξίζει να δούµε τι σηµαίνει για τον τόπο ο πρώτος
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αριστερός προϋπολογισµός, τι συνέπειες έχει για την εθνική οικονοµία, τι συνέπειες έχει για τους πολίτες και την κοινωνική συνοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιον καιρό πέρυσι µετά από
πολλές και επώδυνες θυσίες τα δηµόσια οικονοµικά κατέγραφαν
για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά σηµαντικά πρωτογενή πλεονάσµατα. Η χώρα είχε κάνει τα πρώτα βήµατα ανάπτυξης. Προβλεπόταν να πάει ακόµα πιο γρήγορα. Η χρονιά έκλεινε µε αύξηση
του ΑΕΠ κατά 0,7% και υπολόγιζαν ότι το 2015 θα είχαµε ανάπτυξη που θα έφτανε το 2,9% του ΑΕΠ. Η ανεργία ήδη είχε αρχίσει να µειώνεται και ήταν βέβαιο πως θα µειωνόταν ακόµη
περισσότερο.
Τέτοιες µέρες πέρυσι ο Πρωθυπουργός από τη θέση της Αντιπολίτευσης συνέχιζε την πολιτική απάτη που ήδη είχε στήσει.
Βεβαίωνε πως θα εφαρµόσει το δήθεν «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης», δεσµευόταν να σκίσει το µνηµόνιο και να καταργήσει
όλους τους εφαρµοστικούς νόµους.
Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, δεν έχετε σκίσει ακόµα το µνηµόνιο;
Γιατί δεν φέρνετε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να καταργήσετε το µνηµόνιο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι σας κρατάει και τι σας δεσµεύει; Μήπως πρέπει να συνεννοηθείτε µε τη φίλη σας την κ. Αγγέλα;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιον καιρό πέρυσι ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ µοίραζαν περίπου 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπόσχονταν στους πάντες τα πάντα: Κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ, χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, αύξηση του
κατώτατου µισθού, τέλος στα επώδυνα µέτρα, σεισάχθεια για τα
κόκκινα δάνεια και κανένα σπίτι στα χέρια τοκογλύφων.
Τέτοιες µέρες, στις 7 Δεκεµβρίου, στη συζήτηση του προϋπολογισµού, ο κ. Τσίπρας τόνιζε µε στόµφο: «Εµείς δεν πρόκειται
να βάλουµε υπογραφές σε σχέδια για την εξαθλίωση του λαού
µας!». Και αµέσως µετά πρόσθετε: «Όποιος υπηρετήσει το µνηµόνιο, δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου».
Λίγες µέρες αργότερα, στηριζόµενος στη βοήθεια της Χρυσής
Αυγής και των ΑΝΕΛ, ο σηµερινός Πρωθυπουργός απέκρουε τη
συναίνεση που απαιτεί το Σύνταγµα για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ποδοπατούσε ουσιαστικά το Σύνταγµα
και προκαλούσε πρόωρες εκλογές. Έβαζε πάνω από όλα τη βουλιµία του για την εξουσία. Τίποτε άλλο!
Μέχρι τότε βέβαια ο κ. Τσίπρας αγνοούσε τη λέξη «συναίνεση». Την έµαθε όµως τώρα, µόλις πριν από µία εβδοµάδα.
Τώρα που βρέθηκε µπροστά στα αδιέξοδα της ανεύθυνης πολιτικής του. Τώρα που βρέθηκε αντιµέτωπος µε τη σκληρή πραγµατικότητα του τρίτου µνηµονίου που ο ίδιος υπέγραψε.
Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά σε όλους. Κέρδισε τις εκλογές µε ψέµατα και υποσχέσεις, έφτιαξε Κυβέρνηση µε τους
ΑΝΕΛ, ξεκίνησε ανεύθυνα πειράµατα χωρίς κανένα σχέδιο.
Από την εποµένη µέρα, κάθε µια από τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, οχυρωµένη σε ένα Υπουργείο άρχισε να φτιάχνει το δικό
της πλάνο: Σχέδιο ευρωδραχµής, παράλληλα νοµίσµατα, ριφιφί
στην Τράπεζα της Ελλάδος, plan b.
Για έξι µήνες, ο κ. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσες του αλλά
και ο κ. Καµµένος µε τους ΑΝΕΛ έπαιζαν ανεύθυνα και επικίνδυνα
παιχνίδια σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού. Έκαναν
στάση πληρωµών, αυξάνοντας τις οφειλές του δηµοσίου προς
τους ιδιώτες, έκαναν εσωτερικό αναγκαστικό δανεισµό, σκουπίζοντας τα διαθέσιµα όλων των ταµείων. Προκάλεσαν νέα ύφεση,
νέα έκρηξη της ανεργίας και νέα ελλείµµατα.
Έκαναν -τάχα µου- και δηµοψήφισµα, για να εκβιάσουν, λέει,
την Ευρώπη. Έβγαλαν έτσι τη χώρα εκτός προγράµµατος που
οι ίδιοι δεσµεύτηκαν να σεβαστούν. Τι έκαναν µετά; Έκλεισαν τις
τράπεζες και επέβαλαν capital controls.
Έσυραν τη χώρα στην άκρη του γκρεµού, στο χείλος της καταστροφής. Πραγµατικά, κύριε Τσίπρα, αναρωτιέµαι, έχετε συνειδητοποιήσει το κακό που έχετε κάνει στον τόπο; Έχετε
κατανοήσει ότι οδηγείτε τη χώρα σε ξέρα;
Δυστυχώς για τον τόπο, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, βλέποντας τα καµώµατά σας και ακούγοντας τα όσα
λέτε δεξιά και αριστερά, πολύ αµφιβάλλω εάν έχετε αίσθηση της
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πραγµατικότητας.
Λυπάµαι και ανησυχώ, κύριε Τσίπρα, διότι σε µια εποχή που
συντελούνται τεκτονικές αλλαγές κυριαρχεί η ανασφάλεια και η
αβεβαιότητα. Εσείς αποδεικνύεστε κατώτερος των περιστάσεων
και βάζετε σε κίνδυνο το µέλλον του τόπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία ως σοβαρή
και υπεύθυνη πολιτική δύναµη έχει δικαιωθεί ιστορικά για τις επιλογές της. Είναι η παράταξη που ποτέ δεν πρόταξε το κοµµατικό
συµφέρον πάνω από το καλό του τόπου. Είναι η παράταξη που
πάντα αψηφούσε το πολιτικό κόστος για το καλό της χώρας.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει δικαιωθεί από την επιλογή του Κωνσταντίνου Καραµανλή, που ενέταξε τη χώρα στην τότε Ενωµένη
Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχει δικαιωθεί από την πολιτική του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που τόσο λυσσαλέα πολεµήθηκε από τις τότε δυνάµεις του
λαϊκισµού.
Βέβαια, όλες αυτές οι δυνάµεις έχουν µετακοµίσει κατά την
πλειοψηφία τους σε εσάς, κύριε Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει δικαιωθεί, επίσης, από την πολιτική του Κώστα Καραµανλή, ο οποίος κατάφερε να τονώσει το διεθνές κύρος της Ελλάδος και να καταστήσει τη χώρα µας σηµαντικό παίκτη στη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η πολιτική αυτή δικαιώθηκε µε τη στάση που πήρε ο πρώην
Πρωθυπουργός στο Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και το βέτο στο
Βουκουρέστι, την πολιτική µε τη Ρωσία για την κατασκευή των
αγωγών φυσικού αερίου, που θα µετέτρεπαν την Ελλάδα σε
ενεργειακό κόµβο της Ευρώπης.
Επιπλέον, η Νέα Δηµοκρατία έχει δικαιωθεί από την πολιτική
του Αντώνη Σαµαρά, που σε µια δύσκολη συγκυρία ανέλαβε τη
χώρα και την έσωσε από βέβαια καταστροφή.
Έχει δικαιωθεί, τέλος, από την υπεύθυνη στάση του Βαγγέλη
Μεϊµαράκη, αλλά και όλων των Βουλευτών της, όταν το προηγούµενο καλοκαίρι «έβαλαν πλάτη», για να κρατηθεί η χώρα
στην Ευρωζώνη, να µην πάει σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, να µη
ζήσει ανεξέλεγκτη κοινωνική τραγωδία.
Καλό θα ήταν να ανασύρουµε στη µνήµη µας, επίσης, ποια
ήταν η στάση των Υπουργών και των στελεχών της Κυβέρνησης
εκείνες τις δύσκολες ώρες, να θυµηθούµε τι έλεγαν και τι έπρατταν ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Βαρουφάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου
και τα άλλα «παιδιά» από τις συνιστώσες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία!
Ένα λεπτό, κύριε Πλακιωτάκη.
Ευχαριστώ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Επειδή µε περίσσιο θράσος, κύριε Τσίπρα, κατηγορήσατε
στη δήλωσή σας µετά το Συµβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά και εµένα προσωπικά για ανευθυνότητα
και λαϊκισµό, να σας θυµίσω, γιατί µάλλον έχετε ασθενή µνήµη,
ότι το καλοκαίρι, όταν είχατε χάσει τη δεδηλωµένη, η Νέα Δηµοκρατία κυρίως, αλλά και οι φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις της χώρας
σάς έδωσαν οξυγόνο, για να παραµείνετε στην καρέκλα σας.
Γι’ αυτό, καλό θα είναι, όταν µιλάτε για τη Νέα Δηµοκρατία, να
µετράτε τα λόγια σας και να µην ξεχνάτε ότι η Νέα Δηµοκρατία
έχει αποδείξει διαχρονικά και την εθνική και την κοινωνική της
ευαισθησία. Με τη στάση µας αποτρέψαµε την εθνική τραγωδία,
που µε τους ανεύθυνους χειρισµούς της συγκυβέρνησής σας παραλίγο να προκαλέσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον περασµένο Σεπτέµβρη,
από την ώρα που έκαναν τη δεύτερη Κυβέρνησή τους ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ άρχισαν να εφαρµόζουν ό,τι ακριβώς κατηγορούσαν
και ό,τι ακριβώς απέκλειαν. Είδαµε από την ώρα εκείνη να αποκαλύπτονται, αλλά και να προετοιµάζονται αλλεπάλληλα επώδυνα
µέτρα, όπως αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα
και υπηρεσίες, αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά,
που θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα, αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης, που ήδη είχε αρχίσει να µειώνεται, αύξηση στον φόρο
εισοδήµατος στα ενοίκια, αύξηση της προκαταβολής φόρου στα
νοµικά πρόσωπα, στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στους
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αγρότες, επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, αύξηση
στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, χαράτσι στα τέλη κυκλοφορίας.
Ειδικά για τους αγρότες ο αριστερός προϋπολογισµός επιφυλάσσει αλλεπάλληλα χτυπήµατα, όπως αύξηση εισφορών στον
ΟΓΑ, αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, αύξηση
στον συντελεστή φόρου εισοδήµατος, µείωση της επιστροφής
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
Η πολιτική που προαναγγέλλει ο προϋπολογισµός, βασίζεται
στην αύξηση των φόρων και όχι στη συγκράτηση των δαπανών.
Όταν, όµως, σκοτώνεις µε φόρους και εισφορές την οικονοµία,
δεν µπορείς να παριστάνεις τον έκπληκτο ούτε να ρωτάς γιατί
δεν αποδίδουν τα µέτρα που πήρες ούτε να έρχεσαι και να ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη εκείνου που ήταν συνεπής.
Συµπέρασµα; Η συγκυβέρνηση υπονοµεύει την ντόπια παραγωγή, στραγγαλίζει την πραγµατική οικονοµία, συρρικνώνει την
απασχόληση, βάζει ταφόπλακα στις ελπίδες των νέων µας να
βρουν µια δουλειά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που έφερε
η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου αναδεικνύει την ασυνέπεια
και την ανευθυνότητά τους.
Ο προϋπολογισµός, που συζητούµε, ο πρώτος αριστερός προϋπολογισµός περιλαµβάνει νέους φόρους 3,2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Και όλα αυτά πέρα από το πακέτο των 500 εκατοµµυρίων
ευρώ, που µόλις ψηφίστηκε, τον Νοέµβριο.
Ο προϋπολογισµός είναι αντιαναπτυξιακός, αλλά και κοινωνικά
άδικος. Αποκαλύπτει την πολιτική απάτη που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αναδεικνύει την ασυνέπεια και την αναξιοπιστία τους. Διαλύει τον
µύθο της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας. Αποδεικνύει ότι οι υποσχέσεις ήταν και ψεύτικες και κάλπικες και αυτό ισχύει προπάντων για τις συντάξεις.
Υποσχόταν προεκλογικά ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τη χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης. Τώρα, αφού κατάργησαν τη
δωδέκατη σύνταξη µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
ετοιµάζουν νέες δραµατικές περικοπές. Από το καλοκαίρι περιέκοψαν κατά 2% τις κύριες συντάξεις και κατά 6% τις επικουρικές
συντάξεις. Αφαίρεσαν ήδη από τους συνταξιούχους 422 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν σταµατούν όµως εδώ. Με τον πρώτο προϋπολογισµό,
όπως παραδέχονται οι ίδιοι στην εισηγητική έκθεση, ετοιµάζονται
να πάρουν από τους συνταξιούχους στη νέα χρονιά πάνω από
1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σωρευτικά για το 2015 και το 2016 κόβουν από τις συντάξεις πάνω από 2,160 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ετοιµάζονται να κάνουν τη σύνταξη φιλοδώρηµα και αυτό είναι
το πιο κραυγαλέο παράδειγµα της αντικοινωνικής τους πολιτικής.
Είναι η πιο τρανή απόδειξη της ασυνέπειας και της αναλγησίας
τους. Είναι η απάτη που οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχου δεν
θα αφήσουν να περάσει απαρατήρητη.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Η ασυνέπειά τους δεν έχει ούτε
αρχή ούτε τέλος.
Υπόσχονταν ότι θα προστατεύσουν σε κάθε περίπτωση την
πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς. Εξαπατούσαν τον
κόσµο –το θυµάστε όλοι- λέγοντας «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Μόλις πρόσφατα ψήφισαν νόµο που άνοιξε για πρώτη
φορά την κερκόπορτα για τους πλειστηριασµούς. Έγιναν εφιάλτης για κάθε δανειολήπτη που αντιµετωπίζει δυσκολίες.
Υπόσχονταν προεκλογικά τη διατήρηση του ΕΚΑΣ. Και τώρα
τι κάνουν; Κόβουν 223 εκατοµµύρια ευρώ από το ΕΚΑΣ, κόβουν
δηλαδή τον ένα από τους τέσσερις δικαιούχους.
Υπόσχονταν, επίσης, πάλι προεκλογικά να µειώσουν τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. Τώρα αντί να µειώνουν τον φόρο κατανάλωσης, µειώνουν, κόβουν στο µισό το
επίδοµα για το πετρέλαιο. Παίρνουν από τις συµπολίτες µας που
έχουν ανάγκη, 105 εκατοµµύρια ευρώ.
Πάλι προεκλογικά, υπόσχονταν να καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ.
Τώρα όχι µόνο τον διατηρούν και τον εισπράττουν µάλιστα σε λιγότερες δόσεις, αλλά κόβουν και 20 εκατοµµύρια ευρώ από τις
απαλλαγές που ακυρώνουν.
Υπόσχονταν, επίσης, δικαιότερη κατανοµή βαρών. Τώρα τι κάνουν; Βάζουν ακόµα περισσότερους φόρους, βάζουν 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ νέους φόρους. Γονατίζουν τους πάντες:
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αγρότες, παραγωγούς, µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, συνταξιούχους, νοικοκυριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει πως όσα έλεγαν για δήθεν κοινωνική ευαισθησία ήταν απλά ένας µύθος. Οι νέοι φόροι δεν είναι µόνο
αβάσταχτοι, δεν είναι µόνο υπονοµευτικοί σε κάθε προσπάθεια
επανεκκίνησης της οικονοµίας, είναι και κοινωνικά άδικοι.
Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι αυξάνονται
περισσότερο οι έµµεσοι φόροι, οι φόροι δηλαδή που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα. Απόδειξη; Οι φόροι πλήττουν τους φτωχότερους συµπολίτες µας
περισσότερο από τους πλουσίους.
Ανάλογο είναι και το µήνυµα από την εφαρµογή του πολύκροτου νόµου για την ανθρωπιστική κρίση. Όταν στις αρχές του χρόνου έφεραν για ψήφιση τον νόµο εκείνο, δεσµεύονταν να
διαθέσουν 200 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα βέβαια ο αρµόδιος
Υπουργός οµολογεί ότι θα διατεθούν µόλις 108 εκατοµµύρια
ευρώ και του χρόνου ακόµα λιγότερα.
Ανάλογο είναι το µήνυµα για όλες τις κοινωνικές δαπάνες. Κόβουν το ΕΚΑΣ, κόβουν κοινωνικά επιδόµατα, κόβουν συντάξεις
και την ίδια στιγµή αυξάνουν τα βάρη για τα λαϊκά εισοδήµατα,
αυξάνουν τους φόρους, αυξάνουν τα τέλη, αυξάνουν ακόµα και
τις τιµές στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά
την αγωνιώδη προσπάθεια της Κυβέρνησης να συσκοτίσει, να
εξαπατήσει και να ρίξει αλλού τις ευθύνες της. Είναι κραυγαλέα
η απόπειρά της να ωραιοποιήσει τα µεγέθη του προϋπολογισµού. Είναι θεαµατική η προσπάθειά της να κατασκευάσει ψεύτικες εικόνες.
Τα νούµερα όµως που παρουσιάζει δεν βγαίνουν, δεν έχουν
καµία εσωτερική συνοχή, δεν είναι αξιόπιστα. Ο προϋπολογισµός
της Αριστεράς αποκαλύπτει πολλά, αποσιωπά, όµως, ακόµα περισσότερα. Αποσιωπά προπάντων τις δραµατικές επιπτώσεις στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αποσιωπά την καταστροφή που
συντελέστηκε σε βάρος των µετόχων των τραπεζών, αλλά και
του δηµοσίου, των φορολογουµένων δηλαδή. Αποσιωπά την
αλήθεια και πανηγυρίζει για το έγκληµα που διέπραξε.
Τώρα πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα χρειαστούν για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
που υπολογιζόταν αρχικά, αλλά µόνο τα 5,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Εκείνο όµως που δεν λέει ο κ. Τσίπρας είναι ότι η συνολική
αξία που είχαν οι µετοχές των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών
το καλοκαίρι του 2014 έφτανε τα 37,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
τώρα τις ξεπούλησε για µόλις 800 εκατοµµύρια ευρώ. Εκείνο που
δεν λέει είναι ότι µε τη διαδικασία που επέλεξαν οι αξίες των τραπεζικών µετοχών εξαϋλώθηκαν, εξανεµίστηκαν.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την τελευταία έκθεση της
νοµισµατικής πολιτικής, ενδιάµεση έκθεση του 2015, όπου λέει
χαρακτηριστικά: «Η επιδείνωση των συνθηκών στις αρχές του
2015 έχει συνέπειες για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές της οικονοµίας, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χάθηκαν σχεδόν 20 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή από το δηµόσιο, και
άλλα 17 δισεκατοµµύρια ευρώ από τους Έλληνες µικροµετόχους.
Με τις µεθοδεύσεις της, η Κυβέρνηση της Αριστεράς προκαλεί
τεράστια οικονοµική καταστροφή σε βάρος του δηµοσίου και
των µικροµετόχων. Οδηγεί, ταυτόχρονα, το τραπεζικό σύστηµα
στον αφελληνισµό.
Και αυτό, κύριε Τσίπρα, δεν είναι απλά ένα λάθος. Είναι έγκληµα. Γι’ αυτό, το λέµε άλλη µια φορά: Ας πάψει να πανηγυρίζει
η Κυβέρνηση και ας ετοιµάζει την απολογία της. Οι ευθύνες της
είναι τεράστιες.
Πραγµατικά, αναρωτιέµαι, κύριε Τσίπρα: Είστε ικανοποιηµένος
από τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας; Είστε ικανοποιηµένος
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µε τη συµφορά και το δράµα που έχετε φέρει στον ελληνικό λαό
µε την πολιτική σας; Είστε ικανοποιηµένος µε τον κατήφορο της
χώρας; Κοιµάστε ήσυχος τα βράδια, κύριε Τσίπρα; Τι έχετε να
πείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ναι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην απαντάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον λαό που κοροϊδέψατε και
που προδώσατε τις προσδοκίες του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, επιτέλους, ανάγκη να συνειδητοποιήσει η Κυβέρνηση ότι η χώρα δεν µπορεί να συνεχίσει
να πορεύεται χωρίς πυξίδα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να
προχωρά χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασµό. Δεν γίνεται να αλλάζει ο κόσµος γύρω µας και στη γειτονιά µας να αλλάζει ο παγκόσµιος χάρτης κι εµείς να παραµένουµε θεατές.
Είναι ανάγκη, επιτέλους, να µπει ένα τέλος στην αδράνεια, να
αξιοποιήσουµε το πακέτο Γιούνκερ ύψους 35 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που εµείς -η κυβέρνηση Σαµαρά- φέραµε στη χώρα µας,
να ξεκινήσουν οι µηχανές της ανάπτυξης, να δοθεί έµπρακτη
στήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να ολοκληρωθούν όλα
τα µεγάλα έργα που καρκινοβατούν.
Είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο,
για ένα γόνιµο επενδυτικό περιβάλλον και βέβαια, να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις, να προχωρήσει η αξιοποίηση του
ορυκτού µας πλούτου, να δοθεί έµφαση στις ατµοµηχανές, στη
βιοµηχανία µας, τον τουρισµό, τη ναυτιλία µας και να µην υπάρξει καµµιά υπονόµευσή τους από χρεοκοπηµένες ιδεοληψίες, να
έρθουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις στο κράτος,
για ένα κράτος σύµµαχο του πολίτη, αρωγό και όχι χειραγωγό
της επιχειρηµατικότητας, µε ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού,
µε συνεχή περιορισµό της γραφειοκρατίας, µε διαφάνεια και
αξιοκρατία.
Είναι, ταυτόχρονα, επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν οι ρυθµίσεις που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει ουσιαστικά επιτάχυνση
της δικαιοσύνης. Το απαιτεί και η κοινωνία και η οικονοµία.
Είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση να σταµατήσει τους πειραµατισµούς και τους αυτοσχεδιασµούς στην παιδεία, να επιδιώξει την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθµισή της, αλλά και τη
σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας.
Όχι σε ιδεοληψίες, όχι σε εµµονικές αντιλήψεις που βλέπουν σαν
ρετσινιά την αριστεία.
Χρειάζεται, ταυτόχρονα, η πολιτεία να σταθεί αρωγός στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της
Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής, του Λιµενικού, στις γυναίκες
και τους άντρες που ξενυχτούν και διακινδυνεύουν για την ασφάλειά µας.
Θέλω, στο σηµείο αυτό, να εκφράσω την έντονη ανησυχία µας
για το µεγάλο διεθνές προσφυγικό και µεταναστευτικό πρόβληµα, για το οποίο η Κυβέρνησή σας έχει τεράστιες ευθύνες.
Καλούµε την Κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγµή, έστω
και την τελευταία ώρα, να µην αφήσει να πάρουν τα πράγµατα
δραµατικές διαστάσεις.
Και κάτι ακόµη. Σε ώρες κρίσιµες για τα εθνικά µας ζητήµατα,
η Κυβέρνηση αποφασίζει περικοπές στις πιστώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδυνάµωση της διπλωµατικής παρουσίας της χώρας µας στο εξωτερικό.
Είναι λάθος που δεν πρέπει να συµβεί. Και µην ξεχνά, στα
εθνικά µας ζητήµατα δεν χωρούν ούτε υποχωρήσεις ούτε παραχωρήσεις. Από τις πάγιες εθνικές µας θέσεις δεν µπορεί να γίνει
ούτε βήµα πίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητούµε αποκαλύπτει την απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και γκρεµίζει τους µύθους της Αριστεράς. Ο προϋπολογισµός αυτός δεν είναι
ρεαλιστικός, δεν βγαίνει, δεν εµπνέει εµπιστοσύνη. Είναι αδύνατον να πιάσει τους δηµοσιονοµικούς στόχους. Είναι εξωπραγµατικός. Είναι κοινωνικά άδικος. Είναι καταδικασµένος να αποτύχει.
Στραγγαλίζει µε τους φόρους όποιον παράγει σε αυτήν τη χώρα.
Μειώνει τα λαϊκά εισοδήµατα, µειώνει τις συντάξεις και τα κοι-
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νωνικά επιδόµατα, µειώνει και άλλο το ΑΕΠ, διώχνει επενδύσεις,
φέρνει την ανεργία, αυξάνει το δηµόσιο χρέος.
Ο προϋπολογισµός της Αριστεράς δείχνει ότι το 2016 θα είναι
πολύ χειρότερο από το 2015 και πως µε Κυβέρνηση Αριστεράς
θα λέµε, «Κάθε πέρυσι και καλύτερα». Δυστυχώς για τον τόπο,
αλλά και για τον ελληνικό λαό, το σχέδιο αυτό του προϋπολογισµού δεν το συνέταξε η Κυβέρνηση, αλλά τα στελέχη των δανειστών. Ο προϋπολογισµός αυτός δεν συνετάχθη στο ελληνικό
Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά στις σουίτες του Χίλτον.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Καταλαβαίνω την αγωνία σας, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεστε µπροστά στην πραγµατικότητα του τρίτου
µνηµονίου, που εσείς οι ίδιοι υπογράψατε. Καταλαβαίνω την ταραχή σας, αλλά σας συστήνω ψυχραιµία, ηρεµία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Τσίπρα, ξεκινήσατε ως επαναστάτης για να αλλάξετε την
Ευρώπη και γυρίσατε στην πατρίδα ως σκλάβος της Ευρώπης.
Ξεκινήσατε ως ιεραπόστολος µιας ιδέας και µετατραπήκατε ως
µεσάζοντας µεταξύ της κ. Μέρκελ και του κ. Σόιµπλε. Σηκώσατε
τη σηµαία της επανάστασης απέναντι στους τοκογλύφους και
καταλήξατε ραντιέρης του διεθνούς κεφαλαίου! Ξεκινήσατε να
αποκαταστήσετε την τιµή, την υπόληψη, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και καταλήξατε η ντροπή των Ελλήνων!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία, η παράταξη
που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές
δηλώνουµε ξεκάθαρα τη θέση µας: Θα καταψηφίσουµε αυτόν
τον προϋπολογισµό και καλώ να πράξουν το ίδιο και οι συνάδελφοι Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, γιατί από
εµάς θα εξαρτηθεί το τελικό αποτέλεσµα, από εµάς θα εξαρτηθεί
ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουµε. Η µοίρα µας βρίσκεται στα χέρια µας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να µην υπάρχουν επιφωνήµατα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, έχω µια απορία µετά από την
οµιλία σας. Άκουσα όλα αυτά που θα αυξήσουµε. Είπατε δέκα,
δώδεκα πράγµατα. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά ήταν στην
πρόταση του Γιούνκερ που πήγαµε στο δηµοψήφισµα. Έχω µία
απορία: Εσείς είπατε «ναι» στο δηµοψήφισµα ή «όχι»; Τι ψηφίσατε; «ναι»; Δεν θέλατε; Δηλαδή, ψηφίσατε «ναι» για να αυξηθούν οι µισθοί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς τι ψηφίσατε;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία. Παρακαλώ
πολύ, µην αντιδράτε έτσι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ψηφίσατε «ναι» για να αυξηθούν οι συντάξεις; Αυτό µας λέτε; Και όχι
µόνο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι, παρακαλώ πολύ.
Ένα λεπτό, κύριε Τσακαλώτο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, για να ξέρω, τι ψηφίσατε, «ναι» ή «όχι»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επειδή είµαστε στην αρχή
της οµιλίας και έχει επαναληφθεί αυτό το σκηνικό, µην αντιδράτε
έτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μας προκαλεί, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πάει γυρεύοντας, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πάρα πολύ!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όλα
ήταν στο πλάνο Γιούνκερ. Όλα αυτά που είπε ήταν στο σχέδιο
Γιούνκερ. Και εσείς είπατε να ψηφίσουµε «ναι». Ναι ή όχι; Μήπως
έκανα λάθος και είπατε «όχι»;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κι εσείς που ψηφίσατε «όχι», τι
κάνετε τώρα; Δεν ντρέπεστε να τα ψηφίζετε τώρα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το «όχι» το δικό σας εσείς το κάνατε
«ναι».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Έχουν ακουστεί όλα µέχρι τώρα, είτε έτσι, είτε αλλιώς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να πάει µέχρι το Περού …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ! Ακούσατε προηγουµένως τι ειπώθηκε; Υπήρξαν τέτοιες
αντιδράσεις; Σας παρακαλώ. Λέµε τώρα ποιος έκανε το «όχι»,
«ναι» και το «ναι», «όχι» στις δώδεκα το βράδυ! Σας παρακαλώ!
Ηρεµήστε!
Κύριε Τσακαλώτο, συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συνεχίζω, λοιπόν, µετά απ’ αυτήν την ευθεία και ειλικρινή ανταλλαγή
απόψεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι έχουµε έναν δύσκολο προϋπολογισµό. Δεν πανηγυρίζει κανένας. Δεν είναι δύσκολος για τους λόγους που είπαν
οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή έχουµε το χειρότερο µνηµόνιο απ’ όλα –γι’ αυτό θα πω κάτι
αργότερα- ούτε επειδή είναι χειρότερος από το σχέδιο Γιούνκερ,
όπως είπα µόλις τώρα. Είναι δύσκολος προϋπολογισµός για τον
λόγο που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Είναι δύσκολος γιατί έρχεται και συσσωρεύεται πάνω σε αυτό που ήταν πριν.
Έτσι είπε ο κ. Καραθανασόπουλος και έχει δίκιο.
Τι είναι, όµως, αυτό που συσσωρεύεται πάνω του; Πού ήµασταν το 2012 ή το Γενάρη του 2014; Επειδή έχω ακούσει πάρα
πολλά επιχειρήµατα και επειδή τα έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι
και οι συναδέλφισσες από τη Συµπολίτευση, πρέπει να σας βοηθήσω. Σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κουραστεί, καθώς τα έχετε πει αυτά τα επιχειρήµατα τόσες φορές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εδώ σύντροφοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν Βουλευτές.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όπως
παλιά που λέγαµε µε νούµερα τα ανέκδοτα, εγώ θα σας πω, για
να µην κουράζεστε, τέσσερις αριθµούς και θα λέτε µόνο αυτούς
τους τέσσερις αριθµούς. Είναι τρεις αριθµοί κι ένας τζόκερ. Είναι
το 25, το 28, το 33 και το 50. Αυτούς τους αριθµούς θα λέτε από
εδώ και πέρα. Το 25 είναι το ποσοστό στο οποίο έπεσε το εθνικό
εισόδηµα στα πέντε χρόνια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας. Το 28 είναι η ανεργία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το 33 είναι το ποσοστό του πληθυσµού που είναι ή σε φτώχεια
ή κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς φτώχειας.
Γι’ αυτό, όταν µας λέτε, κυρία Γεννηµατά, ότι είµαστε ανάλγητοι, νοµίζω ότι πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να
µας δώσετε αυτό τον χαρακτηρισµό µε αυτούς τους αριθµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γι’ αυτό ερχόµαστε και στο τζόκερ. Ο τζόκερ είναι το 50, γιατί
αυτές είναι οι ποσοστιαίες µονάδες που έχετε χάσει από τότε
που ο δικοµµατισµός έπαιρνε πάνω από 80%.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Όπως λέει, µάλιστα, ο µεγάλος αθλητικός σχολιαστής Αντώνης Πανούτσος, οι Ιταλοί λένε για το ποδόσφαιρο και τα ποδοσφαιρικά αποτελέσµατα ότι το σοβαρό αποτέλεσµα είναι το 1-0.
Το 2-0 είναι λίγο υπερβολή να κουράζεσαι. Το 3-0 και πάνω είναι
«αλά ιγγλέζε», δηλαδή όπως κάνουν οι Άγγλοι.
Εσείς που είστε της ιταλικής σχολής, µπορεί να λέτε έναν ή
δύο αριθµούς. Θα µου επιτρέψετε εµένα που είµαι της αγγλικής
σχολής, να λέω και τους τέσσερις αριθµούς, δηλαδή το 25, το
28, το 33 και το 50.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είστε εδώ για αριθµούς. Κυβερνάτε τη χώρα. Δείξτε λίγη σοβαρότητα.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και θα
τους λέω όχι µόνο γι’ αυτό που έγινε στην κρίση, αλλά για το πώς
φθάσαµε σ’ αυτήν την κρίση, για τα τριάντα πέντε χρόνια που
κτίσαµε το πελατειακό κράτος, για τα τριάντα πέντε χρόνια που
έγιναν οι κοινωνικές αδικίες, για τα τριάντα πέντε χρόνια που δεν
υπήρχε αναπτυξιακό βιώσιµο µοντέλο και, βέβαια, για τα είκοσι
χρόνια που φτιάξατε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξιοί, για να είναι τόσο περιοριστικοί στις
πολιτικές.
Και επειδή αυτά τα επιχειρήµατα τα έχω πει πολλές φορές και
δεν θέλω να τα πω ξανά, να πω µόνο ένα καινούργιο επιχείρηµα,
γιατί τα τελευταία οκτώ χρόνια πριν από την κρίση έγινε µια συµφωνία µε τον διάβολο. Εκεί που είχαµε τις διαρθρωτικές πολιτικές που µέσα από σχεδιασµό, µέσα από πολιτικές, µέσα από
προτεραιότητες µπορούσε να έρθει η ανάπτυξη σε όλη τη νότια
Ευρώπη, είπατε όλοι οι κεντροαριστεροί και όλοι οι κεντροδεξιοί
στην Ευρώπη, «Να µην έχουµε αυτές τις διαρθρωτικές πολιτικές,
να τις µειώσουµε και να έρθει το ιδιωτικό κεφάλαιο και οι τράπεζες, γιατί πιστεύουµε στην φιλελευθεροποίηση των τραπεζών».
Έτσι έγινε µεγάλη η κρίση, όταν ήρθαν αυτά τα χρήµατα. Και
όταν ήρθε η κρίση, φύγανε αυτά τα χρήµατα.
Επιστρέφω τώρα στη φορολογία, γιατί ακούσαµε πάρα πολλά,
όπως «φόροι», «φόροι», «φόροι», «φόροι παντού», «ποτέ δεν έχει
ξαναγίνει αυτό». Τι κάνει, όπως µπορούµε να δούµε στη σελίδα
24, ο προϋπολογισµός; Αυξάνει τους φόρους λίγο πάνω από τα
2 δισεκατοµµύρια, στα 2,67 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πώς συγκρίνεται µε αυτό που έγινε πριν;
Πάω στο πρώτο µνηµόνιο, στον προϋπολογισµό του 2011,
όπου είχαµε να αντιµετωπίσουµε µία αύξηση των φορολογικών
εσόδων 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μετά, στο δεύτερο µνηµόνιο, η αλήθεια είναι ότι αυξήθηκαν οι
φόροι πάρα πολύ λίγο. Η αλήθεια δεν είναι πάντα από τη µία
µεριά και το δέχοµαι. Όµως, είχαµε µείωση µισθών 1 δισεκατοµµύριο 700 εκατοµµύρια και µείωση συντάξεων 3 δισεκατοµµύρια,
δηλαδή στο σύνολο 4 δισσεκατοµµύρια 700 εκατοµµύρια, όταν
στον προϋπολογισµό -στη σελίδα 77- του 2016 είναι 357 εκατοµµύρια ο αντίστοιχος αριθµός, ένα δέκατο αυτού που έλεγε για
το 2013. Το χειρότερο µνηµόνιο δεν το λες!
Όµως, πού βρισκόµαστε σχετικά µε αυτό που υπάρχει στην
Ευρώπη; Να το δούµε συγκριτικά. Τα στοιχεία του προϋπολογισµού λένε ότι στο σύνολο άµεσων και έµµεσων φόρων εµείς
έχουµε φτάσει στο 25,7% του ΑΕΠ. Τι ισχύει στην Ευρώπη; Φαντάζοµαι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, µε αυτά που ακούσατε
για τη φορολογική µας πολιτική, θα θεωρείτε ότι Ευρωπαϊκή
Ένωση θα έχει 5% λιγότερο, 10%, 15%; Το 15% ίσως να είναι µία
υπερβολή. Όµως, θα είναι πολύ λιγότερο αφού έχει γίνει αυτή η
φοροεπιδροµή, αυτοί οι «φόροι», οι «φόροι», «φόροι».
Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν; Ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που έχω, είναι: Άµεσοι φόροι 13,2%. Έµµεσοι φόροι 13,5%. Το σύνολο στο µέσο
όρο στην Ευρώπη είναι 26,7%. Πόσο είµαστε πιο ψηλά από τον
µέσο όρο; Είµαστε µείον 1%. Έχουµε λιγότερο µέσο όρο φορολογία από ό,τι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η
αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μπράβο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό που λέτε είναι µεγάλο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην αντιδράτε, παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βάλτε και άλλους φόρους! Αντέχει ο
ελληνικός λαός!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
Κύριε Τσακαλώτο, µισό λεπτό, µε συγχωρείτε.
Σας παρακαλώ. Επί τέσσερις µέρες ακούστηκαν όλες οι απόψεις, και οι άκρως αντίθετες από αυτές που τώρα λέει ο Υπουργός Οικονοµικών που κλείνει τη συζήτηση. Παρακαλώ πολύ να
ακούτε µε σεβασµό. Σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χειροκροτούµε τον
Υπουργό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν ενοχλήσαµε, κύριε Πρόεδρε. Χειροκροτήσαµε. Και είπαµε ότι έχουµε λίγους φόρους!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα,
ως τον µέσο όρο, επαναλαµβάνω…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Λέµε, βάλτε φόρους! Αυτό λέµε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Βρούτση!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αφού είπατε πριν ότι είµαστε µείον 1%,
βάλτε φόρους.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην εξανίσταστε. Επιχειρήµατα και αριθµοί κατατίθενται.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
που είπα σηµαίνει ότι δεν έχουµε πρόβληµα, ότι δεν υπάρχει
πρόβληµα µε τη φορολογία, ότι τα λαϊκά και τα µεσαία στρώµατα
δεν υποφέρουν; Βεβαίως και δεν σηµαίνει αυτό. Και γι’ αυτό πρέπει να ασχοληθεί αυτή η Κυβέρνηση πρωτίστως µε την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήµατος και τη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης. Και γι’ αυτό ακούσατε όλους τους αριθµούς
από τον Τρύφωνα τον Αλεξιάδη, γιατί γίνεται, σε πόσο βάθος γίνεται, και πόσο.
Να δώσω µόνο ένα παράδειγµα: Στα νησιά φέτος πήραµε περισσότερο από το ΦΠΑ από τον προηγούµενο χρόνο και τον προπροηγούµενο χρόνο. Και έχει αυξηθεί η εισπραξιµότητα. Γι’ αυτό
παίρνουµε και µέτρα που έχουν την καλή αναδιανοµή του εισοδήµατος. Και επιλέξαµε στον φόρο αλληλεγγύης αυτοί που παίρνουν κάτω από 30.000 να πληρώνουν λιγότερο και αυτοί που
παίρνουν 30.000 και πάνω να πληρώνουν περισσότερο.
Νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε µια συζήτηση για τη φορολογία. Δεν είναι στη θέση µας να είναι προτεραιότητα η µείωση
της φορολογίας, γιατί στην κρίση και στο κάτω µέρος της κρίσης
όλοι σχεδόν οι οικονοµολόγοι λένε ότι αν έχεις ένα ευρώ, καλύτερα να πάει στις επενδύσεις παρά στη µείωση των φόρων. Αυτό
που πρέπει να κάνουµε είναι αυτό που σας είπα, η αναδιάρθρωση των φόρων και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Μπορώ να µιλήσω και από τη µεριά των δαπανών, γι’ αυτά που
προσπαθούµε να κάνουµε για να είναι πιο καλή η ανακατανοµή
του εισοδήµατος, για την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού κατά 823 εκατοµµύρια, για την επανεκκίνηση της χρηµατοδότησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κράτους στην
υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, για την αύξηση της
επιχορήγησης των νοσοκοµείων κατά 300 εκατοµµύρια και της
Επιτροπής Προµηθειών κατά 36 εκατοµµύρια.
Ακούστηκε ότι το 2% και 6% αύξηση που υπάρχει στις ασφαλιστικές εισφορές, δεν πάνε στην υγεία. Λάθος! Από αυτήν την
αύξηση 320 εκατοµµύρια πήγαν στην υγεία το 2015 και για το
2016 το µέτρο υπολογίζεται να αποδώσει 700 εκατοµµύρια. Από
αυτά το 57%, δηλαδή 300 εκατοµµύρια, πάνε στον ΕΟΠΥΥ και
100 εκατοµµύρια πάνε στο ΙΚΑ.
Αυτές είναι οι προσπάθειες µέσα σε αυτούς τους δύσκολους
περιορισµούς που έχουµε.
Επιτρέψτε µου να γυρίσω στον οδικό χάρτη που έχουµε για να
ξεφύγουµε από την κρίση, όπως την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών –για την οποία σας έχω µιλήσει πολλές φορές-, το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης, το χρέος.
Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, µίλησε πολύ ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Δραγασάκης. Άρα δεν θα αναφερθώ ξανά
στα µεγάλα επιχειρήµατα σχετικά µε το ποιος φταίει, ποιος
φταίει για το bank run. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Νοµίζω ότι
τα επιχειρήµατα έχουν ακουστεί.
Πρέπει να σας πω ένα επιχείρηµα που δεν έχει ακουστεί, σχετικά µε αυτό που λέτε, δηλαδή µε το πόσο µειώθηκε η τιµή των
µετοχών. Ένα από τα προβλήµατα που είχαµε ήταν τα 25 δισεκατοµµύρια που άφησε το ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Είναι µεγάλη επιτυχία µας το γεγονός ότι θα χρει-
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αστούµε µόνο 5 δισεκατοµµύρια και κάτι.
Όµως, όταν έλεγαν ότι θα χρειαστούν 25 δισεκατοµµύρια,
όταν το ΔΝΤ και άλλοι θεσµοί έλεγαν ότι είναι µεγάλος αριθµός,
όταν υπήρχε και η εσωτερική βοήθεια που έλεγε ότι το πρόβληµα
των τραπεζών είναι µεγάλο και θα χρειαστεί µεγάλο ποσό για την
ανακεφαλαιοποίηση, δεν καταλαβαίνετε πόσο µεγάλο πρόβληµα
υπήρξε αυτό για τις τράπεζες και γι’ αυτό τις τελευταίες µέρες
και τον τελευταίο µήνα έπεσαν οι τιµές των µετοχών; Γιατί έπεσαν οι τιµές των µετοχών; Γιατί όταν λες ότι ίσως χρειαστούν 25
δισεκατοµµύρια και το µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών είναι 27
δισεκατοµµύρια, τότε είναι επόµενο οι επενδυτές να θεωρούν ότι
οι τράπεζες δεν έχουν µεγάλη αξία.
Πάµε τώρα και στο άλλο ερώτηµα που αφορά τις προνοµιούχες µετοχές και το ερώτηµα που έθεσα στον κ. Θεοχάρη. Ο χρόνος που είχε για το κουίζ τελείωσε. Δεν είχαµε τη σωστή
απάντηση!
Η ερώτηση ήταν τι έπρεπε να κάνουµε µε τις προνοµιούχες
µετοχές, όταν κάναµε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Είχα πει στον κ. Θεοχάρη ότι αν λέγαµε ότι θα ήταν η τιµή που
θα έβγαινε -αυτό που βγήκε- από το βιβλίο προσφορών, δεν θα
έµπαιναν επενδυτές. Αν πηγαίναµε µε αυτό που έλεγε ο νόµος –
και ο νόµος λέει ότι αν µετατρέψεις τις µετοχές, πρέπει να τις
κάνεις στην τιµή, στο µέσο όρο των δώδεκα µηνών-, θα χάναµε
πάρα πολλά χρήµατα. Και γι’ αυτό αποφασίσαµε να µην τις µετατρέψουµε και να µπουν στο bail in. Έτσι, έχουµε το µεγάλο ευτύχηµα να µην χρειάζεται bail in στη Eurobank και να χρειάζεται
µόνο στην Εθνική Τράπεζα.
Ξέρετε πόσο κερδίσαµε, κύριε Θεοχάρη –τον τελικό αριθµόπου δεν κάναµε αυτό που είπατε; Κερδίσαµε 1,3 δισεκατοµµύρια! Κερδίσαµε 1,3 δισεκατοµµύρια γιατί δεν κάναµε αυτό που
µας προτείνατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έρχοµαι τώρα στον αφελληνισµό των ελληνικών τραπεζών, για
τον οποίο σας απάντησε ο κ. Γιάννης Δραγασάκης. Επειδή, όµως,
το ανέφερε ξανά ο κύριος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, να
σας το πω ξανά κι εγώ για να µπορεί να γίνει διάλογος. Ας πάρουµε µια τράπεζα. Ας δούµε, για παράδειγµα, τη µετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς µετά από την ανακεφαλαιοποίηση:
Έλληνες µέτοχοι 39,7%, EBRD και IFC 3,4%, ξένοι θεσµικοί 30,4%,
ΤΧΣ 26,4%. Να το πούµε τώρα σε όρους πατριωτικούς; Ελληνική
συµµετοχή 66,4%. Συµµετοχή ξένων 33,5%. Το 33,5% έχει µέσα
και το EBRD και το IFC, που φαντάζοµαι ότι το θέλετε, γιατί είναι
µακροπρόθεσµοι επενδυτές που θέλουν να υποστηρίξουν την οικονοµία µακροπρόθεσµα. Άρα και αυτό το επιχείρηµα δεν πάει.
Και, τέλος, το επιχείρηµα πως ό,τι και να είναι οι µετοχές του
ΤΧΣ κρατάµε και το δικαίωµα του βέτο. Τι είναι αυτό το δικαίωµα
του βέτο, που µπορείς να το έχεις και µε µία µετοχή και το
έχουµε και στις τέσσερις; Είναι ότι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο
διοικητικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις που αφορούν την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις για συγχώνευση ή για πώληση θυγατρικών
της. Μπορεί να ασκήσει βέτο σε κάθε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου, εφόσον κρίνει ότι µε αυτή µπορεί να τεθούν σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να επηρεαστεί η ρευστότητα, η φερεγγυότητα της τράπεζας και γενικά η συνετή και
εύρυθµη λειτουργία της. Και πολλά άλλα µπορεί να κάνει µε αυτό
το βέτο.
Άρα η ιδέα ότι δεν έχουµε κανέναν έλεγχο των τραπεζών, καταρρίπτεται και αυτή.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πάµε πίσω στον
οδικό χάρτη. Είπαµε από την αρχή γι’ αυτήν τη συµφωνία ότι θα
χωρίσουµε την πολιτική της Κυβέρνησης ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ σε τρία
κοµµάτια: Τα συµφωνηθέντα, αυτά που έχουν παρκαριστεί από
το καλοκαίρι και είναι για διαπραγµάτευση και το παράλληλο
πρόγραµµα. Επιτρέψτε µου λίγες κουβέντες για κάθε κοµµάτι.
Για τα συµφωνηθέντα, παρ’ όλο που τα έχουµε συµφωνήσει,
έχουµε διαπραγµατευθεί σχεδόν σε όλα καλυτέρευση. Για τα
φαρµακεία, όπως σας είπαν πολλοί οµιλητές, θα υπάρχει φαρµακοποιός. Δεν υπήρχε αυτό. Η µείωση των τιµών των γενοσήµων θα γίνει σταδιακά. Δεν υπήρχε αυτό. Γι’ αυτά που είπατε,
κύριε Πρόεδρε, για το πετρέλαιο, θα γίνει σταδιακά. Δεν υπήρχε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό στο πακέτο Γιούνκερ, όπως δεν υπήρχε σταδιακά και η µείωση του ΕΚΑΣ. Έπρεπε αµέσως να µειωθεί. Αυτό κάναµε στα
συµφωνηθέντα.
Τώρα, φθάνουµε σε αυτά που παρκάραµε. Στην προηγούµενη
συζήτηση ήρθε ο νόµος Κατσέλη. Υποστηρίξαµε ότι θα υπάρχει
προστασία γι’ αυτούς που έχουν εισόδηµα 35.000 και κάτω και
αυτούς που έχουν σπίτια 230.000 ευρώ. Και λέτε εσείς την έξυπνη ατάκα, ότι εµείς από το «κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη», πήγαµε στο «κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δικιά σας είναι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
µου λέτε, οι µόνοι ιδιοκτήτες που σας ενδιαφέρουν είναι αυτοί
που έχουν πάνω από 35.000 και σπίτια πάνω από 300.000 ευρώ;
Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να σας κάνω και άλλη µία ερώτηση, που σας έκανε και ο κ.
Πάνος Σκουρλέτης χθες. Την άλλη εβδοµάδα θα κάνουµε διαπραγµάτευση για τον ΑΔΜΗΕ, που όπως θυµάστε από τη συµφωνία έχουµε δύο επιλογές: Ή να δεχθούµε την ιδιωτικοποίηση
ή να φέρουµε ένα σχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ που τον κρατάει στο
δηµόσιο χώρο, αλλά αυξάνει τον ανταγωνισµό. Εσείς θα επιµένετε στη «µικρή» ΔΕΗ ή θα µας υποστηρίξετε σε αυτήν τη διαπραγµάτευση; Να διαπραγµατευθούµε για τον δηµόσιο
χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ; Γιατί σας ρώτησε ο κ. Σκουρλέτης και
δεν απαντήσατε. Και ακόµα δεν ακούω τίποτα. Να τον ιδιωτικοποιήσουµε; «Μικρή» ΔΕΗ; Για να ξέρουµε τι λέµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και θα µπορούσα να πω για πολλά άλλα πράγµατα που διαπραγµατευόµαστε.
Πάµε τώρα στο παράλληλο πρόγραµµα. Θα σας πω τώρα µερικά πράγµατα που είναι στο παράλληλο πρόγραµµα και µετά
θα κάνω µία πρόταση στον Πρωθυπουργό. Στο παράλληλο πρόγραµµα στην υγεία έχουµε τη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας µε βάση τις αρχές της καθολικότητας, της ισοτιµίας και της αποτελεσµατικότητας. Έχουµε τη µεταρρύθµιση
στη διοίκηση του συστήµατος µε διαφανή διακυβέρνηση και την
αναβάθµιση των πληροφορικών συστηµάτων, την αναµόρφωση
του συστήµατος προµηθειών και άλλα πολλά.
Στην παιδεία έχουµε δεσµευθεί στη λήψη όλων εκείνων των
µέτρων που θα ελαχιστοποιήσουν τα προβλήµατα έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς και που θα αντιµετωπίσουν υφιστάµενες
δυσλειτουργίες σε ΑΕΙ και σε ερευνητικά κέντρα, στην ολοκλήρωση του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία, επιδιώκοντας να προκύψει ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες να
έχουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των κοµµάτων και των εµπλεκόµενων φορέων, στη ριζική αναδιάταξη των διαδικασιών εισαγωγής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε στόχο την
παροχή πρόσβασης στη µόρφωση για πολύ περισσότερους πολίτες και την ταυτόχρονη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων διδασκαλίας για νέους επιστήµονες.
Δεν έχω τον χρόνο να πω για το εναλλακτικό πρόγραµµα που
έχουµε για τον δηµόσιο τοµέα, για τη διαφθορά, για την επέκταση της φορολογικής βάσης.
Η πρόταση µου, κύριε Πρωθυπουργέ, Αλέξη, είναι η εξής:
Όπως έχουµε προαπαιτούµενα για τη συµφωνία, να θέσουµε σε
όλους τους Υπουργούς το δικό µας παράλληλο πρόγραµµα προαπαιτούµενων. Οπότε ο Ξανθός θα πρέπει να ξέρει πότε θα φέρει
νοµοσχέδιο για την υγεία, ο Φίλης πότε θα φέρει νοµοσχέδιο για
την παιδεία. Αυτό θα είναι το δικό µας πρόγραµµα, που όταν θα
φύγουµε, θα είµαστε όλοι και όλες περήφανοι γιατί το τελειώσαµε.
(Χειροκροτήµατα)
Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο χρέος. Για το χρέος έχω µιλήσει πάρα πολλές φορές. Ένα πρέπει να πω και δεν θα ξαναµπώ και στην αντιπαράθεση µε το ΠΑΣΟΚ και αν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …καλό
ή όχι.
Ένα χρειαζόµαστε. Χρειαζόµαστε µια συµφωνία, στην οποία
οι επενδυτές και όσοι θέλουν να καταναλώσουν, να αποταµιεύ-
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σουν, να επενδύσουν στην Ελλάδα θα ξέρουν ότι υπάρχει µία
λύση για πέντε-δέκα χρόνια. Γιατί αν δοθεί λύση που είναι µόνο
για δύο χρόνια, θα υπάρχουν επενδύσεις µόνο για δύο χρόνια
και θα γυρίσουµε στον παλιό φαύλο κύκλο, που δεν θα υπάρχει
τόσο µεγάλη ανάπτυξη και αν δεν υπάρχει τόσο µεγάλη ανάπτυξη, δεν θα είµαστε κοντά στους στόχους και θα ξαναρχίσει ο
ίδιος φαύλος κύκλος από την αρχή.
Αλλά πρέπει να ξέρετε, όχι µόνο ότι θα διαπραγµατευτούµε γι’
αυτό το χρέος, αλλά διαπραγµατευόµαστε και συζητάµε µαζί µε
τους Ευρωπαίους για µια διαφορετική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική,
γιατί έχουν καταλάβει πολλοί στην Ευρώπη πως όταν οι βόρειες
χώρες έχουν χαµηλά επιτόκια και δεν έχουν δηµοσιονοµικά προβλήµατα, είναι τρέλα να µην επενδύουν και να µην αυξάνουν
τους µισθούς για να βοηθήσουν τις χώρες του Νότου. Είναι
τρέλα να µην έχεις έναν µεγάλο προϋπολογισµό, όπως έχουν
όλες οι άλλες νοµισµατικές ενώσεις.
Γιατί είµαστε αισιόδοξοι ότι µπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή;
Γιατί βλέπουµε πόσοι και πόσες αλλάζουν. Βλέπουµε τι γίνεται
στην Πορτογαλία και βλέπουµε εκτός της Ελλάδας τι αλλαγές
γίνονται στη σοσιαλδηµοκρατία. Και βλέπουµε ότι στη µεγάλη
συζήτηση για τους πρόσφυγες αυτήν την αλληλεγγύη που δείξαµε πόσο σηµαντική είναι, γιατί η αλληλεγγύη είναι ένα προϊόν,
ένα αγαθό που όσο πιο πολύ το χρησιµοποιείς τόσο πιο χρήσιµο
είναι. Έχουµε µεγάλες ελπίδες ότι εµείς που δείξαµε αλληλεγγύη
εδώ, αυτή η αλληλεγγύη θα πάει και στα οικονοµικά ζητήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τελείωσα την οµιλία µου µε την αλληλεγγύη, ακριβώς γιατί
είναι στο κέντρο των αριστερών αξιών, µαζί µε τη συλλογικότητα,
το συνεργατισµό και τη δηµοκρατία, γιατί είχαµε είκοσι-τριάντα
χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων κυβερνούσαν η ιδιοτέλεια,
ο ανταγωνισµός και η τεχνοκρατία. Ξέραµε ότι δεν θα δουλέψει
και δεν δούλεψε αυτό. Θεωρούµε ότι µπορούµε να χαράξουµε
έναν καινούργιο δρόµο, στον οποίο αυτές οι αξίες είναι στο κέντρο της πολιτικής.
Ξέρουµε ότι πρέπει αυτές οι ιδέες να µην είναι, κύριε Κρεµαστινέ, µόνο για τα πανεπιστήµια. Αν οι δικές µας οι ιδέες ή της
παλιάς σοσιαλδηµοκρατίας ή της Αριστεράς είναι µόνο για τα
αµφιθέατρα, γιατί εσείς και εγώ να είµαστε στην πολιτική και να
µην τους αφήσουµε να κυβερνάνε µε τις δικές τους αξίες;
Είναι ώρα να σηκωθούν όσοι πιστεύουν στο κοινωνικό κράτος.
Όσοι πιστεύουν σε µια διαφορετική πολιτική είναι ώρα να σηκωθούν και να µετρηθούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον
Υπουργό Οικονοµικών.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
Περιµένετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να κοπάσουν τα χειροκροτήµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
δυνατόν! Ζητώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ. Παρακαλώ
πολύ.
Περιµένετε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αναφέρθηκε σ’ εµένα! Δεν
είναι δυνατόν να φιµώνετε έτσι τον διάλογο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία
όλες και όλοι.
Υπάρχει µια κόπωση.
Κλείνει η συνεδρίαση µε την οµιλία του Πρωθυπουργού.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέµβασή µου για τον προϋπολογισµό µε µια αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν µε το προσφυγικό, ένα
εξαιρετικής σηµασίας θέµα, εθνικής σηµασίας θα έλεγα και το
κάνω αυτό διότι µε θλίψη και αγανάκτηση παρακολουθώ τις τελευταίες µέρες για µία ακόµη φορά την προσπάθεια υπονόµευσης
της χώρας.
Αυτήν τη φορά ανακαλύφθηκε η σίγουρη «αποποµπή» µας -
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έτσι έγραφαν σε όλους τους τόνους συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης- όχι από την Ευρωζώνη, αλλά από τη Συνθήκη του Σένγκεν. Είδαµε πρωτοσέλιδα ότι το Grexit ξαναήρθε, ότι µας
διώχνουν από την Ευρώπη, ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της για τους χώρους πρώτης υποδοχής των προσφύγων.
Και βεβαίως, κάποιοι τα διακίνησαν όλα αυτά, κάποια κέντρα στο
εξωτερικό, από χώρες µάλιστα που κτίζουν τείχη και φράχτες.
Αλλά και κάποιοι τα αναπαρήγαγαν εδώ, δυστυχώς, πρώτοι σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα, πριν καν συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς
συµβαίνει, φαντάζοµαι και πριν καν επικοινωνήσουν µε τον αρµόδιο επίτροπο, τον Έλληνα επίτροπο, µε τον οποίο η Κυβέρνηση είναι σε καθηµερινή επαφή, όχι για να υπηρετηθεί,
εξυπηρετηθεί κάποιο µικροκοµµατικό συµφέρον, αλλά το εθνικό
συµφέρον. Δυστυχώς πρώτοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αναπαρήγαγαν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, αποδεχόµενοι τα
πιο ακραία σενάρια, ότι η χώρα ορθώς εγκαλείται και ότι η χώρα
βγαίνει από την Σένγκεν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ποιος το είπε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιος το είπε; Ποτέ δεν το είπαµε! Διαστρεβλώνετε την αλήθεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι στην προχθεσινή, στην
προ µίας εβδοµάδας σύνοδο των πολιτικών Αρχηγών ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας εκεί, ο κ. Πλακιωτάκης, διετύπωσε
την άποψη ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν συµφωνεί µε τη δηµιουργία
των κέντρων υποδοχής στα νησιά µας.
Και ήρθε βέβαια εχθές Παρασκευή η Σύνοδος των Υπουργών
Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέψευσε όλα αυτά τα
σενάρια. Και βεβαίως διέψευσε και τα κάθε λογής «παπαγαλάκια».
Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί δηλαδή που σύµφωνα µε τους κινδυνολόγους θα µας έδειχναν την
πόρτα της εξόδου από την Σένγκεν, όχι µόνο δεν έπραξαν αυτό,
αλλά έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη διαχείριση των
προσφυγικών ροών. Έκαναν µάλιστα ορισµένοι και αυτοκριτική,
ότι αν κάποιοι δεν εφαρµόζουν τα συµφωνηθέντα, είναι κάποιες
χώρες που κτίζουν τείχη και φράχτες γιατί αυτή είναι η αντίληψή
τους για την Ευρώπη και δεν υλοποιούν, δεν προωθούν το σχέδιο
µετεγκατάστασης προσφύγων προς τις χώρες αυτές.
Μάλιστα, ορισµένες χώρες, µεταξύ τους και η Γερµανία, κατανόησαν, έστω µε καθυστέρηση, και στήριξαν την πρόταση της
Ελλάδας για απευθείας µετεγκατάσταση-υποδοχή προσφύγων
από την Τουρκία προς τις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η δήλωση του
αρµόδιου Υπουργού Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
κ. Άσελµπορν, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την ευθύνη της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων έβαλε τέλος, ελπίζω οριστικό, στα
ακατανόητα αυτά σενάρια, που µαζί µε τους πιο αντιδραστικούς
κύκλους κάποιων κρατών-µελών προωθήθηκαν δυστυχώς και
στη χώρα µας.
Και εδώ θέλω να αναρωτηθώ, διότι µε µεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι, καλά σε όλα τα άλλα, θα πούµε γι’ αυτά αργότερα,
αλλά και σε αυτό το θέµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θεσµικός
πυλώνας του πολιτικού συστήµατος, δεν µπόρεσε -µοναδικό
κόµµα από όσα συµµετείχαν στη σύνοδο των πολιτικών Αρχηγών- να βρει σηµείο ταύτισης και εθνική γραµµή σε ένα κρίσιµο
εθνικό θέµα; Κι όµως, ακόµα και σε αυτό το θέµα διαφοροποιηθήκατε.
Εντάξει, λοιπόν, αυτοί που έχουν στόχο, έχουν λόγο να βάζουν
την Ελλάδα στο στόχαστρο. Εντάξει και τα κάθε λογής συγκροτήµατα της διαπλοκής, που τώρα ξεψυχούν και πιάνονται από το
καθετί, αναδεικνύουν µε πηχυαίους τίτλους ότι δεν τους ενδιαφέρει το εθνικό συµφέρον και νοιάζονται γι’ άλλα. Αναδεικνύουν
µάλιστα ότι η Ελλάδα -πρότυπο αλληλεγγύης τούτες τις στιγµές
ο ελληνικός λαός, οι νησιώτες µας- είναι λέει «αφρικανική χώρα».
Εντάξει όλοι αυτοί, αλλά κι εσείς; Θα έλεγα ότι σε τέτοια ζητήµατα εθνικής ευθύνης απαιτείται περισσότερη υπευθυνότητα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρωθυπουργέ, δέκα
µήνες δεν έγινε τίποτα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν σας διέκοψα.

3142

Ακούσαµε την οµιλία του υπηρεσιακού σας Προέδρου µε µεγάλη προσοχή και βλέπω ότι και στην οµιλία του Υπουργού των
Οικονοµικών, αλλά και στη δική µου παρεµβάλλεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κατανοώ,
λοιπόν, ότι βρίσκεστε σε µια διαδικασία ατέρµονη -δυστυχώς για
τη χώρα, όχι για εσάς- εσωκοµµατική. Όµως, υπάρχουν και κάποια όρια. Εκεί που υπάρχει περιθώριο για τη χώρα, να διαφωνούµε. Εκεί, όµως, που υπάρχει ύψιστο ζήτηµα εθνικής ευθύνης,
η διαφωνία είναι πολυτέλεια. Και πείτε µας επιτέλους, που ακριβώς και σε τι διαφωνείτε. Θέλετε ή δεν θέλετε να εκπληρώσει η
χώρα τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ως προς τα κέντρα πρώτης
υποδοχής; Επικροτείτε ή δεν επικροτείτε τη στάση που αναδεικνύει το πρόσωπο της αλληλεγγύης στην Ευρώπη; Ή µήπως συντάσσεστε κι εσείς µε ορισµένες ακραίες φωνές στην Ευρώπη,
που µας εγκαλούν γιατί δεν επαναπροωθούµε στο Αιγαίο ανθρώπους που κινδυνεύουν µε πνιγµό, δηλαδή γιατί δεν πνίγουµε ανθρώπους στο Αιγαίο;
Ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείχνει µε σθένος την αλληλεγγύη του, όταν κάποιοι
άλλοι κτίζουν τείχη και γκρεµίζουν το ευρωπαϊκό όραµα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη υλοποιείται στα νησιά µας, εκεί
όπου γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους ανθρώπους
µας, τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, τους άνδρες και τις
γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος που σώζουν καθηµερινά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, τους άνδρες και τις γυναίκες της
Αστυνοµίας και του Στρατού και σας καλώ όλους, αν θέλετε, να
επισκεφθείτε και να το διαπιστώσετε ιδίοις όµµασι.
Θέλω να επαναλάβω πως σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούµε εντατικοποιώντας τη δουλειά µας, διορθώνοντας λάθη και
παραλείψεις, επιταχύνοντας το έργο µας. Και βεβαίως ελπίζω σε
αυτήν την προσπάθεια να βρούµε αρωγούς από όλες τις πτέρυγες του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα του προϋπολογισµού. Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, τα τελευταία έξι χρόνια υλοποιήθηκε στη
χώρα µας µια πολιτική ακραίας και σκληρής, ταξικής θα έλεγα,
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εσωτερικής υποτίµησης. Στόχος αυτής της πολιτικής ήταν η εκκαθάριση δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η δηµιουργία ενός νέου καθεστώτος κεφαλαιακής
συσσώρευσης σε βάρος της εργασίας. Καταργήθηκαν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, µειώθηκαν µε κυβερνητική απόφαση
αρκετές φορές οι µισθοί, οι κατώτατοι µισθοί στον ιδιωτικό
τοµέα, διευρύνθηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και επικράτησε ένα κλίµα ασυδοσίας της εργοδοσίας.
Ταυτόχρονα, στο όνοµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και
της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους, διεπράχθησαν εγκλήµατα κατά του κοινωνικού κράτους, των νοσοκοµείων, που σήµερα πραγµατικά κρέµονται σε µια κλωστή, των πανεπιστηµίων,
των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και των ανθρώπων, δηµοσίων
υπαλλήλων και συνταξιούχων. Δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι
ήταν αυτή η πραγµατικότητα που εµείς κληρονοµήσαµε στις 25
Γενάρη αυτού του χρόνου.
Η πολιτική αυτή, βέβαια, είναι φανερό ότι είχε έναν στόχο και
ότι µειώνοντας την ενεργό ζήτηση, ήταν δεδοµένο ότι θα οδηγούσε σε υψηλή ύφεση και σε εκτίναξη της ανεργίας.
Δεν είχαµε, όµως, να κάνουµε εδώ µε ένα ατύχηµα ή ένα
λάθος. Είχαµε να κάνουµε µε ένα σχέδιο εκτελεσµένο καλά, ένα
σχέδιο νεοφιλελεύθερης έµπνευσης. Ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο που η δική µας Κυβέρνηση αµφισβήτησε κατά τη διάρκεια
της διαπραγµάτευσης και συνεχίζει και σήµερα να αµφισβητεί.
Δικός µας στόχος ήταν και είναι ένας βαθύς και ριζικός µετασχηµατισµός του οικονοµικού, παραγωγικού και κοινωνικού µοντέλου της χώρας, η στήριξη των εργασιακών δικαιωµάτων, της
απασχόλησης, η διεύρυνση του κοινωνικού κράτους, η προστασία της δηµόσιας περιουσίας, η δίκαιη φορολόγηση, η προστασία του περιβάλλοντος.
Γνωρίζουµε, όµως, όλοι καλά ότι αυτοί οι στόχοι προϋποθέτουν τη ριζική ανατροπή των συσχετισµών, κοινωνικών και πολιτικών, όχι µόνο σε µια χώρα, τόσο βεβαίως στην πατρίδα µας,
αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συσχετισµοί
αυτοί δεν αλλάζουν από τη µια µέρα στην άλλη. Χρειάζεται διαρ-
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κής προσπάθεια, προσήλωση, κινητοποίηση, πολιτική βούληση
για βαθιές τοµές.
Η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει εµπράκτως ότι διαθέτει και
την τόλµη –και µε το παραπάνω µάλιστα- και τη βούληση. Με τον
σηµερινό προϋπολογισµό αποδεικνύουµε ότι διαθέτουµε και την
ικανότητα να ηγηθούµε αυτής της µεγάλης και δύσκολης κοινωνικής προσπάθειας σε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, διότι
αυτός ο προϋπολογισµός είναι µια δύσκολη άσκηση για µας, µια
άσκηση για µια Κυβέρνηση που θέλει να αποτυπώσει στίγµα κοινωνικής δικαιοσύνης και αναδιανοµής πόρων σε συνθήκες δηµοσιονοµικής στενότητας και δυσκολίας.
Πίσω από τους αριθµούς του προϋπολογισµού µπορεί να δει
κανείς συµπυκνωµένα µια αγωνιώδη µάχη να στηριχθούν οι δυνάµεις της εργασίας, τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα, αλλά
να δει και την προοπτική για τον σταδιακό µετασχηµατισµό που
είναι αναγκαίος για την ευηµερία των πολλών.
Αγωνιστήκαµε εξαρχής σ’ ένα πλαίσιο που ήταν εκ των προτέρων ναρκοθετηµένο από µια ιδιότυπη συµπαιγνία συµφερόντων,
τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, που απεργάζονταν το σενάριο της παρένθεσης. Στα δηµοκρατικά όρια της εντολής που
µας εµπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες, εξετάσαµε κάθε εναλλακτική και κάθε µέσο, σε συνθήκες χρηµατοδοτικής ασφυξίας
και πολιτικού εκβιασµού και πετύχαµε στο τέλος µια συµφωνία
που δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ήταν συµβιβασµός µε τους δανειστές µας.
Η συµφωνία αυτή είναι σαφώς δύσκολη, ωστόσο δεν εγγράφει
απλώς και µόνο το νεοφιλελεύθερο φανατισµό υπερσυντηρητικών κύκλων των δανειστών. Εµπεριέχει ταυτόχρονα και µια διαφορετική, ριζοσπαστική αντίληψη για την οικονοµία και την
κοινωνία. Αποτελεί δηλαδή, όπως όλα τα πράγµατα στη ζωή,
συµπύκνωση ενός συσχετισµού δυνάµεων.
Όσοι ενδεχοµένως αρχικά φαντάστηκαν µια εύκολη, θεαµατική νίκη, παρασιωπώντας τους συµπαγείς αρνητικούς συσχετισµούς δυνάµεων απέναντί µας, βγήκαν έξω από τον χορό νωρίς,
και εκ του ασφαλούς πρότειναν λύσεις ανεύθυνες, ηρωικής αυτοθυσίας και ροµαντικού βολονταρισµού. Στη δραµατική αυτή
πορεία, όµως, ήταν πολλοί και εκείνοι που απαξίωσαν την προσπάθειά µας και αξίωσαν για τους εαυτούς τους το καταραµένο
ταλέντο της Κασσάνδρας.Προφήτευσαν την κατάρρευση και την
καταστροφή υπονοµεύοντας τον διαπραγµατευτικό αγώνα.
Αποδείχτηκαν, όµως, σε πολλά ψευδοπροφήτες και µάλιστα
επανειληµµένα καθώς ακολούθησε µια σειρά συντριπτικών διαψεύσεων.
Διάψευση πρώτη: Το «όχι» του δηµοψηφίσµατος δεν οδήγησε
τη χώρα εκτός ευρώ, αλλά ενίσχυσε τη διαπραγµατευτική µας
θέση για µια συµφωνία πιο ευέλικτη από αυτήν που µας πρότειναν, µε καλύτερους όρους από αυτήν που µας πρότειναν. Χαµήλωσαν οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσµατα. Τον Αύγουστο
έγινε έµµεση αναδιάρθρωση του χρέους, αφού καλύψαµε όλες
µας τiς χρηµατοδοτικές ανάγκες µέχρι το 2019, ενώ ταυτόχρονα
αυξήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι για επενδύσεις.
Για πρώτη φορά περιλήφθηκαν στη συµφωνία και στόχοι της
ελληνικής κυβέρνησης, στόχοι προοδευτικοί και ριζοσπαστικοί
για την καταπολέµηση της µαύρης εργασίας, για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, για την επαναφορά
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Διάψευση δεύτερη: Η έξωθεν επιβολή τραπεζικών περιορισµών δεν κατέληξε ούτε σε κατάρρευση του τραπεζικού µας συστήµατος ούτε και σε κούρεµα των καταθέσεων, όπως πολλοί
προεξοφλούσαν.
Σήµερα οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στην κορυφή
της Ευρώπης από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙΙ. Από τα 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών χρειάστηκαν µόλις τα 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό σηµαίνει ότι γλιτώσαµε 19 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επιπλέον χρέος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αν κάποιος
λίγους µήνες πριν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα εκτιµούσε ότι θα
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υπήρχε τόσο υψηλή συµµετοχή επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες, σίγουρα οι περισσότεροι από εδώ θα τον περνάγατε για
υπερφίαλο. Και όµως συνέβη και αυτό αποδεικνύει την ταχύτατη
επιστροφή στην σταθερότητα, αλλά και την ταχύτατη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία.
Επιπλέον, διασφαλίσαµε και κατά το µέγιστο δυνατόν το δηµόσιο συµφέρον. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες διαδικασίες
ανακεφαλαιοποίησης, το ΤΧΣ λαµβάνει κανονικές µετοχές και µετατρέψιµες οµολογίες, δηλαδή απολαµβάνει προνοµιακή επιστροφή κεφαλαίου ή ασκεί έλεγχο µε δικαίωµα ψήφου, ενώ στις
προηγούµενες διαδικασίες οι µετοχές που ελάµβανε δεν είχαν
δικαίωµα ψήφου, αλλά ούτε βέβαια επιτόκιο.
Διάψευση τρίτη: Οι δεύτερες εκλογές του Σεπτεµβρίου δεν καθήλωσαν την οικονοµία και οι πολίτες επαναβεβαίωσαν πανηγυρικά -και µάλιστα µε τα ίδια αριθµητικά αποτελέσµατα- την
επιλογή τους για αλλαγή σελίδας στον τόπο. Με την άµεση συγκρότηση σταθερής Κυβέρνησης ανέκαµψαν γρήγορα οι δείκτες
εµπιστοσύνης και οικονοµικού κλίµατος.
Διάψευση τέταρτη: Η πρόσφατη ρύθµιση για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, όχι µόνο δεν απελευθερώνει τους πλειστηριασµούς, αλλά αντίθετα προστατεύει απόλυτα τους συνεπείς δανειολήπτες και θεσµοθετεί ένα αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης.
Με την τροποποίηση του νόµου Κατσέλη έχουµε πλέον εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για παραπάνω από το
60% των οφειλετών στεγαστικών δανείων. Ειδικά το ασθενέστερο
25% απολαµβάνει απόλυτη προστασία, ενώ για το υπόλοιπο 35%
προβλέπεται, όχι µόνο η προστασία από τους πλειστηριασµούς,
αλλά για πρώτη φορά δίνεται και η δυνατότητα κουρέµατος του
δανείου. Οι δόσεις πλέον θα προσαρµόζονται στη σηµερινή χαµηλή εµπορική αξία του ακινήτου και όχι στην υψηλή αντικειµενική
αξία µε την οποία είχαν συναφθεί τα δάνεια προ δεκαετίας πριν
από την κρίση.
Και µην ξεχνάµε ότι όλα αυτά τα πετύχαµε ανατρέποντας δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης για πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασµών αλλά και την αρχική θέση των
δανειστών, που απαιτούσαν στη διαπραγµάτευση καθεστώς προστασίας µόνο για το 16% των οφειλετών.
Διάψευση Πέµπτη: Η ύφεση για το 2015 όχι µόνο δεν άγγιξε
διψήφια ποσοστά που µας έλεγαν κάποιοι τις µέρες που έκλειναν
οι τράπεζες, αλλά αντίθετα παρέµεινε µηδενική. Ταυτόχρονα η
κατανάλωση, η απασχόληση και οι εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς. Έτσι, βάσιµα προσδοκούµε ότι οι θετικοί ρυθµοί µεγέθυνσης θα επανεµφανιστούν το δεύτερο εξάµηνο του 2016. Παρά
τη φορολογική κόπωση της εξαετούς ύφεσης τα φορολογικά
έξοδα αυξήθηκαν συγκριτικά µε πέρυσι ως ποσοστό του ΑΕΠ
στο 25% από το 21%.
Συγκρίνοντας ακόµα οµοειδείς ως προς τα φορολογικά έσοδα
µήνες, όπως τον Οκτώβριο του 2015 µε τον Οκτώβριο του 2014,
βλέπουµε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 714 εκατοµµύρια. Οµοίως οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων τον Νοέµβρη
του 2015 είναι κατά 523 εκατοµµύρια περισσότερες από τον Νοέµβρη του 2014. Σε αυτό συνέβαλε ο αναπροσανατολισµός και
η εντατικοποίηση της δουλειάς των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών µηχανισµών. Για πρώτη φορά η αύξηση του ΦΠΑ
στα νησιά αυξήθηκε ακολουθώντας βέβαια και την αυξηµένη
τουριστική ροή.
Το κυριότερο όµως και αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει είναι
το εξαιρετικής σηµασίας εύρηµα από τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το δεκαήµερο της εξέτασης από τους
εισαγγελείς του Φαλτσιανί στο εξωτερικό για την περιβόητη
λίστα Λαγκάρντ, οι οικειοθελείς εισπράξεις φόρων από την εν
λόγω λίστα άγγιξαν µέσα σε λίγες µέρες τα 80 εκατοµµύρια
ευρώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Είναι απόρρητα αυτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Φαίνεται,
λοιπόν, ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής πρωτίστως είναι και
θέµα πολιτικής βούλησης. Και ξέρετε, αυτή η Κυβέρνηση έχει
αποδείξει ότι τη διαθέτει αυτήν τη βούληση. Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν πλέον αλλάξει προσανατολισµό και επικεντρώνονται
σε υποθέσεις οικονοµικού εγκλήµατος και διαφθοράς. Δεκάδες
υποθέσεις οδηγούνται στον εισαγγελέα. Επίορκοι οδηγούνται
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στον δρόµο προς την έξοδο από το δηµόσιο και επιτέλους διεκδικούµε επιστροφή των κλεµµένων στα δηµόσια ταµεία.
Ελέγχονται όλες οι λίστες, παλιές και νέες, και κάποιες που
έρχονται το τελευταίο διάστηµα και πηγαίνουν µε την κανονική
διαδικασία απευθείας εκεί που πρέπει και όχι σε κάποια συρτάρια. Ολοκληρώνεται σύντοµα και µπαίνει σε πιλοτική εφαρµογή
ένα σύγχρονο σύστηµα διασταύρωσης καθαρής περιουσίας µε
τα δηλωθέντα εισοδήµατα σε βάρος δεκαπενταετίας.
Επίσης, εισάγεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο
των offshore. Από τις δέκα χιλιάδες offshore που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι έξι χιλιάδες περίπου είναι ελεγκτικά αξιοποιήσιµες. Απ’ αυτές τις έξι χιλιάδες offshore έχουν ήδη ελεγχθεί
οι τριακόσιες ογδόντα τέσσερις και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους
130 εκατοµµυρίων ευρώ. Αντιθέτως, την περίοδο 2014-2015
ελέγχθηκαν µόλις τριακόσιες offshore µέσα σε έναν χρόνο και
βεβαιώθηκαν φόροι ύψους µόνο 94 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, προωθείται νοµοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη
κεφαλαίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ώστε επιτέλους να
πληρώσουν όσοι απέκρυψαν χρήµατα και όσοι εκµεταλλεύθηκαν
το καθεστώς ασυδοσίας των τελευταίων είκοσι ετών.
Τέλος, µια εξαγγελία διαρκώς επαναλαµβανόµενη από την
εποχή του Καποδίστρια, γίνεται επιτέλους πράξη.
Μπαίνει σε φάση εφαρµογής το σχέδιο για το Περιουσιολόγιο,
µε στόχο την άµεση νοµοθέτησή του και την εκκίνησή του από τον
Σεπτέµβριο του 2016. Όχι για να κατάσχονται τιµαλφή ή πίνακες
ζωγραφικής, όπως ανεύθυνα έγραψαν ορισµένα µέσα, αλλά για
να µπορούν, επιτέλους, οι φορολογικές αρχές να παρακολουθούν
διαχρονικά πώς εξελίσσονται οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση και να ελέγχονται στοχευµένα όσοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητες µεταβολές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόµα και µέσα σε αυτό το στενό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που ορίζει η δύσκολη συµφωνία που πετύχαµε τον περασµένο Ιούλη, πετυχαίνουµε τον πρώτο στόχο, την
ανακατανοµή βαρών, για να ακολουθήσει ο δεύτερος στόχος που
είναι η µεγάλη µάχη της αναδιανοµής. Σε στενό δηµοσιονοµικό
περιβάλλον ο προϋπολογισµός αυτός δίνει προτεραιότητα στην
κοινωνική δικαιοσύνη και µπαίνουν οι βάσεις για την επιστροφή
στην ανάπτυξη. Αυτό είναι εφικτό, κυρίως χάρη στους χαµηλότερους στόχους για πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά και στην αύξηση των δηµόσιων κι ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις.
Πιο συγκεκριµένα: Η ύφεση για το 2015 αναθεωρείται από 4% σε µηδενική. Έτσι η ετήσια απόδοση των µέτρων πέφτει στα
5,7 δισεκατοµµύρια στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισµού και
το βάρος των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων µειώνεται. Οµοίως,
αναθεωρούνται προς τα κάτω και οι αρνητικές προβλέψεις για
ύφεση το 2016. Από -1,3% που ήταν στο προσχέδιο, η πρόβλεψη
τώρα είναι για -7%. Πρόκειται, όµως, για µια συντηρητική πρόβλεψη –επιτρέψτε µου την εκτίµηση- που υπερεκτιµά ακόµα την
επίπτωση των ελέγχων και πιστεύω θα διαψευστεί. Και κυρίως
θα διαψευστεί όταν το καλοκαίρι θα έχουµε κι ένα εξαιρετικό
έτος τουρισµού.
Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος θα ευνοήσει
περαιτέρω τη θετική ψυχολογία των πολιτών, κυρίως των επενδυτών, για περισσότερη κατανάλωση κι επενδύσεις και για δηµιουργία θέσεων εργασίας. Άλλωστε, το γραµµικό σχήµα της
οικονοµικής ανάλυσης που ήθελε η επιβολή των κεφαλαιακών
ελέγχων να οδηγεί αυτόµατα σε ύφεση και αύξηση της ανεργίας,
διαψεύστηκε.
Ήδη πολλοί αναλυτές, εντός κι εκτός Ελλάδας, αναµένουν
πλέον την εκδίπλωση της συµπιεσµένης δυναµικής που έχει το
οικονοµικό µας σύστηµα από το δεύτερο κιόλας εξάµηνο του ’16.
Και είναι ακριβώς εκείνη η εξέλιξη που µπορεί να επιταχύνει τη
διαδικασία ανάκτησης της οικονοµικής µας κυριαρχίας, την πολυπόθητη έξοδο από την επιτροπεία των δανειστών και τη συνολική υπέρβαση, έξοδο από την κρίση.
Συγκρίνοντας τα δύο µεσοπρόθεσµα, ο δηµοσιονοµικός
χώρος που δηµιουργείται, από τους χαµηλότερους στόχους ως
το 2018, ισούται µε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν είναι λίγο αυτό.
Είναι σχεδόν ένα επιπλέον ΕΣΠΑ. Αυτός ο δηµοσιονοµικός
χώρος θα αξιοποιηθεί για τη διόρθωση κοινωνικών αδικιών και
για τον µετριασµό των συνεπειών της ύφεσης. Ενισχύεται για
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πρώτη φορά µετά από χρόνια ο κοινωνικός προϋπολογισµός
κατά 823 εκατοµµύρια. Παρέχεται κάρτα ανασφάλιστων και δωρεάν πρόσβασης στα νοσοκοµεία, κάλυψη των ανασφάλιστων
υπερηλίκων, δωρεάν µετακίνηση ανέργων στα µέσα µαζικής µεταφοράς και επέκταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Το πρώτο τρίµηνο του ’16 εισάγεται στα σχολειά µας ο θεσµός
των σχολικών γευµάτων, στα δηµοτικά σχολεία, κατά προτεραιότητα µε βάση τον χάρτη της φτώχειας. Για πρώτη φορά µετά
από πέντε χρόνια θα γίνουν επιτέλους προσλήψεις στον χώρο
της υγείας, προκειµένου να καλυφθούν οι µεγάλες ελλείψεις των
νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Άµεσα θα έχουµε εννιακόσιες ογδόντα
πέντε, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο χιλιάδες τετρακόσιες
σαράντα προσλήψεις. Παράλληλα, αυξάνουµε την επιχορήγηση
στα νοσοκοµεία κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ ως ένα ελάχιστο
µέτρο για την αντιστροφή της πορείας εξαθλίωσης του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας.
Εξοικονοµούµε από τα καρτέλ φαρµάκων και προµηθειών που
ετράφησαν επί των ηµερών των προηγούµενων κυβερνήσεων,
προκειµένου να στηρίξουµε την καθολική και υψηλού επιπέδου
περίθαλψη όλων των Ελλήνων που είναι σε θέση να προσφέρουν
οι γιατροί µας, οι νοσηλευτές µας στα νοσοκοµεία σήµερα, υπερβάλλοντας σε αυτό.
Ως ενεργητική πολιτική απασχόλησης θα απορροφηθούν εµπροσθοβαρώς 450 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2016 από
τα 1,4 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Έτσι, ξεκινάµε
άµεσα δώδεκα προγράµµατα απασχόλησης για εκατόν τέσσερις
χιλιάδες ανέργους, ενώ στόχος µας είναι µέσα στην επόµενη
χρονιά να δηµιουργηθούν κι άλλες εκατό χιλιάδες νέες θέσεις
εξειδικευµένης κοινωφελούς εργασίας σε όλους τους δήµους
της χώρας, δηλαδή συνολικά περίπου διακόσιες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας.
Με στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ» έχουµε εκατόν δώδεκα χιλιάδες καινούργιες θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα και σύµφωνα µε την
ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία αποµειώθηκε κατά 1,4% το τελευταίο οκτάµηνο, αλλά βεβαίως, εµείς δεν θα πανηγυρίσουµε γι’ αυτό, όπως
ενδεχοµένως θα κάνατε στη θέση µας, όπως κάνατε και στο παρελθόν, παρουσιάζοντας ένα success story. Και δεν θα πανηγυρίσουµε γι’ αυτό όταν η ανεργία στη χώρας µας παραµένει σε
απαράδεκτα ποσοστά για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις εφήρµοσαν µε σύστηµα και επιµέλεια ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερου µετασχηµατισµού της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Το δικό µας σχέδιο είναι στους αντίποδες. Περιλαµβάνει αναδιανοµή εισοδηµάτων, στήριξη της εργασίας, προστασία κοινωνικού κράτους. Απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση για την
επιτάχυνση της αναδιανοµής και τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων
εργασίας είναι η αναχαίτηση αυτής της τροµακτικής αποεπένδυσης που έχει επισυµβεί στον τόπο.
Σε αυτήν την κατεύθυνση για πρώτη φορά από το 2008 αυξάνουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στα 6,75 δισεκατοµµύρια, ενώ από το ΕΣΠΑ διοχετεύονται 300 εκατοµµύρια
ευρώ περισσότερα απ’ ό,τι την περασµένη χρονιά.
Επιταχύνονται επίσης, οι διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ.
Απεντάξαµε έργα που δεν είχαν τις προϋποθέσεις και πρόδιδαν
πελατειακή λογική και µεταφέραµε άλλα στο επόµενο ΕΣΠΑ για
να µην επιστραφούν χρήµατα.
Επίσης, εξασφαλίσαµε διπλάσια προκαταβολή από την κοινοτική χρηµατοδότηση, 14% αντί 7%. Μειώνονται επιτέλους δραστικά οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.
Τον Αύγουστο δόθηκαν 500 εκατοµµύρια γι’ αυτόν το σκοπό και
από την τελευταία δόση των 2 δισεκατοµµυρίων, 400 εκατοµµύρια.
Διατηρούµε παρά τις Κασσάνδρες το καθεστώς για τις εκατό
δόσεις, που ήταν εξόχως ευεργετικό για εκατοντάδες χιλιάδες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και για το δηµόσιο ταµείο. Με τη ρύθµιση αυτή -που σας θυµίζω την επιβάλαµε
στους δανειστές, ήταν µονοµερής ενέργεια τότε- έχουµε εισπράξει µέχρι στιγµής πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ελευθερώνονται επιπλέον πόροι µέσω άµεσων και έµµεσων
µειώσεων του χρέους. Η συµφωνία εξασφάλισε, όπως είπα και
πριν, µερική αναδιάρθρωση χρέους µε επιτόκιο δανεισµού στο
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1,3 και κάλυψη των αναγκών µας µέχρι το 2019. Αυξήθηκε ο
µέσος όρος των ωριµάνσεων των δανείων στα τριάντα τρία χρόνια και µειώθηκε το κόστος εξυπηρέτησης τους. Και πλέον το
πρόβληµα εντοπίζεται από το ’22 και µετά κι από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αναγκαία αποµείωση του χρέους, που θα
ξεκινήσει µε βάση τη συµφωνία αµέσως µετά την πρώτη αξιολόγηση.
Αυτή η νέα προοπτική βιωσιµότητας και εξυπηρέτησης του
χρέους, σε συνδυασµό µε την επιτυχηµένη, όπως αποδείχθηκε,
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και οι συνακόλουθες
αναβαθµίσεις της χώρας από τους διεθνείς οίκους, θα ανοίξουν
και το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα από το νέο έτος, µειώνοντας
έτσι το κόστος εξεύρεσης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες.
Δηµιουργείται, συνεπώς, σταδιακά το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης για την επιστροφή των ελληνικών καταθέσεων και την
αυτοδύναµη πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, που ταλαιπωρήθηκαν είναι η αλήθεια, αλλά άντεξαν το υψηλό κόστος δανεισµού όλα αυτά τα χρόνια.
Όλα τα παραπάνω φιλοδοξούµε να συναρθρωθούν στο εθνικό
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα παρουσιάσουµε
αφού θέσουµε σε ευρύ διάλογο τον προσεχή Μάρτιο.
Με τη δηµιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, την αναβάθµιση
του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και την εισαγωγή νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων, θα χρηµατοδοτηθεί ο στρατηγικός
σχεδιασµός για το νέο, καινοτοµικό και δίκαιο παραγωγικό πρότυπο που θέλουµε να οικοδοµήσουµε.
Σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εξετάζονται οι βέλτιστες τεχνικές για την ένταξη µεγάλων έργων στο
Γιούνκερ plan, προκειµένου να µπορούν να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια. Δεκατρία νέα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ εκκινούν µέσα στο 2016. Προβλέπονται
κονδύλια 280 εκατοµµυρίων ευρώ για τη διασύνδεση έρευνας
και επιχειρηµατικότητας, ενώ άµεσα, µέχρι τα τέλη Δεκεµβρίου,
θα προκηρυχθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014
για τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την τελευταία περίοδο είναι φανερό ότι σχεδόν τίποτα απ’ όλα όσα είπα πιο πριν δεν αναπαράγεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σχεδόν τίποτα απ’ όλα όσα
είπα πιο πριν δεν αποτελεί αντικείµενο συζήτησης καθηµερινά.
Τι αποτελεί αντικείµενο συζήτησης; Ξαφνικά, κάποιοι ανακαλύψανε τους τελευταίους δύο µήνες ότι υπάρχει φορολαίλαπα, φοροκαταιγίδα, ένα σκληρό και επαίσχυντο –πώς το λέγανε
κάποιοι;- «επαχθές, απεχθές και επονείδιστο µνηµόνιο», ενώ όλα
τα προηγούµενα µνηµόνια ήταν τα καλύτερα που είχε συναντήσει ποτέ ο τόπος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εσείς το λέγατε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και βέβαια,
όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, διότι στις µέρες µας
στήνεται ένα σκηνικό αποκάλυψης, θα έλεγε κανείς, και για το
φορολογικό και για το ασφαλιστικό.
Θα ήταν, πράγµατι, αστείο αν δεν επρόκειτο για τις ίδιες πολιτικές δυνάµεις που σιγοντάρουν αυτήν την καταστροφολογία,
για τις ίδιες πολιτικές δυνάµεις που όλα τα προηγούµενα χρόνια,
ειδικά για το ασφαλιστικό έχουν ψηφίσει έντεκα διαφορετικές
µειώσεις συντάξεων τα τελευταία πέντε χρόνια, το PSI, που αποµείωσε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων κατά 15 δισεκατοµµύρια ευρώ και δεν είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάµεις που
όλο το προηγούµενο διάστηµα που προσπαθούσαµε να δώσουµε και δώσαµε µια µεγάλη διαπραγµατευτική µάχη δεν ήταν
αυτοί που µας εγκαλούσαν γιατί δεν υπογράφουµε άρον-άρον
ό,τι µας έδιναν οι δανειστές, δεν ήταν αυτοί που έκαναν καµπάνια, µεγάλη καµπάνια, για το «ναι», που ήταν «ναι» στην πρόταση
των θεσµών που προέβλεπε χειρότερα µέτρα χωρίς χρήµατα,
οριζόντιες περικοπές, άµεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος χωρίς ισοδύναµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε όµως τα πράγµατα
ψύχραιµα. Όλοι γνωρίζουµε -και κυρίως περισσότερο θα έπρεπε
να γνωρίζουν όλοι όσοι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ψηφίσαµε
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αυτήν τη συµφωνία- ότι αυτή η συµφωνία περιλαµβάνει την υποχρέωση µείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1% του
ΑΕΠ. Δεν περιλαµβάνει µείωση των δαπανών µε οριζόντιες περικοπές. Αυτό είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στη συναπόφαση
µετά από διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς.
Και εδώ πρέπει να τονίσουµε πως το µεγαλύτερο µέρος της
εξοικονόµησης αυτής έχει ήδη επιτευχθεί µε την κατάργηση των
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, δηλαδή περίπου το 0,6% από το
1%. Άρα τι είναι αυτό που αποµένει; Περίπου 600 εκατοµµύρια
ευρώ. Και εµείς λέµε ότι αυτό το 0,4% υπάρχουν τρόποι να βρεθεί µε κοινωνική µέριµνα, χωρίς νέες επώδυνες περικοπές στις
συντάξεις.
Ζητήσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, το προηγούµενο Σάββατο, στη σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών, από τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης να συναινέσουν σε αυτόν τον σχεδιασµό. Δεν ζητήσαµε ούτε στήριξη ούτε ψήφο ούτε πολύ περισσότερο συµµετοχή στην Κυβέρνηση, όπως φαντασιώνονται διάφορα
παράκεντρα εξουσίας που χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους
και αναζητούν σανίδα σωτηρίας σε οικουµενικές κυβερνήσεις.
Ζητήσαµε εθνική κόκκινη γραµµή απέναντι στους δανειστές.
Ζητήσαµε η εθνική κόκκινη γραµµή να είναι όχι νέες επώδυνες
περικοπές στις συντάξεις, να βρούµε αυτά τα 600 εκατοµµύρια
µε άλλο τρόπο. Και αρνηθήκατε.
(Χειροκροτήµατα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είπαµε να κόψουµε τις συντάξεις;
Να µην τις κόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εάν δεν αρνείστε, υπάρχει ακόµα χρόνος να συµφωνήσετε µαζί µας ότι δεν
πρέπει να µειωθούν εκ νέου οι συντάξεις.
(Χειροκροτήµατα)
Αρνηθήκατε, µάλιστα, φθάνοντας µάλιστα στο απώτατο όριο
της µικροπολιτικής σκοπιµότητας. Αποφύγατε –λέει- την παγίδα
που σας έστησα. Άκου επιχείρηµα τώρα! Προτιµάτε, δηλαδή, να
πέσει ο λαός στην παγίδα, να πέσουν οι συνταξιούχοι «στον
λάκκο µε τα λιοντάρια» για να µην σας πουν ότι πέσατε στην παγίδα που εγώ σας έστησα.
(Χειροκροτήµατα)
Αυτή είναι η συναίσθηση ευθύνης που σας διακατέχει. Προσέξτε, όµως. Με αυτόν τον τρόπο δεν εκτίθεται η Κυβέρνηση. Με
αυτόν τον τρόπο δεν εκτιθέµεθα εµείς, αλλά εκτίθεστε εσείς και
ανεπανόρθωτα, διότι ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο.
Ήρθε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –ακούστε το αυτό, έχει
ενδιαφέρον, δεν ξέρω εάν σας µεταφέρθηκε- ο εκπρόσωπός
σας, ο κ. Πλακιωτάκης, στη σύνοδο των Αρχηγών και µας είπε
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πέρυσι τέτοιο καιρό το ασφαλιστικό µας
σύστηµα ήταν βιώσιµο και έγινε µη βιώσιµο τους δέκα µήνες που
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ! Σαράντα χρόνια εσείς είχατε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα και καταφέραµε εµείς και το διαλύσαµε! Ε, αυτά
ούτε στα µικρά παιδιά να µην τα λέτε.
(Χειροκροτήµατα)
Εντάξει, λοιπόν, να µην θέλετε να δώσετε τη µάχη µαζί µας
στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές. Αλλά το να λέτε ότι για
σαράντα χρόνια πήγαν όλα καλά και τα χαλάσαµε εµείς µέσα σε
ένα χρόνο, πάει πολύ. Ούτε ένα χρόνο δεν έχουµε.
Θα τις υπερασπιστούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τις συντάξεις και θα τις υπερασπιστούµε και µόνοι µας. Ξέρετε,
δεν είναι η πρώτη φορά. Σας θυµίζω τον τελευταίο χρόνο σε όλες
τις κρίσιµες αναµετρήσεις µόνοι µας ήµασταν. Όχι µόνοι µας,
αλλά µε τον ελληνικό λαό να µας στηρίζει σε τρεις απανωτές
εκλογικές αναµετρήσεις. Τρεις εκλογές χάσατε, µυαλό δεν βάλατε.
(Χειροκροτήµατα)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και θα τις
υπερασπιστούµε µαζί µε τον λαό και την κοινωνία και κόντρα σε
ένα πολιτικό σύστηµα που χάνει την αξιοπιστία του, αλλά και σε
ένα χρεοκοπηµένο καθεστώς, ξέρετε, κόντρα σε ένα καθεστώς
που επέλεξε για άλλη µια φορά να µην συνδράµει στην εθνική
προσπάθεια να βγούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια,
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προκειµένου να πληγεί η Κυβέρνηση.
Το θέµα, όµως, δεν είναι αυτό. Το θέµα είναι ότι δεν λέτε να
βάλετε µυαλό. Επτά µήνες ξηµεροβραδιαζόσασταν µε την προσδοκία «σήµερα πέφτουν, αύριο πέφτουν». Όταν ήρθε το δηµοψήφισµα, δώσατε τα ρέστα σας και εσείς και το σύστηµα που
σας στηρίζει, αλλά χάσατε πανηγυρικά. Όλοι απέναντί µας και
χάσατε πανηγυρικά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μετά ήρθαν οι εκλογές, η πρώτη φορά που ελληνικός λαός
αυτά τα πέντε τελευταία χρόνια κλήθηκε να ψηφίσει γνωρίζοντας
τη συµφωνία όχι µε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε, όχι µε άλλες
υποσχέσεις, αλλά γνωρίζοντας τη συµφωνία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Συµφωνεί ο λαός; Του αρέσει του λαού;
(Θόρυβος απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ξαναχάσατε, κυρία Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία και µην εξανίσταστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τώρα δεν
πέρασαν ούτε δυόµισι µήνες από το εκλογικό αποτέλεσµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βαρέθηκα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη βαριέστε, κυρία Βούλτεψη, είναι 1.00’ η ώρα. Ήσυχα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ από όλες τις πτέρυγες ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βλέπω ότι
µυαλό δεν βάζετε. Πάλι κοιµάστε και ξυπνάτε µε το «σήµερα πέφτετε, αύριο πέφτετε», αλλά είναι πολλά τέσσερα χρόνια, θα
κουραστείτε!
Και να ξέρετε και κάτι, θα την πατήσετε, όπως λέει η παροιµία
µε τον λύκο και τα πρόβατα. Κάποια στιγµή που θα έρθει ο
λύκος, ο λαός δεν θα σας πιστεύει πια. Τέσσερα χρόνια είναι
πολλά για να έχετε αυτήν την αγωνία και θα κουραστείτε.
Σας καλώ, λοιπόν, να συνδράµετε στην εθνική προσπάθεια…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν συνδράµουµε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …αντί να
προσπαθείτε µε επικοινωνιακά τερτίπια να αποδείξετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα και οι ΑΝΕΛ φταίνε για όλα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι µας θέλετε αφού µπορείτε µόνοι
σας; Γιατί µας παρακαλάτε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα αναλάβουµε αυτήν την ιστορική εκκρεµότητα. Θα αναλάβουµε να βγάλουµε τα κάστανα από τη φωτιά,
ταυτόχρονα, όµως, δίνοντας µάχη να υπερασπιστούµε το δικαίωµα του ελληνικού λαού να ζήσει µε αξιοπρέπεια.
Ξέρετε, στόχος µας δεν είναι µόνο να βγάλουµε τη χώρα από
την κρίση, αλλά και να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της πολιτικής, να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις για τον ριζικό µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας και πιστεύουµε ότι
µπορούµε να το πετύχουµε, να θέσουµε τις βάσεις για µια µεγάλη αλλαγή, για µια αλλαγή που είναι σήµερα πιο ώριµη, αλλά
και πιο αναγκαία από ποτέ στην Ευρώπη της κρίσης και της αποσταθεροποίησης.
Με σταθερά βήµατα, µε προσήλωση στον στόχο, µε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και µε αποφασιστικότητα θα προχωρήσουµε µπροστά µε όπλο µας τις αξίες µας και την
αλληλεγγύη, µε την απαισιοδοξία του νου, αλλά µε την αισιοδοξία της βούλησης, για να θυµηθώ και έναν µεγάλο θεωρητικό, µε
την κοινωνία στο πλευρό µας ακόµα και όταν στα πιο απλά δεν
θέλετε συνεννόηση, θα παλέψουµε, θα συγκρουστούµε, θα µατώσουµε, αλλά θα τα καταφέρουµε.
Σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει και σύντοµα η δικαιοσύνη, η
κοινωνική συνοχή, η εθνική και η λαϊκή κυριαρχία. Θα βγούµε
από την κρίση µε την κοινωνία όρθια και αν χρειαστεί θα ξανασυγκρουστούµε! Ξέρουµε να το κάνουµε και να πετυχαίνουµε
και µόνοι µας όταν ο λαός µας στηρίζει!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρα-
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τίας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο, επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, κύριε Πλακιωτάκη.
Σας παρακαλώ πολύ, µην µε φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ξέρετε ότι µετά το πέρας της οµιλίας του Πρωθυπουργού δεν γίνεται σχετική συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι σωστό αυτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αναφέρθηκε προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, …
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, έφθασε στο τέλος της.
Εκτός από τους οκτώ γενικούς και δεκατέσσερις ειδικούς εισηγητές µίλησαν και εκατόν εβδοµήντα δύο συνάδελφοι. Επίσης,
µίλησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δώδεκα Υπουργοί,
εννέα Αναπληρωτές Υπουργοί και επτά Υφυπουργοί.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και θα προχωρήσουµε στην
ψηφοφορία.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άρθρο 123 παράγραφος 6, η ψήφιση του προϋπολογισµού γίνεται µε ονοµαστική ψηφοφορία που διεξάγεται ταυτοχρόνως και µε χωριστούς
καταλόγους και ψηφολέκτες για τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε
Υπουργείου.
Όπως είναι γνωστό, όλα τα Υπουργεία έχουν µόνο έξοδα,
εκτός από το Υπουργείο Οικονοµικών, που έχει και έσοδα µε τον
προϋπολογισµό.
Συνεπώς για τα έσοδα του προϋπολογισµού θα διενεργηθεί
ιδιαίτερη ψηφοφορία, ενώ για όλα τα Υπουργεία θα διενεργηθεί
ψηφοφορία για τα έξοδά τους.
Επίσης, θα διενεργηθεί χωριστή ψηφοφορία για τα έξοδα της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας.
Στον κρατικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός της Βουλής, ο οποίος δεν θα τεθεί και πάλι υπ’ όψιν
του Σώµατος, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής,
όπως εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του Σώµατος στη συνεδρίαση ΚΖ’/18-11-2015 είναι, κατά τον Κανονισµό, υποχρεωτικά
εκτελεστός και έχει καταχωριστεί χωρίς καµµιά µεταβολή στο
γενικό προϋπολογισµό του κράτους, άρθρο 120 παράγραφος 6
του Κανονισµού της Βουλής.
Όπως προαναφέρθηκε, η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί, όπως επιβάλλει ο Κανονισµός, ταυτοχρόνως. Δηλαδή, κατά
την εκφώνηση των ονοµάτων των Βουλευτών από τους επί του
καταλόγου συναδέλφους, οι ψηφολέκτες που θα οριστούν για
τα έξοδα κάθε Υπουργείου, τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και τα έσοδα του προϋπολογισµού, θα σηµειώνουν την
ψήφο που δίνεται από κάθε Βουλευτή στο χωριστό κατάλογο του
Υπουργείου για το οποίο ορίστηκαν.
Εκείνοι που αποδέχονται τα έσοδα του προϋπολογισµού,
καθώς και τα έξοδα κάθε Υπουργείου και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας λέγουν «ΝΑΙ». Εκείνοι που δεν τα αποδέχονται λέγουν
«ΟΧΙ». Όσοι θέλουν να απαντήσουν «ΝΑΙ» για ορισµένα Υπουργεία ή «ΟΧΙ» αντιστοίχως, το διευκρινίζουν κατά την εκφώνηση
του ονόµατός τους.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεµοιοτυπίες
(fax) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού
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της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί του
νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλούνται να προσέλθουν επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους των έξι πρώτων σειρών να παραχωρήσουν τις θέσεις τους
στους ψηφολέκτες.
Παρακαλούνται να προσέλθουν οι ψηφολέκτες:
Α) Για τα έσοδα του προϋπολογισµού οι κύριοι Δηµήτριος Βέττας και Εµµανουήλ Κόνσολας.
Β) Για τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, οι κ.κ. Παναγιώτα Βράντζα και Ιωάννης Αντωνιάδης.
Για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι κ.κ. Γεωργία Γεννιά και ο κ. Χρήστος Κέλλας.
Για το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, οι κύριοι Ιωάννης Γκιόλας και Βασίλειος Γιόγιακας.
Για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, οι κύριοι Μάριος Κάτσης
και Γεώργιος Γεωργαντάς.
Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι
κύριοι Αστέριος Καστόρης και Στέργιος Γιαννάκης.
Για το Υπουργείο Εξωτερικών, οι κυρίες Ζωή Λιβανίου και Άννα
Καραµανλή.
Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης και η Γεωργία Μαρτίνου.
Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι κύριοι Θεµιστοκλής Μουµουλίδης και
Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Για το Υπουργείο Υγείας, οι κ.κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης και
Νίκη Κεραµέως.
Για το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι κύριοι Γεώργιος Πάλλης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Για το Υπουργείο Οικονοµικών, οι κ.κ. Ανδρέας Ριζούλης και
Ανδρέας Κατσανιώτης.
Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κ.κ. Νεκτάριος Σαντορινιός και Μαρία Αντωνίου.
Για το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κύριοι Ιωάννης Σαρακιώτης και Δηµήτριος Κυριαζίδης.
Για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι κύριοι Πάνος Σκουρολιάκος και Χρίστος Δήµας.
Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι κ.κ.
Ολυµπία Τελιγιορίδου και Γεώργιος Κασαπίδης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσέξτε αυτό το σηµείο που
θα πω. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι ψηφίζοντες δεν θα αποχωρήσετε γιατί µετά την ονοµαστική ψηφοφορία για τα Υπουργεία και
την Προεδρία της Δηµοκρατίας θα επακολουθήσει ψηφοφορία
µε έγερση για τους προϋπολογισµούς δηµοσίων επενδύσεων και
προσαρτηµένων των προϋπολογισµών καθώς και για τους προϋπολογισµούς περιφερειακών υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η ψηφοφορία.
Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους επί του καταλόγου να
προχωρήσουν στην εκφώνηση των ονοµάτων των συναδέλφων
και η συνάδελφος κ. Αναστασία Γκαρά θα επαναλαµβάνει το
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» κάθε συναδέλφου που ψηφίζει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή του συνάδελφου κ. Νικολάου Νικολόπουλου, ο οποίος µας
ενηµερώνει ότι δεν θα παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωστοποιεί ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισµό στο σύνολό του.
Οµοίως, έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή του συνάδελφου
κ. Γεωργίου Βαγιωνά, ο οποίος µας ενηµερώνει ότι δεν θα πα-
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ρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωστοποιεί ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισµό στο σύνολό του.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

3152

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3153

»)

3154

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τελείωσε η εκφώνηση του καταλόγου και κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία για τον κρατικό προϋπολογισµό
και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2016.
Παρακαλούνται οι κύριοι ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων για την εξαγωγή του αποτελέσµατος και να
υπογράψουν τα σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία θα παραλάβουν
υπηρεσιακοί παράγοντες, για να ανακοινώσουµε στη συνέχεια
το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και να καταχωρισθεί στα Πρακτικά.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Στο µεταξύ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη συντόµευση του χρόνου της συνεδρίασης, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα
παρακαλούσα να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία µε έγερση επί
του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών και επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών.
Ερωτάται η Βουλή: Δέχεται τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2016;
Παρακαλώ όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς, ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς η Βουλή παρεδέχθη.
Ερωτάται, επίσης, η Βουλή: Δέχεται τον τακτικό προϋπολογισµό περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016;
Παρακαλώ όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
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(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς, ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
Συνεπώς η Βουλή παρεδέχθη.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά διακόσιοι ενενήντα οκτώ (298) Βουλευτές.
Τα έσοδα του προϋπολογισµού αποδέχθηκαν εκατόν πενήντα
τρεις (153) Βουλευτές, ενώ εκατόν σαράντα πέντε (145) Βουλευτές τα καταψήφισαν.
(Χειροκροτήµατα)
Τα έξοδα των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποδέχθηκαν εκατόν πενήντα
τρεις (153) Βουλευτές, ενώ εκατόν σαράντα πέντε (145) Βουλευτές τα καταψήφισαν.
Τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας αποδέχθηκαν εκατόν πενήντα τρεις (153) Βουλευτές, ενώ εκατόν σαράντα πέντε
(145) Βουλευτές τα καταψήφισαν.
Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

«

3155

3156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3160

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3162

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3166

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3168

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3170

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3172

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3176

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3178

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3180

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3182

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3184

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3185

3186

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3187

3188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3190

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3193

3194

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3195

3196

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3197

3198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3202

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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3214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3215

3216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3217

3218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση κατά τον Κανονισµό της Βουλής και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016
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Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός έτους 2016. Τα έσοδα
και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 ορίζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες και κατανέµονται ως ακολούθως:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 2
Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωµένη Διοίκηση
και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονοµικού
έτους 2016, ορίζονται ως ακολούθως:

Αθήνα,...........................................2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ M’ - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε την ψηφοφορία που διεξήχθη και την ανακοίνωση του αποτελέσµατος περαιώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Τρίτης 1ης Δεκεµβρίου 2015, της Τετάρτης 2 Δεκεµβρίου 2015, της
Πέµπτης 3 Δεκεµβρίου 2015, της Παρασκευής 4 Δεκεµβρίου
2015 και του Σαββάτου 5 Δεκεµβρίου 2015, στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης 1ης Δεκεµβρίου 2015, της ΤεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τάρτης 2 Δεκεµβρίου 2015, της Πέµπτης 3 Δεκεµβρίου 2015, της
Παρασκευής 4 Δεκεµβρίου 2015 και του Σαββάτου 5 Δεκεµβρίου
2015 επικυρώθηκαν.
Πριν κλείσουµε να ευχηθούµε στους εορτάζοντες Νικόλαους
και Νικολέτες «χρόνια πολλά και κάθε ευτυχία».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.45’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 7 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

