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Αθήνα, σήµερα στις 26 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.57’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25-1-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΒ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
25 Ιανουαρίου 2016, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: 1. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές» και
2. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι
αύριο στις 13.00’ θα γίνει µία εκδήλωση τιµής, µέσα στην ηµερήσια διάταξη των εργασιών της Βουλής, για τα θύµατα του
Ολοκαυτώµατος και για τους επιζήσαντες.
Θα γίνει από την πλευρά µου µία µικρή εισαγωγική οµιλία και
ύστερα θα µιλήσει, εκ µέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης.
Θα παρευρεθούν µετά και στις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε
όλη τη χώρα αύριο -είτε έτσι είτε αλλιώς, γίνονται κάθε χρόνοκαι εκπρόσωποι των εβραϊκών σωµατείων και κοινοτήτων. Αύριο,
λοιπόν, στις 13.00’.
Επίσης, εκ µέρους όλων των µελών –θα έλεγα- της Διάσκεψης
των Προέδρων θα ήθελα να επισηµάνω ότι έχουµε κάποια προβλήµατα αυτούς τους µήνες στη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγχου από την απουσία Υπουργών.
Είναι γνωστό το θέµα αυτό και στο Υπουργικό Συµβούλιο. Γνωρίζουµε όλοι ότι υπάρχουν πολλές δουλειές και πολλά κωλύµατα. Αρκετοί εκ των Υπουργών είναι ιδιαίτερα συνεπείς, ενώ
άλλοι όχι τόσο όσο θα έπρεπε.
Λέω ευθέως ότι θα πρέπει να αλλάξει επί τα βελτίω αυτή η κατάσταση, έτσι ώστε να είναι µικρό το ποσοστό –και µόνο όταν
δεν γίνεται διαφορετικά- των ερωτήσεων οι οποίες δεν τυγχάνουν απάντησης.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω πως είναι καλύτερο οι ίδιοι οι
Υπουργοί, όταν υπάρχει ένα κώλυµα, να επικοινωνούν µε τον
Βουλευτή και µε τις Υπηρεσίες. Δεν είναι σωστό απρόσωπα και
χωρίς να δίδονται κάποιες ιδιαίτερες εξηγήσεις να γίνονται οι
διαδοχικές αναβολές απάντησης στις ερωτήσεις.

Δεν θα έπρεπε να προχωρήσουµε σε «µέτρα» -εντός πολλών
εισαγωγικών- που κατά καιρούς έχουν στη Βουλή πιστοποιηθεί
ή εφαρµοστεί, δηλαδή ο Βουλευτής να µπορεί από µόνος του να
λέει την ερώτηση για όσο χρόνο τού αναλογεί, ανεξάρτητα αν
είναι ο Υπουργός εδώ ή όχι, και σε κάποια άλλα µέτρα, διότι µας
ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι να υπάρχει απάντηση, να
υπάρχει διασταύρωση στοιχείων πάνω στα µεγάλα θέµατα που
έρχονται συνήθως διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου και δεν
είναι η δηµιουργία εντυπώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο
143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 143 παράγραφος 4 του Κανονισµού της
Βουλής, η διάρκεια της αγόρευσης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, µε πρωτοβουλία του οποίου πραγµατοποιείται η σηµερινή συζήτηση, είναι τριάντα λεπτά της ώρας. Η διάρκεια αγόρευσης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι είκοσι
λεπτά της ώρας για τον καθένα. Στη συζήτηση συµµετέχουν δύο
Υπουργοί, εν προκειµένω ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος και ο
Υπουργός κ. Κατρούγκαλος, µε διάρκεια αγόρευσης δέκα λεπτά.
Θα ήθελα να σας πω ότι όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση έχουν δικαίωµα δευτερολογίας, για δεκαπέντε λεπτά της
ώρας ο Πρωθυπουργός και για δέκα λεπτά της ώρας οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί. Τέλος, ο
Πρωθυπουργός µπορεί να κλείσει τη συζήτηση λαµβάνοντας τον
λόγο για πέντε λεπτά της ώρας.
Αυτά προβλέπει ο Κανονισµός και είναι υποχρεωτικά προς
εφαρµογή από εµάς. Αυτό, όµως, το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, έτσι ώστε να µη βραδύνει πολλές ώρες η συγκεκριµένη συζήτηση, είναι να υπάρχει µία πειθάρχηση στον χρόνο,
όπως επίσης και στις δευτεροµιλίες να υπάρχει όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη οικονοµία χρόνου, όχι όµως σε βάρος της ουσίας.
Θα παρακαλούσα πολύ τον Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, να πάρει τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε δική µας πρωτοβουλία διεξάγεται σήµερα προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή,
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µε αντικείµενο την ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Γιατί όλοι, όλα τα
κόµµατα, οφείλουν να πάρουν θέση ενώπιον του ελληνικού λαού
σε ένα µείζον κοινωνικό και εθνικό, θα έλεγα, ζήτηµα, όπως αυτό
που αφορά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Γιατί στο ερώτηµα εάν και οι επόµενες γενιές έχουν δικαίωµα
στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ασφάλιση, δεν χωρούν υπεκφυγές. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε για παραπληροφόρηση ούτε για κρυφτούλι ούτε για εύκολη δηµαγωγία
µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων.
Δεν υπάρχει δυνατότητα, εξάλλου, να αµφισβητήσει κανείς την
πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι το ασφαλιστικό
µας σύστηµα δεν είναι βιώσιµο. Είναι ένα πρόβληµα γνωστό εδώ
και χρόνια, που επιδεινώθηκε, όµως, ραγδαία στα χρόνια της κρίσης.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι το έλλειµµα βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος σχετίζεται µε τη λεηλασία των αποθεµατικών από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
τα προηγούµενα σαράντα χρόνια.
Επίσης, σχετίζεται και µε το δηµογραφικό πρόβληµα της
χώρας µας και, φυσικά, µε τις πολιτικές επιλογές που έγιναν τα
τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, επιλογές που µείωσαν
κατά είκοσι πέντε µονάδες το ΑΕΠ της χώρας και ανέβασαν την
ανεργία από το 7% στο 25%. Διότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι απόλυτα συναρτηµένη µε τους ρυθµούς
ανάπτυξης της οικονοµίας και το µέγεθος της απασχόλησης.
Έτσι, από τη µια πλευρά, το εκτροχιασµένο συνταξιοδοτικό
σύστηµα µε τα σωρευτικά ελλείµµατα στέρησε πολύτιµους αναπτυξιακούς πόρους από την οικονοµία, συντελώντας σηµαντικά
στην εµφάνιση της ύφεσης και, από την άλλη, η ύφεση επιδείνωσε την κατάσταση του ασφαλιστικού, µέσω της χαµηλής ζήτησης, της εκτόξευσης της ανεργίας κατά 250% και της
επακόλουθης µείωσης των εισφορών.
Μόνο στο ΙΚΑ έχουµε µείωση 30% των εισφορών µεταξύ 20102014 και 19,2% µείωση των ασφαλισµένων, λόγω της υψηλής
ανεργίας που δηµιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Οι άµεσα ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ έχουν µειωθεί από δυόµισι εκατοµµύρια το 2009
σε λιγότερο από δύο εκατοµµύρια το 2014.
Η σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισµένους στο ΙΚΑ είναι σήµερα 1 προς 1,7, ενώ, για να ήταν οριακά βιώσιµο, θα έπρεπε να
είναι, κατά τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις, 1 προς 2,1.
Οι µισθοί των ασφαλισµένων ΙΚΑ έχουν µέση µείωση 21,8% την
τελευταία πενταετία, ενώ το 46% των νέων συµβάσεων εργασίας
αφορούν µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, µε αντίστοιχες
αναλογικές µειώσεις στις καταβαλλόµενες εισφορές.
Οι µισοί και πλέον αυτοαπασχολούµενοι δεν καταφέρνουν να
είναι συνεπείς στις πληρωµές των εισφορών τους για πάνω από
ένα εξάµηνο και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία ξεπερνούν σήµερα τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με λίγα λόγια -και γιατί σας αναφέρω αριθµούς- ποιο είναι το
πρόβληµα, που ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε; Γιατί συζητάµε σήµερα για το ασφαλιστικό; Μήπως γιατί µας το ζητούν οι
δανειστές; Όχι. Οι δανειστές µας ζητάνε µία µείωση της ετήσιας
δαπάνης στο 1% του ΑΕΠ.
Σήµερα συζητάµε για το ασφαλιστικό, γιατί πολύ απλά, αν δεν
πάρουµε µέτρα, το σύστηµα θα καταρρεύσει. Αν δεν πάρουµε
µέτρα, θα χρειάζονται συνεχώς τεράστια επιπλέον ποσά από τον
κρατικό προϋπολογισµό για την καταβολή των συντάξεων, που,
υπό τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες, είναι αδύνατον να
βρεθούν.
Θέλω να σας θυµίσω ότι οι µελέτες του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ από το
2014 έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για το ισχυρό ενδεχόµενο αδυναµίας πληρωµής των συντάξεων από το 2016, δηλαδή
από φέτος.
Τα σηµερινά αλλά κυρίως τα µελλοντικά δεδοµένα δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασµό. Για να πληρωθούν οι συντάξεις
του 2016, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει, εκτός
από τις εισφορές και την κρατική χρηµατοδότηση, να βρει πρόσθετους πόρους, επιπλέον των κρατικών επιχορηγήσεων, ύψους
980 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίοι αυξάνονται σε 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ το 2017 και σε 2,5 δισεκατοµµύρια για το 2018, µε
τις ανάγκες να πολλαπλασιάζονται για τα επόµενα χρόνια. Το ΙΚΑ
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µόνο για το 2015 έχει έλλειµµα 980 εκατοµµύρια ευρώ και ο
ΟΑΕΕ 540 εκατοµµύρια ευρώ.
Σήµερα, λοιπόν, είµαστε εδώ και συζητάµε, γιατί βρισκόµαστε
µπροστά σε µία πορεία, η οποία, αν δεν ανατραπεί, µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγεί σε κατάρρευση των ταµείων και αδυναµία
πληρωµής συντάξεων.
Μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, µια εκδοχή και
για τη δική µας Κυβέρνηση θα ήταν να κάνουµε ό,τι έκαναν και
οι προηγούµενοι τα τελευταία χρόνια: να κρύψουµε το πρόβληµα
κάτω από το χαλί, να το πετάξουµε µπροστά στο µέλλον, µε τον
κίνδυνο, βέβαια, κάποια στιγµή, αιφνιδιαστικά, να παραλύσουµε
εξαιτίας της αναποφασιστικότητάς µας.
Όµως πιστεύω ότι αυτή είναι µια στάση κοινωνικά ανεύθυνη,
εθνικά ανεύθυνη, θα έλεγα, όπως βαθιά ανεύθυνη είναι και η
στάση που κράτησαν τα τελευταία χρόνια κυρίως τα κόµµατα
που κυβέρνησαν τον τόπο και έχουν τη βαριά ευθύνη για τα σηµερινά αδιέξοδα. Έρχονται µάλιστα τώρα και ασκούν και κριτική
από πάνω. Μας κουνάνε το δάχτυλο, αντί να µας πουν κάποια
πρόταση. Παριστάνουν τους εισαγγελείς, ενώ έχουν τεράστιες
ευθύνες.
Από τη δεκαετία του 1970 ακόµα, όταν οι κυβερνώντες από
τότε άφηναν τον κουµπαρά των αποθεµατικών των εργαζοµένων
να ροκανίζεται µε µηδενική απόδοση από τον πληθωρισµό, όταν
τα τραπεζικά επιτόκια βρίσκονταν πάνω από το 25%. Και αυτό γινόταν προκειµένου να εξασφαλίζουν προµήθειες και θαλασσοδάνεια σε ηµέτερους, καθώς και την παρασιτική, κρατικοδίαιτη
επιχειρηµατικότητα.
Τα ίδια έγιναν και αργότερα, τη δεκαετία του 1990 και την
πρώτη δεκαετία του 2000, µε την αλόγιστη τότε συµµετοχή των
ασφαλιστικών ταµείων στο χρηµατιστηριακό πάρτι. Χωρίς λογική,
χωρίς επιστηµονικότητα, τζόγαραν τα αποθεµατικά των ταµείων,
ενώ ταυτόχρονα καλούσαν τον απλό κόσµο να συµµετάσχει και
αυτός στο πάρτι του Χρηµατιστηρίου, στο παραλήρηµα που είχε
δηµιουργηθεί.
Και όταν η γιορτή τελείωσε και η φούσκα του Χρηµατιστηρίου
έσκασε, θύµατα, εκτός των εκατοντάδων χιλιάδων ανυποψίαστων, ήταν και τα ίδια τα ταµεία.
Αλλά δεν σταµάτησαν εκεί. Στη συνέχεια ήρθαν τα δοµηµένα
οµόλογα, που κόστισαν και αυτά πολλά εκατοµµύρια ευρώ, για
να φτάσουµε στην επιτοµή της καταστροφής, στις εγκληµατικές
συνέπειες του PSI, που τα ταµεία έχασαν τότε περιουσία πάνω
από 15 δισεκατοµµύρια. Συνολικά, βέβαια, στο τέλος, το κόστος
είναι περίπου στα 12 τρισεκατοµµύρια ευρώ. Και οι τράπεζες, βέβαια, ανακεφαλαιοποιήθηκαν πολλάκις, τα ταµεία όµως έµειναν
µε τα ελλείµµατα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή την πολιτική εφήρµοσαν οι
προηγούµενες κυβερνήσεις στη διαχείριση των αποθεµατικών
των ταµείων. Τα χρησιµοποιούσατε διαχρονικά ως έναν κουµπαρά, µέσα από τον οποίο ικανοποιούσατε πολιτικές, κοµµατικές
και πελατειακές επιδιώξεις, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των
πράξεων, που αφορούσαν, όµως, το σύνολο του ελληνικού λαού.
Ταυτόχρονα, υπονοµεύσατε και το σύστηµα από τα µέσα, µε
προκλητικές συντεχνιακές και άλλες πελατειακές ρυθµίσεις, που
το κατέστησαν δαιδαλώδες και διαχρονικά ελλειµµατικό.
Εµείς, λοιπόν, µπροστά σε ένα εµφανές αδιέξοδο που οι κυβερνήσεις σας δηµιούργησαν, επιλέγουµε σήµερα έναν δύσκολο
δρόµο, έναν δρόµο ευθύνης. Ανοίγουµε τη συζήτηση µε αίσθηµα
του επείγοντος και της ιστορικής ευθύνης. Συντάξαµε τη δική
µας ολοκληρωµένη πρόταση και τη θέσαµε σε διάλογο. Είναι µια
πρόταση που έχει κριτήριο την ισονοµία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εσωτερική αναδιανοµή από τους πλουσιότερους
στους φτωχότερους, µε σεβασµό στην αρχή της αναλογικότητας.
Σας καλούµε, λοιπόν, σήµερα –και γι’ αυτό διεξάγουµε αυτή
τη συζήτηση- να σταµατήσετε να παίζετε κρυφτό. Σας καλέσαµε
σε διάλογο ενάµιση µήνα πριν και πλέον, στη συνάντηση στο
υψηλότατο δυνατό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών, υπό
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Αρνηθήκατε τον διάλογο. Αρνηθήκατε καν να καταθέσετε προτάσεις.
Σας καλούµε σήµερα εκ νέου και ενώπιον του ελληνικού λαού
που µας παρακολουθεί να πάρετε θέση πάνω στο πρόβληµα.
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Και µην κρύβεστε πίσω από τη συµφωνία. Η ανάγκη για µεταρρύθµιση που θα καθιστά βιώσιµο το ασφαλιστικό µας σύστηµα –
επαναλαµβάνω- ξεπερνά τη συµφωνία.
Σε ό,τι αφορά τη συµφωνία, η υποχρέωση για τη µείωση των
δαπανών κατά 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος δεν
είναι υποχρεωτικό να προέλθει, σύµφωνα µε το γράµµα της συµφωνίας, από νέες περικοπές, νέες µειώσεις συντάξεων. Ως γνωστόν, υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξεύρεσης ισοδυνάµων. Το
ίδιο, άλλωστε, συνέβη και στην Πορτογαλία, όταν –για άλλους
λόγους εκεί– το συνταγµατικό δικαστήριο της χώρας δεν επέτρεψε µειώσεις συντάξεων και οι θεσµοί δέχθηκαν ισοδύναµα.
Σε αυτό το πλαίσιο και απολύτως µέσα στο γράµµα της συµφωνίας, δώσαµε απόλυτη προτεραιότητα στο να µην κοπούν εκ
νέου οι συντάξεις και γι’ αυτό καλέσαµε σε διάλογο τους µεγαλύτερους εργοδοτικούς φορείς της χώρας και τους πείσαµε να
βάλουν πλάτη, να µοιραστούν το βάρος, για να µην κοπούν εκ
νέου οι συντάξεις. Και προς τιµήν τους το δέχθηκαν, δέχθηκαν
µία µικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1%.
Αποδείξαµε µε στοιχεία ότι η ανταγωνιστικότητα, σε αντίθεση
µε τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες –τις δικές σας ιδεοληψίες-,
επιβαρύνεται και παρεµποδίζεται κατά 80% από µη µισθολογικούς παράγοντες, από το ενεργειακό κόστος, τη γραφειοκρατία,
τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, όπως η φοροδιαφυγή και οι
πελατειακές σχέσεις, από το κόστος δανεισµού.
Έτσι δεχθήκαµε σε αυτήν την παραγωγική, δηµιουργική συνάντηση να συζητήσουµε µαζί τους και να προωθήσουµε σειρά
παρεµβάσεων, που θα µειώνουν το συνολικό κόστος και θα βελτιώνουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
ενώ ταυτόχρονα θα προκαλούν θετικό αποτέλεσµα τόσο στα δηµοσιονοµικά µεγέθη όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης
και µε αυτόν τον τρόπο να αντισταθµιστεί πάρα πολύ γρήγορα
αυτό το µικρό κόστος αύξησης των εργοδοτικών εισφορών.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, που θέλω σήµερα να θέσω ευθέως
προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις, κυρίως όµως σε όσες είχαν
την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου από τη Μεταπολίτευση
και µετά, είναι πολύ συγκεκριµένα:
Εσείς που δηµιουργήσατε το πρόβληµα, εσείς που λεηλατήσατε τα ταµεία στα χρόνια της ανάπτυξης, εσείς που δηµιουργήσατε τις µαύρες τρύπες τώρα, στα χρόνια της κρίσης, µήπως,
εκτός από το να δηµαγωγείτε, θα είχατε να καταθέσετε και καµµία πρόταση για το πώς φαντάζεστε ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα που εσείς δηµιουργήσατε;
Η Κυβέρνηση έχει καταθέσει σε δηµόσιο διάλογο µία πρόταση. Μπορεί να µη σας αρέσει, αλλά θέλουµε να σας προκαλέσουµε να προτείνετε, να καταθέσετε κάτι διαφορετικό.
Ήρθαµε σε συµφωνία –επαναλαµβάνω- µε τους εργοδοτικούς
φορείς. Θα τη στηρίξετε αυτή τη συµφωνία ή θα συµπαραταχθείτε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο όνοµα µίας νεοφιλελεύθερης ψευδοτεχνοκρατικής ιδεοληψίας, που οδηγεί τελικά
σε νέες περικοπές συντάξεων;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό είναι το ερώτηµα. Αυτό περιµένει να ακούσει σήµερα η
µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Η µεγάλη αγωνία του ελληνικού
λαού που παρακολουθεί είναι αν θα έχουµε νέες περικοπές συντάξεων, κοντά στις δώδεκα που έχουν γίνει µέχρι τώρα µε δική
σας ευθύνη.
Εµείς καταθέσαµε µία πρόταση, που δεν προβλέπει νέες περικοπές συντάξεων. Ειλικρινά περιµένω σήµερα συγκεκριµένες,
όχι αόριστες, απαντήσεις, ειδικά από εσάς που µε πολύ µεγάλη
ευκολία τις έχετε ψηφίσει αυτές τις έντεκα συνεχόµενες από το
2010 ως το 2014 περικοπές των συντάξεων, που µείωσαν τις συντάξεις συνολικά κατά 35% µεσοσταθµικά.
Δεν θέλω να κουράσω. Θα καταθέσω στα Πρακτικά τις έντεκα
συνεχόµενες και διαφορετικές περικοπές συντάξεων που ψήφισαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας από τον
Μάιο του 2010 ως τον Ιούλιο του 2014, τότε που σας ήταν πολύ
εύκολο να καταθέτετε προτάσεις, µόνο που αυτές οι προτάσεις
ήταν προτάσεις περικοπών και µόνο περικοπών στις συντάξεις,
ενώ τώρα αρνείστε να καταθέσετε προτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
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οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω όµως να πω και κάτι ακόµα. Στις εκλογές του Σεπτέµβρη
προσήλθαµε µε δεδοµένη τη συµφωνία -µε δεδοµένο δηλαδή το
γεγονός ότι είχαµε δεχθεί την υποχρέωση το 2016 να µειώσουµε
κατά 1% τη δηµόσια δαπάνη για το ασφαλιστικό σύστηµα- και
ζητήσαµε την ψήφο του ελληνικού λαού.
Τότε εµείς είπαµε στον ελληνικό λαό: «Αυτή είναι η συµφωνία,
αλλά θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας –και αυτή είναι η
κόκκινη γραµµή µας απέναντι στους δανειστές-, ώστε να µην
οδηγήσει αυτή η συµφωνία σε νέες οδυνηρές περικοπές. Θα καταθέσουµε συνολική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού για να
γίνει βιώσιµο, αλλά θα βρούµε ισοδύναµα, για να µην πάµε σε
νέες οδυνηρές περικοπές σε όσους έχουν δει πολλάκις τις συντάξεις τους να µειώνονται.».
Εσείς, λοιπόν, από τότε διαβάζατε τελείως διαφορετικά αυτήν
τη συµφωνία, που και εσείς ψηφίσατε. Θα σας θυµίσω τι δήλωνε
ο κ. Βρούτσης σε τηλεοπτικό διάλογο σε µεγάλο ιδιωτικό σταθµό
προεκλογικά, τον Σεπτέµβριο, που διαβεβαίωνε τους πολίτες
πως όποιος και να είναι στη θέση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µετά την 20ή Σεπτέµβρη, δηλαδή µετά τις
εκλογές, δεν θα έχει παρά να εφαρµόσει τη συµφωνία, δεν θα
έχει παρά να πετσοκόψει τις συντάξεις.
Έλεγε, µία σύνταξη τον χρόνο θα χαθεί σίγουρα. Έλεγε, µείωση 70% στις επικουρικές συντάξεις είναι πανάκεια. Έλεγε, πλήρης και άµεση κατάργηση του ΕΚΑΣ επιβάλλεται από τη
συµφωνία. Έλεγε, το πάγωµα των αυξήσεων εκ των ων ουκ άνευ.
Έλεγε, η σωτηρία θα επέλθει µε την περαιτέρω µείωση των συντάξεων µέχρι 900 ευρώ, καθώς είναι περισσότεροι οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη µέχρι αυτό το ποσό.
Να, λοιπόν, πώς διαβάζατε εσείς τη συµφωνία και τι ακριβώς
θα πράττατε, αν ερχόσασταν στην κυβέρνηση. Και να τι ακριβώς
απέτρεψε ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του στις 20 Σεπτέµβρη,
κάτι που ξεχνάτε, ότι δηλαδή µόλις πριν από τέσσερις µήνες
έδωσε ο ελληνικός λαός τη λαϊκή ετυµηγορία. Αυτά θα κάνατε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτά, όµως, τα κάνατε εσείς. Τώρα εµείς σας καταθέτουµε µία
εντελώς διαφορετική πρόταση και ζητάµε να τοποθετηθείτε
πάνω σ’ αυτήν.
Μας µιλάτε για το ασφαλιστικό σύστηµα και εδώ πράγµατι σηκώνουµε τα χέρια ψηλά, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να ασκήσει
κριτική στην πρόταση της Κυβέρνησης.
Λέει το εξής: Μη βλέπετε που λεηλατήθηκαν τα ταµεία από το
1970 και µετά, µη βλέπετε που αυξήθηκε η ανεργία 250%, που
δεν υπάρχουν εισφορές, που χάθηκε το 25% του ΑΕΠ στην
κρίση. Όλα αυτά δεν πείραζαν. Το ασφαλιστικό ήταν βιώσιµο.
Ξέρετε πότε το ασφαλιστικό έγινε µη βιώσιµο; Από πέρυσι τον
Γενάρη, που καταφέραµε να κερδίσουµε τις εκλογές και κάναµε
τη διαπραγµάτευση, ως τον Ιούλη, σ’ αυτούς τους εφτά µήνες.
Το ασφαλιστικό µας σύστηµα έγινε µη βιώσιµο σ’ αυτούς τους
εφτά µήνες! Συνεχίσετε να λέτε αυτό το επιχείρηµα, πραγµατικά
µάς κάνει πολύ καλό. Συνεχίστε να το λέτε.
Μας λέτε και το εξής, ότι έναν χρόνο πριν, όταν εσείς κάνατε
διαπραγµάτευση, δεν χρειαζόταν να κάνετε καµµία αλλαγή στο
ασφαλιστικό σύστηµα και µάλιστα µας λέτε ότι οι θεσµοί δεν σας
πίεζαν εσάς για περικοπές 1% του ΑΕΠ το 2016, αλλά αυτό ήταν
αποτέλεσµα της δικής µας κακής διαπραγµάτευσης.
Βεβαίως, ξεχνάτε πάντοτε, όταν αναφέρεστε σ’ αυτήν, να θυµάστε το γεγονός ότι εµείς δώσαµε στο τέλος ένα αποτέλεσµα,
που, παρά τις δυσκολίες, έχει 20 δισεκατοµµύρια λιγότερη λιτότητα στα τρία χρόνια -2015, 2016 και 2017- λόγω των πρωτογενών πλεονασµάτων που εσείς είχατε στο 3,5% και στο 4,2% κι
εµείς είχαµε τη δυνατότητα και έχουµε τη δυνατότητα φέτος για
0%, 1,75% και στο τέλος, 3,5%.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέλω,
όµως, να σας θυµίσω, για να σταµατήσουν τα αστεία επιχειρήµατα, τι είχατε ψηφίσει, άραγε, σε αυτή τη Βουλή εσείς, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στο µεσοπρόθεσµο του 2014.
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Στο µεσοπρόθεσµο 2014-2018 προβλέπατε, από τότε, ως βασικό σενάριο για την επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταµείων
από το κράτος τα 9,69 δισεκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που στον
προϋπολογισµό του 2016 η σχετική πρόβλεψη, εµείς, δηλαδή,
δίνουµε 10,5 δισεκατοµµύρια.
Δηλαδή, εσείς οι ίδιοι από το 2014 προβλέπατε και ψηφίζατε
πολύ λιγότερα ως κρατική δαπάνη για το ασφαλιστικό από αυτά
που εµείς δίνουµε σήµερα µε τον προϋπολογισµό και έχετε το
θράσος να έρχεστε και να µας λέτε ότι εσείς φέρατε το 1% του
ΑΕΠ µείωση των περικοπών, ενώ εµείς δεν θα το κάναµε, εµείς
θα κάναµε µόνο 300 -λέτε ανερυθρίαστα στον ελληνικό λαό- που
ήταν οι επικουρικές συντάξεις.
Στοιχείο δεύτερο, εξίσου αποκαλυπτικό: Σας υπενθυµίζω ότι
στο µεσοπρόθεσµο 2013-2016 που κατατέθηκε τον Οκτώβριο
του 2012, στο κοµµάτι του κοινωνικού προϋπολογισµού αναφερόταν ρητά πως προβλέπεται η προοδευτική µείωση του υπερβαίνοντος τα 1.000 ευρώ ποσού συνολικού µηνιαίου
εισοδήµατος από συντάξεις κύριες και επικουρικές για τους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δηµοσίου. Αυτό και µόνο θα αρκούσε, λοιπόν, για να αποκαλύψει
το µέγεθος της απάτης και της υποκρισίας σας, για πράγµατα
τα οποία είχατε όχι απλά αποδεχθεί, αλλά και ψηφίσει. Βεβαίως,
αναστέλλατε στο διηνεκές τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση για να
γίνει βιώσιµο το σύστηµα, για να έχουµε να δίνουµε συντάξεις
τα επόµενα χρόνια. Μόνο περικοπές δεχόσαστε.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να παρουσιάσω τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της
δικής µας πρότασης. Και θα περιµένω βέβαια µε αγωνία να
ακούσω, αν υπάρχει, αντιπρόταση.
Εµείς προτείνουµε τη θεσµοθέτηση ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης για όλους, µε ενιαίους κανόνες υπολογισµού των εισφορών και της παροχής σύνταξης, µε αποκλίσεις µόνο εκεί που
ειδικές περιπτώσεις επιβάλλουν, όπως, για παράδειγµα, στους
αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που πρέπει να
ανοίξουµε έναν διάλογο.
Καθιερώνουµε την εθνική σύνταξη για όλους όσοι έχουν τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης. Κι αυτό, διότι, µετά από
µια µακροχρόνια κρίση, είναι δεδοµένο ότι ένα µεγάλο µέρος του
ενεργού πληθυσµού της χώρας µας, δυστυχώς, δεν θα έχει τη
δυνατότητα συνεχούς εργάσιµου βίου, διότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Άρα µε τη δική µας πρόταση θα δικαιούνται
την εθνική σύνταξη ακόµα και οι µακροχρόνια άνεργοι, που,
λόγω της αρνητικής µεταβολής των συνθηκών, ξεπερνούν σήµερα το 70% του συνόλου των ανέργων.
Η εθνική σύνταξη ανταποκρίνεται στο σχετικό όριο της φτώχειας και είναι συνδεδεµένη µε τους ρυθµούς ανάπτυξης. Όσο
θα αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο θα αυξάνεται και αυτή. Σήµερα θα
ξεκινήσει από τα 384 ευρώ στα δεκαπέντε έτη ασφάλισης και βεβαίως, προσδοκώντας –και αυτό είναι το πιο κρίσιµο απ’ όλατους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, θα αυξάνεται. Θα δίνεται
χωρίς κανένα εισοδηµατικό κριτήριο, θα χρηµατοδοτείται από
τον προϋπολογισµό και θα αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος µε
υπουργική απόφαση.
Η κύρια σύνταξη που θα καταβάλλεται θα είναι το άθροισµα
που προκύπτει από την εθνική σύνταξη και από αναλογική σύνταξη, που εξαρτάται από τις εισφορές οι οποίες έχουν καταβληθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου, τον συνολικό χρόνο
ασφάλισης και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιµων αποδοχών.
Με το σύστηµα αυτό εξασφαλίζουµε τον δηµόσιο και αναδιανεµητικό χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα ασφάλισης και παραµονής στην
εργασία. Διότι για εµάς η αναδιανοµή, η στήριξη των πιο αδύναµων, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι η βασική µας πολιτική επιδίωξη αλλά και ο πυρήνας της ιδεολογικής µας ταυτότητας. Διότι για εµάς δεν νοείται κοινωνία πολλαπλών ταχυτήτων
ούτε πιστεύουµε ότι τις θετικές ωφέλειες της ανάπτυξης πρέπει
να τις απολαµβάνει ένα µόνο µέρος του πληθυσµού, αλλά όλοι,
µα όλοι, οι πολίτες της χώρας.
Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι µια ριζική, αν θέλετε και ιδεολογική, αντίθεση. Ιδεολογικά µας χωρίζει άβυσσος. Έχετε µια νεο-
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φιλελεύθερη αφήγηση. Άκουσα, µάλιστα, προχθές το εξής. Αν
δεν κάνω λάθος, ο κ. Κικίλιας ήταν σε έναν τηλεοπτικό σταθµό,
ο οποίος είπε -ακούστε- ότι η αναδιανοµή είναι κίνητρο για την
τεµπελιά των φτωχών! Για εµάς η αναδιανοµή είναι στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτές είναι οι βασικές διαχωριστικές γραµµές, αυτές είναι οι
ιδεολογικές διαφορές που µας χωρίζουν µε τις σκληρά νεοφιλελεύθερες απόψεις, που τώρα βεβαίως ηγούνται στην παράταξη
της Νέας Δηµοκρατίας, παρ’ ότι αναγνωρίζω πως δεν αποτελούν
άποψη όλων όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη παράταξη του συντηρητικού χώρου.
Η καταβολή, λοιπόν, της εθνικής σύνταξης σε όλους όσοι
έχουν δεκαπενταετή ασφάλιση εξασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήµατος, ενώ η ρητή κρατική εγγύηση για το σύνολο των καταβαλλόµενων παροχών διασφαλίζει τον δηµόσιο
χαρακτήρα του. Το κράτος εγγυάται το σύνολο των καταβαλλόµενων συντάξεων και όχι µόνο της εθνικής σύνταξης. Την ίδια
στιγµή, η εισαγωγή ορισµένων κεφαλαιοποιητικών στοιχείων
δίνει κίνητρα για την παραµονή στην ασφάλιση και την καταβολή
εισφορών, καθώς η καταβολή αυτή θα αποτυπώνεται και στο
ύψος των µελλοντικών συντάξεων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία ανάµεσα στην
ανάγκη διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και
τη διαµόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης. Η ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης µε θέσπιση ενιαίων κανόνων για τους ασφαλισµένους και την
κατάργηση άδικων διακρίσεων ανάµεσα σε νέους και παλιούς,
αποκαθιστά, κατά την άποψή µας, και το αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο καθένας θα εισφέρει ανάλογα µε τη δύναµή του,
ανάλογα µε το πραγµατικό του εισόδηµα και όχι µε εικονικά εισοδήµατα.
Μέχρι σήµερα το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από εκτεταµένο νοµικό και διοικητικό κατακερµατισµό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1997 λειτουργούσαν είκοσι οκτώ φορείς κύριας ασφάλισης και πάνω από διακόσιοι φορείς επικουρικής ασφάλισης.
Το προτεινόµενο σύστηµα είναι εξαιρετικά απλό και µειώνει τα
διαχειριστικά κόστη. Εξασφαλίζεται η διοικητική και λειτουργική
ενοποίηση µε διαφανή τρόπο. Η ενοποίηση των ταµείων θα βελτιώσει και την εισπραξιµότητα των πόρων, δεδοµένης της, µέχρι
σήµερα, απουσίας ενιαίων συστηµάτων εποπτείας και παρακολούθησης των εσόδων. Ο κάθε ασφαλισµένος θα µπορεί ανά
πάσα στιγµή να υπολογίσει το ύψος των αποδοχών του στη σύνταξη. Επαναλαµβάνω ότι η πρότασή µας διασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρξει καµµία µείωση στις κύριες συντάξεις. Όλες οι συντάξεις
που δίνονται σήµερα θα υπολογιστούν εξαρχής, θα υπάρχει προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης, που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ της σύνταξης, όπως υπολογίστηκε εκ νέου, και αυτής που
εισπράττει σήµερα ο συνταξιούχος.
Για παράδειγµα, αν κάποιος σήµερα έχει σύνταξη 1.400 ευρώ
και µε τον νέο υπολογισµό η σύνταξη είναι 1.360 ευρώ, η προσωπική διαφορά θα είναι 40 ευρώ, προκειµένου να εξακολουθήσει
να εισπράττει 1.400 ευρώ. Αν µε το νέο σύστηµα υπολογισµού η
σύνταξη που δικαιούται είναι µεγαλύτερη απ’ αυτή που σήµερα
λαµβάνει ο συνταξιούχος, θα λαµβάνει κανονικά το επιπλέον κοµµάτι.
Θέλουµε, λοιπόν, να ρωτήσουµε την Αντιπολίτευση το εξής: Θέλετε ένα βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που να λειτουργεί µε ενιαία κριτήρια και να προστατεύει πρωτίστως τους
κοινωνικά αδύναµους; Θέλετε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα,
που να εγγυάται τον κοινωνικό και αναδιανεµητικό χαρακτήρα της
σύνταξης, το ύψος της οποίας θα ανεβαίνει µε διαφανή τρόπο
ανάλογα µε την πορεία της οικονοµίας ή µήπως προτιµάτε τη συνέχιση του παλαιού, αδιέξοδου συστήµατος, µαζί, ενδεχοµένως,
µε µία νέα –δωδέκατη στη σειρά- µείωση συντάξεων;
Θέλετε ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που να διευκολύνει την επαγγελµατική κινητικότητα, δίνοντας το δικαίωµα στους
πολίτες της χώρας µας να αλλάζουν επάγγελµα χωρίς να τιµωρούνται, όπως παλιά, µε κάποια χρόνια να πηγαίνουν χαµένα,
επειδή αλλάζει ο ασφαλιστικός φορέας ή µήπως προτιµάτε τη
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διαιώνιση της ασφαλιστικής ανισότητας, τη διατήρηση στεγανών
και διακρίσεων και την εγκατάλειψη των ηλικιωµένων πολιτών
στο έλεος της κρίσης;
Σ’ αυτά τα συγκεκριµένα ερωτήµατα περιµένουµε απαντήσεις.
Δεν υπάρχει αµφιβολία πως περιθώρια βελτίωσης της πρότασής
µας προφανώς και υπάρχουν. Γι’ αυτό, άλλωστε, επιζητήσαµε τον
διάλογο. Είµαστε σε ανοιχτό διάλογο ήδη µε κοινωνικές οµάδες
για βελτιωτικές παρεµβάσεις. Εξετάζουµε δίκαια αιτήµατα και παρατηρήσεις. Είµαστε ανοιχτοί στην κριτική. Όµως, µιλάµε για µία
κριτική µε πραγµατικά στοιχεία και όχι µε ασύστολη παραπληροφόρηση. Μαζί µε τον Υπουργό κ. Κατρούγκαλο έχουµε ήδη ξεκινήσει διαβούλευση µε κοινωνικούς φορείς για µεθόδους
εξοµάλυνσης της προσαρµογής στο νέο σύστηµα, χωρίς βεβαίως
να αλλοιώνουµε το πνεύµα και τη φιλοσοφία της πρότασής µας.
Οι βελτιωτικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης υπέρ των ηλικιακά νεότερων και πλέον αδύναµων κατηγοριών ελευθέρων
επαγγελµατιών είναι ήδη δεδοµένες. Τις ανακοινώσαµε χθες σε
συνάντηση µε εκπροσώπους τους. Βασικός µας στόχος είναι να
προστατεύσουµε τους νέους επιστήµονες. Γι’ αυτό και προτείνουµε για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλµατος ο υπολογισµός των εισφορών να γίνεται στο 80% του µισθού του
ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ, και όχι στα 586
ευρώ. Προτείναµε για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλµατος η εισφορά να µην είναι στο 20% του εισοδήµατος, αλλά
στο 14%, και για τα τρία επόµενα στο 17%.
Ταυτόχρονα, προτείνουµε την απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλµατος, για την προστασία των ανέργων.
Βεβαίως, και µε την οικονοµική τους ενίσχυση µέσω ειδικού λογαριασµού, που θα διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ, στόχος µας είναι να
προστατεύσουµε τους πιο αδύναµους. Γι’ αυτό και προτείνουµε
στο λεγόµενο «νέο προλεταριάτο», «πρεκαριάτο» των ελευθέρων
επαγγελµατιών και επιστηµόνων, των ανθρώπων, των νέων παιδιών κυρίως, που δουλεύουν µε µπλοκάκι, να πληρώνουν εισφορά µόνο 6% αντί για 20%.
Βεβαίως, συζητάµε µεταβατικές διατάξεις για την προστασία
και των πιο ευάλωτων µεσαίων στρωµάτων, εκεί όπου πράγµατι
υπάρχουν επιβαρύνσεις τις οποίες πρέπει να διορθώσουµε. Αναφέροµαι σ’ αυτούς που έχουν εισόδηµα από 12.000 ευρώ και
πάνω και τουλάχιστον µέχρι 30.000 ευρώ, διότι αυτοί που έχουν
εισόδηµα κάτω από 12.000 ευρώ σήµερα, µε το νέο σύστηµα, θα
έχουν χαµηλότερες εισφορές απ’ ό,τι είναι οι εισφορές που
έχουν σήµερα.
Ξέρετε, εµείς θέλουµε να βρούµε λύσεις. Όµως, ταυτόχρονα
κάνουµε και το βήµα της πρότασης και της ευθύνης της πρότασης. Και ακριβώς επειδή θέλουµε να βρούµε λύσεις, είµαστε
ανοιχτοί στον διάλογο και δεν προκρίνουµε ούτε την καταστολή
κινητοποιήσεων, όπως κάνατε παλιότερα εσείς µε τα ΜΑΤ και τα
δακρυγόνα, ούτε έχουµε κανέναν λόγο να θέλουµε να δυσφηµίσουµε αγώνες. Οι αγώνες είναι χρήσιµοι, αρκεί οι αγώνες αυτοί
να έχουν και κατακτήσεις, να έχουν αποτέλεσµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σ’ αυτό το σηµείο θέλω να εκφράσω την απορία µου για ένα
γεγονός, κατά την άποψή µου, πρωτοφανές. Εγώ όσο θυµάµαι
τον εαυτό µου, πάντοτε είχαµε αγροτικές κινητοποιήσεις, αν όχι
κάθε χρονιά, σχεδόν χρονιά παρά χρονιά. Και πάντοτε οι αγρότες είχαν ένα αίτηµα, να συνοµιλήσουν µε την Κυβέρνηση. Και
το ανώτερο αίτηµα όλων ήταν να συνοµιλήσουν µε τον Πρωθυπουργό, να κάνουν διάλογο. Και τώρα που για πρώτη φορά αυτό
τούς δίνεται από την αρχή και τους λέµε «οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε να κάτσουµε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουµε, να
βρούµε λύσεις», βλέπω κάποιους εξ αυτών να αρνούνται τον διάλογο µε τον Πρωθυπουργό. Αναρωτιέµαι, λοιπόν! Και ξέρετε
γιατί; Διότι, αν δεν υπάρξει διάλογος, οι διεκδικήσεις δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.
Είµαστε ανοιχτοί στον διάλογο, δεν είµαστε σε αντιπαράθεση µε
τους αγρότες, αλλά είµαστε σε διαρκή αντιπαράθεση µε τα προβλήµατα των αγροτών. Και τα προβλήµατα είναι κοινά και υπαρκτά.
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Παραλάβαµε δηµοσιονοµικές διορθώσεις και καταλογισµούς
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικού ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα µισά από αυτά είναι πρόστιµα για την κακοδιαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τα άλλα µισά ανακτήσεις,
όπως τα περίφηµα πακέτα Χατζηδάκη, Μωραΐτη και Κοντού.
Κάθε χρόνο είχαµε πρόστιµα της τάξης των 300-350 εκατοµµυρίων ευρώ για τους βοσκότοπους. Και το 2015 σπάσαµε αυτήν
την παράδοση. Ήταν η πρώτη φορά που ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατέληξε σε πρόστιµο.
Οι αγρότες γνωρίζουν ότι εµείς προσπαθούµε να βάλουµε
τάξη και βάζουµε τάξη στο χάος των πληρωµών τους. Τον Δεκέµβρη πληρώσαµε συνολικά 2 δισεκατοµµύρια, 1,2 δισεκατοµµύριο της βασικής ενίσχυσης και της εξισωτικής και 800
εκατοµµύρια ευρώ για εκκρεµότητες από το 2008 έως το 2004
και αποζηµιώσεις.
Υπηρετούµε και θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του αγροτικού χώρου. Προχωράµε στην
επικαιροποίηση του εθνικού µητρώου αγροτών, ώστε επιτέλους
να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τον κατά κύριο επάγγελµα
αγρότη. Προσέξτε, διότι στις κινητοποιήσεις η µεγάλη πλειοψηφία είναι πράγµατι άνθρωποι που βλέπουν τα έσοδά τους να
συρρικνώνονται και τα έξοδά τους να αυξάνουν. Όµως, είναι και
κάποιοι οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ και ενδεχοµένως και να πρωτοστατούν.
Γι’ αυτό εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι για τους κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες θα προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις, θα
προχωρήσουµε και σε φορολογικές ευνοήσεις, θα προχωρήσουµε στην προστασία τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα προσδιορίσουµε το αγροτικό εισόδηµα και τη φορολόγησή
του, µε βάση τον επανακαθορισµό της έννοιας της αγροτικής
επιχείρησης και της γεωργικής εκµετάλλευσης. Στο πρώτο τρίµηνο του 2016 θα έχουµε ολοκληρώσει τη διαδικασία θέσπισης
της τραπεζικής κάρτας του αγρότη, η οποία θα συνδεθεί και θα
έχει ως πιστωτικό όριο τις ενισχύσεις του κάθε αγρότη.
Αυτήν την εβδοµάδα κατατίθεται το σχέδιο νόµου για το νέο
πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισµού, µετά το γνωστό φιάσκο
σπατάλης και χρεοκοπίας στη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήµατος, του συνεταιριστικού χώρου, µε συνέπεια ακόµα και η
ΠΑΣΕΓΕΣ να είναι σήµερα σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Ξέρετε, κάποιοι προπαγανδίζουν πως εµείς είπαµε ότι θεωρούµε τους αγρότες φοροφυγάδες. Θέλω να το ξεκαθαρίσουµε
αυτό. Υπάρχει πράγµατι γκρίζα ζώνη στην παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι που δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτή η ζώνη πρέπει να φωτιστεί. Όµως, από αυτό δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα οι αγρότες και κυρίως οι κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες. Αντίθετα, έχουν να φοβηθούν οι µεσάζοντες
και τα κυκλώµατα, που εξασφαλίζουν αδήλωτα υπερκέρδη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τέλος, προχωράµε στην εφαρµογή του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης για την επόµενη πενταετία, µε πρόβλεψη για
επενδυτική δαπάνη της τάξεως των 6 δισεκατοµµυρίων και βασικός πρωταγωνιστής σ’ αυτό το πρόγραµµα θα είναι ο νέος
αγρότης.
Επιτρέψτε µου, όµως, να επανέλθω στο ασφαλιστικό των
αγροτών και σας καλώ να σκεφθείτε τι θα κέρδιζε σήµερα ο
αγρότης από την πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ, τι θα κέρδιζε από αυτά που δήθεν κινδυνεύει τώρα
να χάσει µε τη δική µας µεταρρύθµιση. Μήπως τη βασική σύνταξη, η οποία από το 2002 και µετά άρχισε να µειώνεται σε ετήσια βάση κατά 4% και το 2026 θα εξαφανιζόταν, θα ήταν µηδέν;
Ξέρετε, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ σήµερα είναι 158 ευρώ. Το
γνωρίζατε αυτό; Το 2026 θα είναι µηδέν, εάν δεν γίνει µεταρρύθµιση. Το 2026 θα είναι µηδέν η βασική σύνταξη. Με τη δική µας
µεταρρύθµιση αντικαθίσταται το µηδέν του 2026 ή το 158 ευρώ
σήµερα µε την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Για να δούµε όµως -γιατί εγώ θέλω να µιλάω µε παραδείγµατα
και θέλω να ακούω επιχειρήµατα και πιστεύω να ακούσω σήµερα
και παραδείγµατα και επιχειρήµατα ως αντίλογο- τι σύνταξη θα
έπαιρνε η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, οι τετρακόσιες
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και πλέον χιλιάδες σε σύνολο εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων, που σήµερα βρίσκονται στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία,
η οποία έχει ξεκινήσει να µετράει από το 1998. Ξέρουµε όλοι ότι
σε δυο χρόνια, όσοι είναι σήµερα στην τρίτη κατηγορία, θα είναι
στην τέταρτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, λοιπόν,
σε δυο χρόνια, όταν και θα αρχίζουν να καταβάλλονται οι εισφορές µε βάση τη δική µας µεταρρύθµιση, θα κατέβαλλαν –αν δεν
κάνουµε τη µεταρρύθµιση- 1.065 ευρώ ετησίως για ασφαλιστικές
εισφορές. Εµείς µε τη µεταρρύθµιση θα τους επιβαρύνουµε µε
1.238 ετησίως, δηλαδή 14,5 ευρώ περισσότερα τον µήνα. Πράγµατι, είναι µια επιβάρυνση. Δεν λέω ότι τα 14,5 ευρώ επιπλέον,
όταν έχουµε τόσες επιβαρύνσεις, δεν είναι µια επιβάρυνση. Προσέξτε, όµως, τι αντάλλαγµα θα έχουν: Θα πάρουν σχεδόν διπλάσια σύνταξη, της τάξης των 580 ευρώ, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας
για έναν µέσο αγρότη µε εικοσιπενταετία. Με δυο λόγια, το παράδειγµα ενός αγρότη που σήµερα είναι πενήντα επτά χρονών
και θα βγει σε σύνταξη το 2026, σε δέκα χρόνια από τώρα, θα
δίνει από το 2018 και µετά 14,5 ευρώ παραπάνω, αλλά το 2026
θα πάρει σύνταξη 580 ευρώ και όχι 200 ευρώ που θα έπαιρνε,
εάν δεν γίνει η µεταρρύθµιση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σας ερωτώ: Σας νοιάζει το γεγονός, σας απασχολεί το γεγονός ότι µια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία, οι ηλικιωµένοι αγρότες -µε τη δική σας λογική- βγαίνουν εκτός κοινωνικής
προστασίας, βγαίνουν εκτός συστήµατος ασφάλισης; Βεβαίως
είναι επιβάρυνση, αλλά έχει και αποτέλεσµα αυτή η επιβάρυνση.
Να δούµε, όµως, βεβαίως και τις διορθώσεις –καµµία αντίρρηση- και να ακούσουµε προτάσεις, αλλά να µην παραπληροφορούµε τον κόσµο, να µη δηµιουργούµε αίσθηση ότι εδώ έρχεται
δήθεν ο Αρµαγεδδών. Ο Αρµαγεδδών ήρθε στον τόπο µας δυστυχώς, όταν επί πέντε χρόνια απωλέσθηκε πλούτος 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε τις έντεκα συνεχείς περικοπές στις
συντάξεις. Αυτός ήταν ο Αρµαγεδδών στον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Ίσως καταχράστηκα τον χρόνο, αλλά
ήταν αναγκαίο να πω ορισµένα πράγµατα. Πιστεύω ότι µας παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον µεγάλο µέρος του ελληνικού
λαού.
Στις σηµερινές συνθήκες γνωρίζουµε ότι µια σύνταξη σε ένα
νοικοκυριό είναι ίσως η αποκλειστική πηγή εισοδήµατος, όχι για
τον ηλικιωµένο, ίσως και για όλη την οικογένεια, για τρεις γενιές
πολλές φορές. Η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, είχε ένα σύστηµα
προστασίας, την πυρηνική οικογένεια, που συγκράτησε την κοινωνική αποσάθρωση.
Αν αυτά τα µέτρα που εφαρµόστηκαν εδώ εφαρµόζονταν σε
χώρες της Βόρειας Ευρώπης, θα είχαν διαλυθεί τα πάντα.
Για αυτόν τον λόγο και θέσαµε ως βασική µας αρχή, ως βασικό
µας προσανατολισµό στην πρόταση που καταθέτουµε να µην
πάµε σε περαιτέρω περικοπές των συντάξεων, να µην κοπούν
περαιτέρω οι συντάξεις, όταν ξέρουµε ότι αυτές πηγαίνουν για
τον άνεργο γιο, για τον άνεργο εγγονό.
Η κρίση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος, ενός θεµελιακού κοινωνικού πυλώνα, εντείνει τη σύγκρουση των γενεών
ως προς την κατανοµή του παραγόµενου πλούτου και δηµιουργεί µια παράδοξη κατάσταση: η αλληλεγγύη των γενεών στο
παρόν να διαγκωνίζεται µε την αλληλεγγύη των γενεών στο µέλλον.
Μόνος τρόπος επίλυσης του παράδοξου δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αν αυτό δεν γίνει, ό,τι πρόταση και να φέρουµε
εµείς ή εσείς, θα ξανασυζητάµε για τα ίδια σε λίγα χρόνια. Επιστροφή στην ανάπτυξη, σε συνδυασµό όµως µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που λαµβάνει υπ’ όψιν
αυτές τις αλληλεξαρτήσεις που ανέλυσα πιο πριν.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εµείς, που δεν ευθυνόµαστε για τα πεπραγµένα των κυβερνήσεών σας, να καθαρίσουµε τα δικά σας άπλυτα. Θα το κάνουµε,
αλλάζοντας δοµές, επιβάλλοντας δικαιοσύνη και ισοτιµία.
Σας καλούµε, όµως, και εσάς να αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Αφού δεν θέλετε να βάλετε πλάτη, τουλάχιστον πείτε µας τι προτείνετε. Μην αρνείστε τον διάλογο. Αφού δεν θέλετε να αναλά-
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βετε ευθύνη, δεν θέλετε να λερώσετε τα χέρια σας µε τα δικά
σας άπλυτα, τουλάχιστον σταµατήστε να είστε επιζήµιοι για τον
τόπο. Κρατήστε στοιχειωδώς µια στάση ευθύνης σε ένα µείζον
θέµα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι η βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ελπίζω ότι θα δούµε την οικονοµία της συνολικής συζήτησης
και µε τις δευτερολογίες, η ουσία να συµβαδίσει πιο ύστερα και
µε τους χρόνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες, πέντε συνοδοί
εκπαιδευτικοί και δέκα γονείς από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, να γνωστοποιήσω στο Σώµα µια παρέκβαση στη διαδικασία, στη σειρά των οµιλητών. Πριν από τον µεθεπόµενο οµιλητή, τον Πρόεδρο κ. Μιχαλολιάκο, θα δώσω τον λόγο στον κ.
Καµµένο, γιατί έχει συζήτηση µε τον κ. Γιάλοµ, τον Υπουργό Αµύνης του Ισραήλ, στις 21.00’. Θα παρακαλούσα, µε την άδεια του
Σώµατος.
Τον λόγο έχει τώρα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, η κατάσταση στη χώρα είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει, η
οικονοµία βυθίζεται, οι θεσµοί δοκιµάζονται και η χώρα κινδυνεύει να µεταβληθεί σε έναν απέραντο καταυλισµό εγκλωβισµένων προσφύγων και µεταναστών.
Αντιµέτωποι µε αυτήν την πραγµατικότητα, οι πολιτικοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να δείχνουµε τη µέγιστη υπευθυνότητα, να ενώνουµε την κοινωνία, να προχωράµε µε σοβαρό
σχέδιο και πάντως να µην προκαλούµε τους πολίτες µε τυφλές
και ανούσιες αντιπαραθέσεις.
Εσείς όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, λυπάµαι, έχετε επιλέξει να
κάνετε το εντελώς ανάποδο, διότι σε έναν χρόνο έχετε µετατρέψει την ελπίδα σε απόγνωση.
Δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστο ότι πριν από δύο µέρες
γιορτάσατε τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής σας. Ο απολογισµός του έργου σας συνοψίζεται σε µία πρόταση: Είστε η πιο
επιβλαβής Κυβέρνηση στην ιστορία της µεταπολιτευτικής Ελλάδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οδηγήσατε τη χώρα στα όρια της εξόδου από την Ευρωζώνη.
Υπογράψατε τρίτο µνηµόνιο. Κλείσατε τις τράπεζες. Οδηγήσατε
την οικονοµία σε ύφεση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία και να
µη γράφονται στα Πρακτικά οι παρεµβάσεις.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυξήσατε την ανεργία. Υπονοµεύσατε το κύρος της χώρας
στο εξωτερικό.
Και σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία τι επιλέξατε, κύριε Πρωθυπουργέ; Να διοργανώσετε µια κοµµατική φιέστα, την οποία µετατρέψατε σε ένα ρεσιτάλ προπαγάνδας, εµπάθειας και
διχασµού. Αυτό δεν είναι πρόσκληση σε διάλογο, είναι πρόκληση
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Αλλά ξέρετε; Ένα είναι βέβαιο. Αν δεν είχαν µεσολαβήσει οι
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, τα πράγµατα στη χώρα σήµερα θα
ήταν πολύ καλύτερα.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτό το αντιλαµβάνονται όλοι, ακόµα και εκείνοι οι οποίοι σας
αναγνωρίζουν. Υπάρχουν και αυτοί, κύριε Πρωθυπουργέ, κάποιοι
που σας αναγνωρίζουν καλές προθέσεις. Σήµερα έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχετε αποτύχει. Και αυτό το οποίο σας χρεώνουν
πρωτίστως, κύριε Τσίπρα, είναι ότι κοροϊδέψατε συστηµατικά τις
Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον την ανάλυσή σας για τη µη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Αναρωτιέµαι, όταν τάζατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, δεν τα ξέρατε αυτά; Τώρα τα
θυµηθήκατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ή µήπως το ασφαλιστικό σύστηµα ήταν βιώσιµο πριν από έναν
χρόνο και µε τις δικές σας παρεµβάσεις δεν έγινε;
Όταν µιλούσατε για την αύξηση του κατώτατου µισθού, για το
παράλληλο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, για τη διαγραφή του
χρέους, για την κατάργηση µε έναν νόµο των µνηµονίων; Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και σταµατώ εδώ. Εσείς µπορεί όλα
αυτά να θέλετε να τα ξεχάσετε. Οι πολίτες, όµως, δεν τα ξεχνούν
για έναν απλό λόγο: Βιώνουν τη σκληρή πραγµατικότητα, που η
δικιά σας ανικανότητα δηµιούργησε.
Και δυστυχώς και σήµερα ακόµα -ούτε την Κυριακή φυσικά,
αλλά ούτε και σήµερα- ούτε ένα συγγνώµη, να τους µιλήσετε µε
ειλικρίνεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Αντί να κάνετε αυτό, επιλέξατε
την Κυριακή τις προσωπικές επιθέσεις και τον διχασµό των Ελλήνων. Μέχρι τον Αύγουστο είχατε µια βολική, διχαστική ρητορική.
Ήταν το «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο». Τώρα είναι το «Δεξιά-Αριστερά». Στρέφετε τη µια κοινωνική οµάδα κατά της άλλης. Δηλητηριάζετε την κοινωνία µε ταξικό µίσος. Μας πάτε πολύ πίσω,
κύριε Τσίπρα, σε εποχές διχασµού, που τόσο στοίχησαν στην πατρίδα µας.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δίληµµα σήµερα είναι
άλλο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι η επιλογή ανάµεσα στο
χθες του λαϊκισµού, της στασιµότητας και του κοµµατικού κράτους, που εσείς εκπροσωπείτε, και στο αύριο της αλήθειας, των
δίκαιων και αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, που εµείς εκπροσωπούµε και που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ναι, µεταρρυθµίσεις που µπορεί να είναι δύσκολες, µεταρρυθµίσεις µε κοινωνική ευθύνη, µεταρρυθµίσεις µε εθνικό πρόσηµο,
αυτές που δίνουν προοπτική στην Ελλάδα. Αυτές θα επιλέξουµε
σήµερα, απέναντι στη στασιµότητα, στον λαϊκισµό και στην κατάρρευση. Αυτό είναι το πραγµατικό δίληµµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Θα πάµε µπροστά ή θα πάµε πίσω;
Και σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Πρωθυπουργέ, θα πρέπει να
αναζητηθεί και η λύση στο ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας.
Για να µιλήσουµε, όµως, για τη λύση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γιατί τέτοιος εκνευρισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν
καταλαβαίνω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία
όλοι.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Να είστε λίγο ήσυχοι, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να ακούσουµε µε προσοχή
όλοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ! Και να µη σηµειώνονται οι διακοπές, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για να αναζητήσουµε τη λύση στο ασφαλιστικό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πρώτα πρέπει να µιλήσουµε τη γλώσσα της
αλήθειας και να κάνουµε όλοι την αυτοκριτική που πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες κυβερνήσεις, κόµµατα και πολίτες δεν είδαµε -ενδεχοµένως δεν θέλαµε να δούµετο πρόβληµα το οποίο ερχόταν. Ένα πρόβληµα δηµογραφικό,
ένα πρόβληµα δηµοσιονοµικό, ένα πρόβληµα το οποίο συνδέεται
µε την αύξηση της ανεργίας. Η γήρανση του πληθυσµού, οι πολλές πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η αυξανόµενη ανεργία οδήγησαν στην ανατροπή της σχέσης εργαζοµένων προς τους
συνταξιούχους. Όταν ξεκίνησε το αναδιανεµητικό σύστηµα, η
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σχέση αυτή ήταν 4 προς 1, σήµερα είναι στο 1,3 προς 1.
Έτσι, διαµορφώθηκε, δυστυχώς, µε συλλογικές ευθύνες, τις
οποίες πρέπει να αναγνωρίσουµε µε θάρρος, ένα σύστηµα στρεβλό, ένα σύστηµα άδικο, µε εξαιρέσεις και προνόµια. Εξαιρέσεις
και προνόµια που ωφελούσαν τους λίγους και χρέωναν τους πολλούς. Ένα σύστηµα το οποίο δηµιουργήθηκε περιστασιακά, αντανακλώντας τη δύναµη της πίεσης διαφόρων πολιτικών οµάδων,
αντανακλώντας ταυτόχρονα και πολιτικές σκοπιµότητες. Ένα σύστηµα το οποίο έδωσε λάθος κίνητρα και µηνύµατα και διέλυσε
την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών.
Αυτήν την πραγµατικότητα αρνηθήκαµε, µέχρι πολύ πρόσφατα, ως κοινωνία να αναγνωρίσουµε και να αντιµετωπίσουµε.
Την κρύψαµε βολικά κάτω από το χαλί. Ο κύκλος, όµως, αυτής
της σιωπής πρέπει πια να σπάσει. Και θα ήθελα να χρησιµοποιήσω µια φράση του Τάσου Γιαννίτση: «Για να υπάρχει µια σταθερή λύση στο ασφαλιστικό σύστηµα, χρειάζεται µια νέα
κοινωνική συµφωνία και αυτή δεν µπορεί να γίνει χωρίς συλλογική αναγνώριση των λαθών.».
Εµείς, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουµε αναγνωρίσει τα δικά µας
σφάλµατα και τις δικές µας παραλείψεις. Ως νέος Αρχηγός, έχω
δεσµευτεί να µην τα επαναλάβω. Αλλά να µην παριστάνετε και
εσείς ότι δεν έχετε καµµία ευθύνη, διότι είστε οι πρώτοι που βρεθήκατε απέναντι και στραγγαλίσατε τελικά οποιαδήποτε προσπάθεια εξορθολογισµού του ασφαλιστικού συστήµατος, εσείς και
οι δυνάµεις του λαϊκισµού που τώρα εκφράζετε, γιατί οι συντεχνιακές λογικές είναι ενσωµατωµένες στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ.
Αξίζει να θυµηθούµε ότι οι µεγαλύτερες διαδηλώσεις που έγιναν ποτέ στην πλατεία Συντάγµατος ήταν οι διαδηλώσεις που
έγιναν για να αποδοκιµαστεί το σχέδιο Γιαννίτση. Τι έκανε τότε
η ηγεσία του τότε Συνασπισµού, κύριε Τσίπρα; Ήταν οι πρώτοι
καταγγέλλοντες. Υπό την πίεση των αντιδράσεων, οι αναβάλλοντες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μάλλον σας εκνευρίζουν αυτά τα οποία λέω. Δεν πειράζει,
θα τα ακούσετε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …Αναβάλλοντες και καταγγέλλοντες, δυστυχώς, µας
έφθασαν µέχρι εδώ.
Δεν θα σπεύσω να αρνηθώ ότι τότε η δική µας παράταξη δεν
βοήθησε. Αλλά να µην ξεχνάµε, όµως, σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες έγιναν τα τελευταία τριάντα χρόνια στο ασφαλιστικό και φέρουν τη δικιά µας σφραγίδα. Νόµος Σιούφα,
2084/1992, νόµος ο οποίος έδωσε είκοσι χρόνια ζωής στο ασφαλιστικό σύστηµα. Η πρώτη µεγάλη ενοποίηση των ταµείων, νόµος
Πετραλιά 3655/2008, από εκατόν τριάντα τρία σε δεκατρία ταµεία. Αυτά ήταν δικά µας επιτεύγµατα. Αλλά, ναι, δεν ήταν αρκετά. Και το 2010 ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσουµε το τέρας που
συλλογικά εκθρέψαµε.
Λένε ότι η καλύτερη ώρα να διορθώσεις τη στέγη σου είναι
όταν λάµπει ο ήλιος. Το βέβαιο είναι ότι το 2010 ο ήλιος δεν
έλαµπε για την Ελλάδα. Όµως, ξεκίνησαν τότε σηµαντικές προσπάθειες µεταρρύθµισης. Ξεκίνησαν από τον ν. 3863 των Κουτρουµάνη-Λοβέρδου και το 2012 από τις δικές µας κυβερνήσεις
ξεκίνησε -υπό την ηγεσία του κ. Βρούτση, τον οποίο σπεύσατε
µε τόσο µεγάλη άνεση να απαξιώσετε- η προσπάθεια να ανακτήσουµε τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των εισροών και των εκροών
του συστήµατος, µέσα από µια πολύ συστηµατική και µεθοδική
δουλειά. Ψηφιοποιηµένα συστήµατα, προγράµµατα «ΗΛΙΟΣ»,
«ΑΡΙΑΔΝΗ», «ΑΤΛΑΣ», «ΕΡΓΑΝΗ», ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δηµιουργία κέντρων είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών,
σύσταση νέου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης. Είχαµε έναν ξεκάθαρο στόχο, την επαναφορά του ασφαλιστικού συστήµατος
στις θεµελιώδεις αρχές του, αυτές της ανταποδοτικότητας, της
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
Με τις πρωτοβουλίες αυτές έγινε πολύ µεγάλη πρόοδος. Αντιµετωπίστηκαν στρεβλώσεις, µειώθηκαν σπατάλες, εξορθολογίστηκαν τα όρια συνταξιοδότησης, έγινε έλεγχος συντάξεων
«µαϊµού», αντιµετωπίστηκαν υπερβολές και παρανοµίες σε κατα-
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νοµή συντάξεων αναπηρίας, εξορθολογίστηκαν δαπάνες στα
φάρµακα και στην περίθαλψη.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων, κύριε Τσίπρα; Στο τρίτο µνηµόνιο, το οποίο εσείς διαπραγµατευτήκατε,
αναφέρεται ρητά: «Οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις του 2010
και του 2012, εάν εφαρµοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα του συνολικού συνταξιοδοτικού συστήµατος.». Αυτά συνοµολογήσατε εσείς στο τρίτο
µνηµόνιο, το οποίο υπογράψατε.
Τώρα ερχόµαστε στην ουσία του θέµατος. Στο τέλος του 2014,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρχε καµµία ανάγκη µείωσης κυρίων συντάξεων και ούτε είχε τεθεί ποτέ το ζήτηµα αυτό
από την τρόικα, για νέα µείωση κυρίων συντάξεων. Δεν υπήρχε
κανένα δηµοσιονοµικό αίτηµα, πλην της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος για τις επικουρικές συντάξεις και των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρω ότι σας ενοχλεί.
Μάλιστα, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την πρώτη αξιόπιστη αναλογιστική µελέτη, µια µελέτη
η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του ECOFIN και η οποία επιβεβαίωνε ότι τότε το ασφαλιστικό σύστηµα, µε τις παραδοχές που
είχαν γίνει, εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας, χωρίς επιπλέον
άδικες επιβαρύνσεις µέχρι το 2060.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την καταθέτω στα Πρακτικά. Αξίζει να τη διαβάσετε, κύριε
Πρωθυπουργέ, αν δεν τη γνωρίζετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί ακριβώς ήµασταν πριν αναλάβετε
και µετά ήρθατε εσείς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τα πρόσθετα µέτρα ύψους 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αφού τα
ψηφίσατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα έρθουµε και σ’ αυτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη διαβάζετε οµιλία. Απαντήστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα πρόσθετα µέτρα ύψους 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ από
παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό δηµιουργήθηκαν από τη δικιά σας
διαχειριστική ανικανότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το 2016 οι πολίτες πληρώνουν τον λογαριασµό της δικιά σας
ανικανότητας. Τώρα είναι σαφές πια ότι είστε µέρος του προβλήµατος, δεν είστε µέρος της λύσης.
Εξουδετερώσατε, δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, όλες τις προσπάθειες µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού συστήµατος. Εξανεµίσατε θυσίες των πολιτών. Όχι µόνο δεν προχωρήσατε µπροστά,
αλλά µας πήγατε τουλάχιστον δύο χρόνια πίσω. Γι’ αυτό και η
κοινωνία σάς γυρίζει την πλάτη και εισπράττετε ήδη την κατακραυγή και την απαξίωση απ’ όλες τις παραγωγικές κοινωνικές
οµάδες, οι οποίες εξεγείρονται εναντίον σας, είτε φορούν γραβάτα είτε δεν φορούν, διότι νιώθουν την κοροϊδία, νιώθουν τον
εµπαιγµό, βλέπουν την αδικία.
Αναρωτηθήκατε γιατί οι αγρότες δεν θέλουν να συνοµιλήσουν
µαζί σας. Μήπως πρέπει να πάτε εσείς στα τρακτέρ να συνοµιλήσετε µαζί τους, όπως πηγαίνατε τότε και τους τάζατε αυτά τα
οποία λέγατε; Ίσως ο χώρος αυτός σας είναι πιο οικείος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η πραγµατικότητα είναι ότι συρρικνώνεστε, δυστυχώς, στη συνείδηση του λαού και κάθε µέρα συρρικνώνεται και περισσότερο
κάθε προοπτική, κάθε ελπίδα του Έλληνα για βελτίωση της ζωής
του. Με τις επιλογές σας τραβήξατε και τραβάτε την Ελλάδα
πίσω.
Τώρα µας φέρνετε την πρότασή σας για το ασφαλιστικό και
την παρουσιάζετε ως µεγάλη θεσµική µεταρρύθµιση. Μα η πρότασή σας, κύριε Τσίπρα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια
στρεβλή και πολύ χειρότερη εκδοχή του υπάρχοντος ν. 3863, η
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οποία απλά µειώνει συντελεστές αναπλήρωσης, αυξάνει υπερβολικά τις εισφορές και οδηγεί σε άµεσες µεγάλες µειώσεις συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Το πιο επικίνδυνο, όµως, στο σχέδιο το οποίο έχετε καταθέσει,
κύριε Τσίπρα, είναι ότι επενδύει επί της ουσίας στον κατακερµατισµό της κοινωνίας. Σε µια εποχή και σ’ ένα ζήτηµα, που αυτό
που χρειαζόµαστε είναι η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, βάζετε
τους πάντες σ’ έναν πόλεµο όλων εναντίον όλων µε πρόσχηµα
το κοινωνικό κράτος και µε άλλοθι πάντα την προστασία των αδυνάτων.
Το σχέδιό σας, έτσι όπως το παρουσιάσατε, έχει έξι εξαιρετικά
οδυνηρά χαρακτηριστικά. Οδηγεί σε σύγκρουση γενεών, ανοίγει
πόλεµο στην παραγωγική Ελλάδα, στρεβλώνει τα κίνητρα για την
εργασία, µετατρέπει επί της ουσίας το ασφαλιστικό σύστηµα σε
προνοιακό, ετεροχρονίζει το πρόβληµα και φυσικά είναι πρόχειρο και µη κοστολογηµένο και τελικά δεν δίνει και λύση στο
πρόβληµα. Είναι ένα αποσπασµατικό µπάλωµα, για να δραπετεύσετε από τις ευθύνες σας.
Για πάµε, λοιπόν, να τα δούµε όλα αυτά αναλυτικά. Το σχέδιό
σας, κύριε Τσίπρα και κύριε Κατρούγκαλε, καταλύει την αλληλεγγύη των γενεών. Δηµιουργείτε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων. Προκαλείτε µια τεράστια ένταση µεταξύ παλιών και νέων
µελλοντικών συνταξιούχων. Το σχέδιό σας επί της ουσίας κηρύσσει έναν πόλεµο γενεών. Σε αυτό θα είµαστε απέναντι -και µε µεγάλη ένταση µάλιστα- διότι διαπράττετε, ίσως, το χειρότερο
λάθος. Προκειµένου να είστε αρεστοί σήµερα, θυσιάζετε το µέλλον των επόµενων γενεών.
Δεύτερον, το σχέδιό σας πολεµά την παραγωγική Ελλάδα. Η
σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών, των ιατρών, των µηχανικών, των δικηγόρων, των αγροτών
µε το φορολογητέο εισόδηµα στην έκταση, που περιγράφεται, στο
σχέδιο το οποίο δώσατε στη δηµοσιότητα, ισοδυναµεί µε κοινωνική και οικονοµική εξόντωση. Ενσωµατώνει µία ιδεοληψία, ενσωµατώνει µία ταξική αντίληψη µιας Κυβέρνησης, η οποία επιτίθεται
σε οποιονδήποτε επιχειρεί και δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον
ιδιωτικό τοµέα. Το µόνο το οποίο θα πετύχετε είναι η αύξηση της
φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.
Αναρωτιέµαι, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν έχει υποπέσει στην
προσοχή σας η πρόσφατη έκθεση –σήµερα δηµοσιεύθηκε- του
Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, η οποία λέει µε απόλυτη
σαφήνεια και διαβάζω: «Το σχέδιο νόµου ουσιαστικά δεν οδηγεί
στην ανταποδοτικότητα των εισφορών-παροχών και συνεπώς
υποκαθορίζει τα κίνητρα η εργασία και ο τρόπος υπολογισµού
των συντάξεων της Κυβέρνησης µε τους κλιµακούµενους συντελεστές, δηµιουργεί κίνητρα περαιτέρω αύξησης της µαύρης εργασίας της εισφοροδιαφυγής αλλά και της φοροδιαφυγής».
Αυτά λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Δεν τα λέµε
εµείς. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, κύριε Τσίπρα, µε µεγάλη προσπάθεια µειώσαµε τις εργοδοτικές εισφορές κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες συνολικά.
Επιλέξαµε µία πολιτική, την οποία σήµερα ακολουθεί και η σοσιαλιστική Γαλλία, η οποία µειώνει δραστικά ασφαλιστικές εισφορές, προκειµένου να αυξήσει την απασχόληση και να µειώσει το
ποσοστό της ανεργίας. Αυτό το κάνει µία χώρα, η οποία έχει
ανεργία δυόµισι φορές µικρότερη από τη δικιά µας.
Ξέρω, κύριε Τσίπρα, ότι έχετε ένα όνειρο. Θέλετε να µετατρέψετε την Ελλάδα σε µια χώρα συνταξιούχων και δηµοσίων υπαλλήλων και την ελληνική επιχειρηµατικότητα σε µια κρατικά
ελεγχόµενη υπόθεση. Αυτό είναι το σχέδιό σας για την Ελλάδα
και είναι απολύτως φανερό. Εµείς δεν θα το επιτρέψουµε, διότι
η Νέα Δηµοκρατία θα συνεχίζει τις δυνάµεις της δηµιουργίας,
της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της παραγωγής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τρίτο µεγάλο µειονέκτηµα: Το σχέδιό σας στρεβλώνει την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος. Με αυτό τον
τρόπο δίνετε τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει αποµείνει από την
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ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών. Με τους συντελεστές αναπλήρωσης, που εισάγετε, τι κάνετε επί της ουσίας; Επιβραβεύετε
την ήσσονα προσπάθεια, τιµωρείτε την εργασία και κάθε προσπάθεια δηµιουργίας.
Το σχέδιό σας επί της ουσίας δεν δίνει κίνητρα για παραµονή
στην εργασία. Τα πρόσθετα χρόνια, από ένα σηµείο και πέρα,
δεν οδηγούν σε µεγαλύτερη σύνταξη. Και αυτό δεν είναι µόνο
πρωτοφανές, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι λάθος. Υπονοµεύει κάθε
έννοια ασφαλιστικής συνείδησης.
Τέταρτον, το σχέδιο, το οποίο έχετε παρουσιάσει, µετατρέπει
το ασφαλιστικό σύστηµα ουσιαστικά σε προνοιακό σύστηµα. Όχι
µόνο δεν διαχωρίζετε την κοινωνική ασφάλιση από την πρόνοια,
αλλά µετατρέπετε το ασφαλιστικό σε προνοιακό, καταργώντας
ταυτόχρονα την προνοιακή δοµή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Με τη δικιά σας λογική, µία άνεργη µητέρα σαράντα ετών δεν
θα µπορεί πλέον να στηριχθεί στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Εµείς διαµορφώσαµε µε πολλή προσπάθεια µία εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης που έχει ως στόχο την αντιµετώπιση της
ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και όχηµα το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα ζητήσω και εγώ ένα δεκάλεπτο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο θα
έπρεπε να γνωρίζετε ότι αποτελεί σε όλη την Ευρώπη το πιο αποτελεσµατικό και στοχευµένο εργαλείο αντιµετώπισης της
ακραίας φτώχειας, εγκαταλείπεται και αυτό στην τύχη του.
Πέµπτο πρόβληµα: Το σχέδιό σας µεταθέτει το πρόβληµα για
το µέλλον. Αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα συµβεί στις κύριες συντάξεις την 1-1-2019; Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η
προσωπική διαφορά, έτσι όπως περιγράφεται στο νοµοσχέδιο,
µεταφέρει το πρόβληµα για τρία χρόνια αργότερα. Στέλνετε συνειδητά στο µέλλον άλυτα προβλήµατα κι αυτό συνιστά πολιτική
ανευθυνότητα. Το κάνετε µάλλον, γιατί γνωρίζετε ότι δεν θα
είστε Κυβέρνηση το 2019 για να διαχειριστείτε το πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος, το σχέδιό σας είναι µη κοστολογηµένο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λίγη ησυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και σήµερα ακόµα δεν υπάρχει καµµία οικονοµική τεκµηρίωση
των προτάσεών σας. Όλα είναι στον αέρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Το δικό σας πείτε µας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Περιµένετε. Έχω ακόµα χρόνο. Μη βιάζεστε.
Η άρνηση και η αδυναµία σας να κοστολογήσετε το σχέδιο καθυστερεί βέβαια και επικίνδυνα τη διαπραγµάτευση, την οποία
εσείς ισχυρίζεστε και όλοι θέλουµε να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό.
Προκαλείτε τεράστιες εντάσεις στην κοινωνία, χωρίς καν να
γνωρίζετε ποιο είναι το πραγµατικό οικονοµικό όφελος των παρεµβάσεων που προτείνετε. Και αυτός είναι ο ορισµός της απόλυτης προχειρότητας. Ζητάτε σήµερα -η αλήθεια είναι σε πολύ
πιο ήπιους τόνους από την οµιλία την οποία κάνατε πριν από δυο
µέρες- από την Αντιπολίτευση εναλλακτική πρόταση. Θα µπορούσαµε εύκολα να σας απαντήσουµε ότι εµείς δεν δηµιουργήσαµε το πρόβληµα των 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εσείς το
κάνατε, εσείς θα το λύσετε. Δεν θα το κάνουµε όµως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον να µιλάτε για τη συνολική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού, αλλά η
πραγµατικότητα είναι άλλη. Ξέρω ότι το πρόβληµά σας είναι τα
1,8 δισεκατοµµύρια που ζητήθηκαν από την τρόικα και τα οποία
δεν είχαν ζητηθεί από εµάς. Αυτό είναι το πρόβληµά σας και γι’
αυτό νοµοθετείτε σήµερα. Μην κρύβετε, λοιπόν, την αλήθεια.
Ας συµφωνήσουµε, λοιπόν, κατ’ αρχάς πριν µιλήσουµε για τις
λεπτοµέρειες στα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν
ένα ασφαλιστικό σύστηµα. Ένα, δίκαιο, λοιπόν, ασφαλιστικό σύστηµα, κύριε Τσίπρα, θα πρέπει να διασφαλίζει προφανώς τη µα-
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κροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος, να είναι συµβατό
µε το συγκεκριµένο µακροοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο
εφαρµόζεται, πάντως να µην τιµωρεί όσους εκπλήρωσαν µε συνέπεια τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, να εµπεδώσει την
ασφαλιστική συνείδηση και να ενθαρρύνει την εργασία, να διαχωρίζει την κοινωνική ασφάλιση από την πρόνοια και να συµβάλλει στην ενδυνάµωση της αλληλεγγύης των γενιών. Αυτό είναι
ένα αξιακό πλαίσιο, στο οποίο θα µπορούσαµε ελπίζω να συµφωνήσουµε.
Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, του ν. 3863 που αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία και εσείς χτίζετε είναι µια σωστή αρχιτεκτονική.
Να θυµίσω ότι ο ν. 3863 θεσµοθέτησε για όλους εθνική σύνταξη
και σε αυτή προστίθεται το καθαρό αναλογικό µέρος της σύνταξης, που αναλογεί στις εισφορές κάθε εργαζόµενου. Γιατί µας
το παρουσιάζετε αυτό ως δική σας µεταρρύθµιση; Υπάρχει στο
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. Ο νόµος βέβαια ορίζει -και σωστάως βάση υπολογισµού της σύνταξης το σύνολο του εργασιακού
βίου.
Αυτά υπήρχαν, κύριε Τσίπρα. Δεν τα γνωρίζετε; Δεν τα εισάγετε εσείς. Αυτή είναι η µεταρρύθµιση, η οποία ψηφίστηκε από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις, πάνω στην οποία και εµείς χτίζαµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έτσι είναι. Άντε, µας κοροϊδεύετε
τώρα! Αυτά είναι έτοιµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μη µας µιλάτε εδώ τάχατες για µεγάλες µεταρρυθµίσεις
στο ασφαλιστικό.
Αλλά και κάτι ακόµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολα και σύνθετα αυτά τα ζητήµατα και
ίσως δεν είστε καλά ενηµερωµένοι. Δεν πειράζει, ακούστε. Κάτι
θα µάθετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βέβαια, κύριε Τσίπρα, είχαµε συµφωνήσει στη δηµιουργία
τριών ταµείων: µισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούµενων
ελευθέρων επαγγελµατιών, που θα σέβονται και θα αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτή την πρόταση
ακόµα επιµένουµε και θεωρούµε ότι το ένα ταµείο είναι λάθος
και θα προκαλέσει ένα τεράστιο διαχειριστικό κοµφούζιο. Αυτό,
λοιπόν, είναι το κεντρικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να περιφρουρήσουµε και το οποίο πρέπει να βελτιώσουµε.
Κατά την άποψή µας, λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνετε, κύριε
Τσίπρα και κύριε Κατρούγκαλε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Σας παρακαλώ. Όλοι ακούν µε µεγάλη προσοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Χρησιµοποιήστε, λοιπόν, όλα τα εργαλεία τα οποία έχετε
στη διάθεσή σας για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας,
πράγµα το οποίο δεν το κάνετε αυτή τη στιγµή.
Χρησιµοποιήστε την πληροφόρηση από το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ»,
για να εξοικονοµήσετε πόρους από παράνοµα καταβαλλόµενες
συντάξεις και οικογενειακά επιδόµατα. Γνωρίζετε καλά ότι υπάρχει ακόµα πρόβληµα σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει αντιµετωπιστεί
πλήρως.
Εφαρµόστε κανονικά τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος για τις
επικουρικές συντάξεις.
Προχωρήστε στον συµψηφισµό των οφειλόµενων εισφορών
στον ΟΓΑ, για τον τελευταίο χρόνο µόνο, µε τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Και εφόσον είναι απαραίτητο, να εξορθολογίσετε και την κρατική επιχορήγηση που δίνεται από τον προϋπολογισµό στα «ευγενή» ταµεία.
Αυτές είναι συγκεκριµένες προτάσεις, κύριε Τσίπρα. Ελάτε να
τις συζητήσουµε. Και, βεβαίως, θα µπορούσατε να συντοµεύσετε
και τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 3863, αλλά βεβαίως θα
έπρεπε να δώσετε και πραγµατικά κίνητρα για την ανάπτυξη του
τρίτου πυλώνα, της ιδιωτικής ασφάλισης, µία έννοια η οποία,
προφανώς, σας δηµιουργεί απόλυτη αλλεργία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ησυχία! Δεν θα
το πω πολλές φορές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όµως, δυστυχώς για εσάς και δυστυχώς για τη χώρα,
αυτά τα µέτρα δεν αρκούν για να κλείσει η τρύπα των 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι
από στοχευµένες περικοπές δαπανών. Και χαίροµαι που κι εσείς
αναγνωρίσατε σήµερα στην οµιλία σας ότι, πράγµατι, υπάρχει η
δυνατότητα για ισοδύναµα µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στην κάλυψη αυτού του κενού, χωρίς να κάνουµε
πρόσθετες παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό. Το πρόβληµα είναι ότι
δεν άκουσα κανένα τέτοιο ισοδύναµο µέτρο από εσάς, κύριε Τσίπρα.
Θα σας προτείνω, λοιπόν, εγώ ορισµένα, τώρα. Ένα πάντως
είναι βέβαιο. Η κοινωνία δεν πρόκειται να σφίξει άλλο το ζωνάρι,
για να χρηµατοδοτήσει µε το υστέρηµά της τη διόγκωση του
κοµµατικού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας καλώ, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε έναν διάλογο εξπρές,
που θα καταλήξει σε δέσµευση για την ακύρωση των προγραµµατισµένων µισθολογικών αυξήσεων του δηµοσίου και το δραστικό περιορισµό των κοµµατικών διορισµών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μόλις πριν από έναν µήνα δώσατε αυξήσεις ύψους 150 εκατοµµυρίων στους δηµοσίους υπαλλήλους και χωρίς µάλιστα να
έχετε θεσµοθετήσει κάποιο σύστηµα αξιολόγησης, ώστε να δώσετε αυξήσεις, τουλάχιστον, σε αυτούς που το αξίζουν. Όµως,
εσείς τις δίνετε οριζόντια και τις δίνετε, βέβαια, πρωτίστως, σε
αυτούς που υπηρετούν στα κοµµατικά γραφεία και στα υπουργικά γραφεία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας καλώ, λοιπόν, να τις πάρετε πίσω αυτές τις αυξήσεις. Και
βέβαια γνωρίζετε καλά ότι υπάρχουν και άλλες στρεβλώσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την προστασία σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ κάντε ησυχία
απ’ όλες τις πτέρυγες. Είναι συγκεκριµένα πράγµατα αυτά που
λέει ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν και άλλες στρεβλώσεις
ακόµα στο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, από τις οποίες
µπορείτε να εξοικονοµήσετε πόρους.
Το ερώτηµα, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι απλό: Τον αντέχετε αυτό τον διάλογο, ο οποίος θα ήταν προς όφελος της κοινωνίας ή φοβάστε αντιδράσεις από συντρόφους, συγγενείς και
φίλους, τους οποίους θέλετε να τακτοποιήσετε;
Γνωρίζω απόλυτα τι θα µου πείτε. Το γνωρίζω καλά. Θα µου
πείτε «µα και εσείς τα ίδια κάνατε».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τώρα γιατί διακόπτετε, παρακαλώ;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όµως, αυτή η εξοµοίωση δεν είναι τίποτα άλλο από την
ταφόπλακα του ηθικού πλεονεκτήµατος της Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, αναρωτιέµαι µερικές φορές πώς θα
ένιωθαν οι αγνοί αγωνιστές της Αριστεράς των προηγούµενων
γενεών µπροστά σε αυτό το κυνικό αλισβερίσι τα εγγόνια να επικαλούνται τους αγώνες των παππούδων για µια θέση µετακλητών στο δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχουν, λοιπόν, προτάσεις, συγκεκριµένες όπως είδατε.
Εδώ είµαστε, εάν το επιθυµείτε, να τις συζητήσουµε.
Όµως, βέβαια, θα συµφωνήσω µαζί σας και µε την τελευταία
σας αποστροφή ότι το ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας δεν
πρόκειται ποτέ να λυθεί ουσιαστικά, εάν η οικονοµία δεν επανέλθει σε µία τροχιά ανάπτυξης, εάν δεν αυξηθεί η απασχόληση κι
αν δεν διορθωθεί η σχέση εργαζοµένων-ασφαλισµένων. Κι εκεί
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ακριβώς είναι που έχετε κάνει τόσο µεγάλη ζηµιά σε τόσο λίγο
χρόνο.
Τι κάνατε, κύριε Τσίπρα, το 2015 και το 2016; Να σας θυµίσω
ότι θα έχουµε µειωµένο ΑΕΠ κατά 7,3%, δηλαδή περίπου 13 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τις προηγούµενες προβλέψεις;
Οι προβλέψεις για το 2015 και για το 2016 ήταν πάρα πολύ συγκεκριµένες, ήταν για ανάπτυξη 3% και 3%. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι
ένα θεωρητικό νούµερο. Αυτή η απώλεια του ΑΕΠ µεταφράζεται
-και αυτό µε τις πιο συντηρητικές εκτιµήσεις- περίπου σε διακόσιες χιλιάδες λιγότερες θέσεις σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος 2015-2018. Μόνο και
µόνο απ’ αυτό προκαλείτε µεγάλη απώλεια ασφαλιστικών εισφορών. Την εκτιµούµε περίπου στα 900 εκατοµµύρια µόνο για το
2016.
Και εδώ είναι το εκπληκτικό. Αυτά που ζητάει η Κυβέρνηση,
για να κλείσει το δηµοσιονοµικό κενό που η ίδια δηµιούργησε περικόπτοντας συντάξεις και αυξάνοντας εισφορές, τα χάνει από
τις εισφορές που θα έπρεπε να είχε κερδίσει, εάν είχατε καταφέρει να µειώσετε την ανεργία, όπως θα κάναµε εµείς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πρέπει να καταλάβετε ότι για κάθε επένδυση που διώχνετε
εσείς, για παράδειγµα ο κ. Σκουρλέτης, δεν στερείτε µόνο από
κάποιον άνεργο την προοπτική της απασχόλησης, στερείτε και
πόρους από το ασφαλιστικό σύστηµα.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Εάν είχατε φροντίσει
πραγµατικά, κύριε Τσίπρα, να περιφρουρήσετε τις θυσίες των
Ελλήνων πολιτών, αντί να τις πετάξετε στον Καιάδα της σκληρής
διαπραγµάτευσης και εάν δεν είχατε εκτροχιάσει την οικονοµία
µε την τραγική σας διαπραγµάτευση του πρώτου επταµήνου του
2015, δεν θα χρειαζόταν σήµερα να συζητάµε για πρόσθετα
µέτρα. Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός του 2015 οδηγεί στις περικοπές, τις οποίες σήµερα εσείς εισηγείστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα µπορούσαµε να µπούµε και σε περισσότερες λεπτοµέρειες, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί έχω ήδη καταχραστεί τον χρόνο
και υπάρχει πάντα και η δευτερολογία. Το βέβαιο, όµως, κύριε
Τσίπρα, είναι ότι δεν θέλετε να µπείτε σε αυτή τη λεπτοµερή συζήτηση. Δεν σας αρέσουν οι αριθµοί. Βλέπετε, εσείς ενδιαφέρεστε µόνο για τους ανθρώπους. Όµως, οι αριθµοί λένε την
πραγµατικότητα και δεν αντέχετε τους αριθµούς, γιατί δεν αντέχετε την αλήθεια. Είστε υπό κατάρρευση και συµπαρασύρετε για
δεύτερη φορά την Ελλάδα σε αδιέξοδο.
Εγώ σας καλώ σήµερα να εγκαταλείψετε το σχέδιο σας, να το
αντικαταστήσετε έστω και την τελευταία στιγµή από κάποιο
άλλο, το οποίο θα διέπεται από τις αρχές που σας εξέθεσα. Και
εύχοµαι να υιοθετήσετε έστω και µε έναν χρόνο καθυστέρηση
µια άλλη δηµιουργική αντίληψη για την οικονοµία της χώρας.
Ένα είναι βέβαιο. Δεν έχουµε χρόνο να χάσουµε. Το ξέρετε
καλά. Και δεν αντέχουµε να ξαναζήσουµε, ως χώρα, τις µέρες
του καλοκαιριού του 2015. Η Ελλάδα δεν αντέχει νέα περιπέτεια.
Και γι’ αυτό και σας ζητώ, κύριε Τσίπρα, να συµφιλιωθείτε επιτέλους µε την πραγµατικότητα, την οποία εσείς δηµιουργήσατε.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με την ευκαιρία της
πρώτης παρέµβασής µου στη Βουλή ως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το αν και τι
ψήφισαν στις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν και τι ψήφισαν στο
δηµοψήφισµα.
Μπορούµε να βγούµε από την κρίση. Το πέτυχαν άλλες χώρες.
Το πετυχαίνουν και οι Κύπριοι αδελφοί µας, οι οποίοι εξέρχονται
του µνηµονίου τον Μάρτιο του 2016. Μπορούµε να ξαναδείξουµε
στον κόσµο τη θετική, τη δηµιουργική πλευρά της πατρίδος µας.
Όµως, προϋπόθεση είναι µια δίκαιη, ρεαλιστική, κοινωνική συµφωνία ευθύνης και αλληλεγγύης όλων των κοινωνικών οµάδων,
όλων των γενεών. Ναι, να βάλουµε όλοι πλάτη, να µοιραστούµε
τα βάρη δίκαια και θα τα καταφέρουµε. Όλα αυτά, όµως, µπορούν να γίνουν µόνο µε σχέδιο, µε αλήθεια και όχι µε ψεύτικες
υποσχέσεις και όχι µε µεγάλα λόγια.
Σας ζητώ να έχετε πάντα από εµένα αυτή την απλή απαίτηση.
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Και να ξέρετε ότι όσο συµµετέχω στον δηµόσιο διάλογο, θα την
τηρώ απολύτως, µιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας και προπαντός πράττοντας το έργο της αλήθειας.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Μητσοτάκη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος για είκοσι λεπτά.
ΠΑΝOΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία και τους κυρίους
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων γι’ αυτή τη διευκόλυνση εν όψει της επισκέψεως του Υπουργού Άµυνας του Ισραήλ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για το
ασφαλιστικό είναι µια συζήτηση, για την οποία θα πρέπει όλοι
εδώ να πούµε την αλήθεια. Και η αλήθεια ξεκινά, πράγµατι, µε
αριθµούς. Η πραγµατική κατάσταση του ασφαλιστικού συστήµατος αυτή τη στιγµή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια. Μήπως πρέπει να δούµε ποιες ήταν οι αιτίες,
αλλά και παράλληλα τι προτείνουµε για το αύριο;
Θα το κάνω µέσα στα λίγα λεπτά που µου δίνει ο χρόνος, αρχίζοντας από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Ίσως είναι το µόνο ασφαλιστικό σύστηµα στην Ευρώπη,
το οποίο στήθηκε χωρίς καµµία αναλογιστική µελέτη. Ποτέ δεν
υπήρξε µελέτη αναλογιστική του ασφαλιστικού συστήµατος της
Ελλάδος.
Από το 1950 µέχρι σήµερα λόγω των εµβαλωµατικών και αποσπασµατικών ρυθµίσεων, που δεν πολέµησαν τη ρίζα του κακού,
βρισκόµαστε σ’ αυτήν εδώ την κατάσταση. Η παθητική διαχείριση των αποθεµατικών µε την κατάθεσή τους υποχρεωτικά στην
Τράπεζα της Ελλάδος, µε επιτόκιο οριζόµενο από το κράτος,
αλλά και παράλληλα ο άτοκος δανεισµός τους στο κράτος, συνεπώς η έλλειψη ρευστότητας των ταµείων, οδήγησε σε δανεισµό πληθωριστικό.
Και ποιο είναι το παράδειγµα που δείχνει ακριβώς αυτή τη
λάθος νοοτροπία και διαχείριση; Είναι το παράδειγµα των ταµείων των Ενόπλων Δυνάµεων. Γιατί δεν συζητάµε σήµερα για
το ασφαλιστικό των Ενόπλων Δυνάµεων, παρ’ ότι εκεί υπάρχουν
πρόωρες συντάξεις, παρ’ ότι εκεί υπάρχουν νεκροί εν καιρώ ειρήνης, παρ’ ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το
στράτευµα πολύ νεότεροι απ’ ό,τι από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα; Γιατί ακριβώς υπήρχε ορθή διαχείριση, διαχείριση
τέτοια, που επέτρεψε τα ταµεία των Ενόπλων Δυνάµεων να έχουν
σήµερα ακίνητη περιουσία 35 δισεκατοµµυρίων.
Ελπίζω να µην τα πειράξετε και όταν λέτε για τους δηµοσίους
υπαλλήλους, να µιλάτε και για τους ενστόλους, κύριε Πρόεδρε
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Ας αφήσουµε έξω…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό καταλάβατε;
ΠΑΝOΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Επειδή µιλήσατε για τους
δηµοσίους υπαλλήλους, ελπίζω να µην εννοείτε τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, να τα εξαιρείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αυτό καταλάβατε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μα, δεν έδωσαν αυξήσεις στους
στρατιωτικούς!
ΠΑΝOΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εδώ, λοιπόν, θέλω να θυµίσω ότι αυτή η ενεργητική διαχείριση των αποθεµατικών είχε τη
λογική του τζόγου. Πραγµατικά, περίµενα σήµερα να ακούσω τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, έναν νέο Αρχηγό,
στον οποίο εύχοµαι καλή επιτυχία µετά την εκλογή του, να υπερασπιστεί το έργο της Νέας Δηµοκρατίας. Αντ’ αυτού, η οµιλία
του είχε άρωµα Σηµίτη. Μας µίλησε για τον κ. Γιαννίτση.
Θέλω να θυµίσω ότι η εποχή του Γιαννίτση ήταν η εποχή που
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Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ο αείµνηστος Μιλτιάδης
Έβερτ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα µπλέξατε!
ΠΑΝOΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και θέλω να θυµίσω ότι απ’
αυτήν εδώ την πλευρά και απ’ αυτή την πτέρυγα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα έχετε µπλέξει λίγο, ο Καραµανλής ήταν. Ήσασταν Βουλευτής και δεν το ξέρετε;
ΠΑΝOΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλω να θυµίσω ότι απ’
αυτή την πτέρυγα δίναµε µάχη εναντίον του ΠΑΣΟΚ, του Γιαννίτση, γιατί τα αποθεµατικά των ταµείων τότε τα έπαιζαν στο χρηµατιστήριο και κάποιες ορισµένες διοικήσεις «ξεφόρτωναν»,
πουλώντας τα ταµεία τις µετοχές που αγόραζαν την προηγούµενη. Μετά τη συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ τα ξεχάσατε;
Ξεχάσαµε µήπως πώς δηµιουργήθηκαν αυτές οι τρύπες µε το
τζογάρισµα στο χρηµατιστήριο; Ξεχάσαµε τη δίκη των ΔΕΚΑ; Ξεχάσαµε τις εξεταστικές επιτροπές που ζητούσε τότε η Νέα Δηµοκρατία;
Φοβούµαι πως τα ξεχάσατε, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι
εκείνη την εποχή Διοικητής της Εθνικής ήταν ο µακαρίτης ο Καρατζάς, στον οποίο τότε ήσασταν στέλεχός του. Θυµάστε τι γινόταν µε τις µετοχές της Εθνικής και µε τα ταµεία; Θυµόµαστε
τους κύκλους της αγοράς των «ΝΑΟΥΚ» και των «Κλωστηρίων»,
των προνοµιούχων και τα σορταρίσµατα; Θυµάστε τα δισεκατοµµύρια, τα οποία χάθηκαν από τα ταµεία; Σας τα θυµίζω τώρα
εγώ.
Και να σας θυµίσω ακόµα ότι µετά από τον µεγάλο τζόγο και
την καταστροφή του Σηµίτη και του Γιαννίτση και όλων των υπολοίπων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στα αποθεµατικά των ταµείων,
ήρθε µια δεύτερη εποχή, η εποχή της µείωσης του PSI. Ποιος
έκανε το PSI; Εσείς, πλέον ως συνέταιρος του ΠΑΣΟΚ.
Πόσα χάθηκαν από τα ασφαλιστικά ταµεία; Είναι 13 δισεκατοµµύρια η µείωση του PSI και παράλληλα γίνεται µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% τον Ιούνιο του 2014. Αυτά
οδήγησαν στη σηµερινή τραγική κατάσταση.
Υπάρχουν δε και ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία δεν συναίνεσαν
τότε στο να γίνουν οµόλογα τα αποθεµατικά τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος και παράνοµα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ θα µπορούσε να τα είχε κάνει έντοκα γραµµάτια του
δηµοσίου και ενώ γνώριζε, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ότι θα τα «κούρευαν», παράνοµα συναίνεσε στο «κούρεµα» των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων. Έτσι «κουρεύτηκαν» και τα πανεπιστήµια, έτσι «κουρεύτηκαν» ουσιαστικά
και οι οικονοµίες όσων εµπιστεύτηκαν τα ελληνικά οµόλογα. Έτσι
«κουρεύτηκαν» και τα νοσοκοµεία. Έτσι «κουρεύτηκε» η Ελλάδα
ολόκληρη, µε δική σας ευθύνη.
Πάµε παρακάτω. Κάνατε έντεκα µε δώδεκα οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Μεσοσταθµική µείωση 41%. Σήµερα, όπως
είπε και ο Πρωθυπουργός, το ταµειακό έλλειµµα του ΙΚΑ είναι 1
δισεκατοµµύριο. Στον ΟΑΕΕ είναι µισό δισεκατοµµύριο. Και
επειδή µιλάµε για νούµερα, πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ
είναι οι κόκκινες ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία αυτά.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν και κάτι άλλο, το τεράστιο δηµογραφικό
πρόβληµα, πρέπει να πούµε ότι γεννούµε 1,3 παιδιά κατά µέσο
όρο, ενώ για την αναπλήρωση χρειαζόµαστε 2,1 παιδιά. Το 2050
ένας στους δύο πολίτες θα είναι πάνω από εξήντα πέντε ετών. Η
ανεργία από το 13%, που ήταν το 2009, που παρέδωσε η κυβέρνηση, έφτασε στο 25,5% επισήµως. Η µείωση των µισθών είναι
20%. Η µείωση των ασφαλισµένων είναι εξακόσιες χιλιάδες
ασφαλισµένοι και τριακόσιες χιλιάδες έφυγαν στο εξωτερικό, νέα
παιδιά, τα οποία δεν πληρώνουν στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία. Και η µερική απασχόληση από το 11,5%, που ήταν το 2009,
φτάνει σήµερα στο 22.5%.
Η άµεση παρέµβαση, λοιπόν, στο ασφαλιστικό είναι επιτακτική
ανάγκη. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας για το
δηµογραφικό, αυτό που απαιτείται είναι να δώσουµε κίνητρα στις
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πολύτεκνες οικογένειες, στους τριτέκνους, σε εκείνες τις οικογένειες που µέσα στην κρίση γεννούν παιδιά. Να προστατεύσουµε, όπως το Σύνταγµα επιβάλλει, τις οικογένειες αυτές, που
µε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες κάνουν µεγάλες οικογένειες.
Είναι ένα µεγάλο, κρίσιµο και ευαίσθητο κοινωνικό πρόβληµα,
που δεν λύνεται ως γόρδιος δεσµός αλλά µε διαδοχικές προσεγγίσεις.
Αναγνωρίζουµε, κατ’ αρχάς, τις προθέσεις και τις διαδοχικές
προσπάθειες των προηγουµένων κυβερνήσεων, που όµως ήταν
επιφανειακές και άκαρπες. Παράλληλα, όµως, ζητάµε την απόδοση ποινικών ευθυνών σε εκείνους οι οποίοι διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι σήµερα. Δεν µπορούν να µείνουν
ατιµώρητοι.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σήµερα, λοιπόν, η Κυβέρνηση στο υπάρχον ασφαλιστικό σύστηµα, όπου παραµένει ο κατακερµατισµός, τις αιτίες τις χρεώνει
στη διατήρηση των ασφαλιστικών φορέων στην καταστατική
τους ανεξαρτησία, στη διατήρηση των ασφαλιστικών φορέων
στην οικονοµική τους αυτοτέλεια, στη διατήρηση των ηλικιακών
διαφοροποιήσεων και, τέλος, η βόµβα του ασφαλιστικού συστήµατος έχει δηµιουργήσει µια τρύπα, που είναι περίπου πέντε
φορές το ΑΕΠ της χώρας έως και το 2050.
Για απόδειξη θα καταθέσω δύο αναλογιστικούς πίνακες, που
µε τον ισχύοντα νόµο που υπάρχει σήµερα το αποδεικνύουν.
Είναι στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κατά συνέπεια η νέα ασφαλιστική προσέγγιση αυτά προσπαθεί να θεραπεύσει.
Και επειδή άκουσα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να λέει ότι το 2014, που ο κ. Σαµαράς έφευγε από την κυβέρνηση, τα απαιτούµενα της τρόικας ήταν µόνο δύο, ζήτησα
από τον συνάδελφο, τον Βουλευτή, να µου φέρει ένα ξεχασµένο
e-mail. Το θυµάστε το e-mail Χαρδούβελη; Θα το καταθέσω,
επειδή το έχετε ξεχάσει. Να δείτε στο e-mail Χαρδούβελη τι αναφέρεται για τα ασφαλιστικά ταµεία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κατ’ αρχάς µιλάει για αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης, που δεν έχει
ολοκληρωθεί. Μιλάει για απαίτηση περαιτέρω ανεξαρτησίας της
Γενικής Γραµµατείας. Στο θέµα του ασφαλιστικού η τρόικα ζητάει να παράσχει η ελληνική πλευρά παραµετρικές αλλαγές, δηλαδή αλλαγές σε όρια ηλικίας. Ποσοστά αναπλήρωσης:
Απαιτούµε να έχει ασφάλιση µεταξύ άλλων …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι. Ο κ. Αλαφούζος, δικός σας είναι! Αυτός που ανέτρεψε τον µπαµπά σας και
τώρα το έχει βγάλει! Πάρτε το, λοιπόν, το e-mail Χαρδούβελη, για
να δείτε ακριβώς τι είναι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µη µε
αναγκάσετε να αναφερθώ σε ονόµατα. Παρακαλώ, µη διακόπτετε. Παρακαλώ, οι διακοπές να µη σηµειώνονται από τους στενογράφους. Το είπα από την αρχή της σηµερινής συζήτησης.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μη στεναχωριέστε. Ελάτε,
θα το δείτε µετά. Θα το πάρετε µαζί σας. Μη σας ανησυχεί.
Από εδώ και πέρα, λοιπόν, πρέπει το κράτος να εγγυηθεί τις
συντάξεις, την εθνική και την αναλογική σύνταξη και να µην ενδιαφέρεται µόνο για την ελλειµµατικότητα των προϋπολογισµών
των ταµείων. Η µεγάλη σηµερινή διαφορά µε τον ν. 3863, που
αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι ακριβώς αυτό: Ο ν.3863 ενδιαφερόταν µόνο για τον ελλειµµατικό προϋπολογισµό των ταµείων και όχι για την εγγύηση των συντάξεων, την εθνική σύνταξη
και την αναλογική σύνταξη, την οποία διασφαλίζει το νοµοσχέδιο
που αυτή η Κυβέρνηση φέρνει.
Θεσπίζουµε την εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ, που θα δίδεται
µετά από δεκαπέντε χρόνια εργασίας και θα προστίθεται σε αυτή
ποσό ανάλογο µε τα επιπλέον χρόνια ασφάλισης και το ύψος των
εισφορών.
Θεσπίζεται η ρήτρα ανάπτυξης εξαρτώµενη κατά 50% από τη
θετική µεταβολή του ΑΕΠ και 50% από τη µεταβολή του τιµαρίθµου. Ενοποιούνται τα ταµεία. Απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναµικό για ελέγχους. Σε αυτό το σηµείο υπάρχουν θέµατα που
θέλουν συζήτηση. Εµείς πιστεύουµε ότι όλα τα ταµεία των Σωµάτων Ασφαλείας θα πρέπει να µπουν µε την Εθνική Άµυνα και
να απεξαρτηθούν οι ένστολοι από το άλλο σύστηµα.
Δεύτερον, υπάρχουν ταµεία που πρέπει να παραµείνουν αυτόνοµα, όπως το ΝΑΤ. Δεν µπορεί ο Α’ καπετάνιος να δίνει 2.500
ευρώ αυτή τη στιγµή στο ταµείο και να έχει 1.500 ευρώ σύνταξη.
Παλιές συντάξεις µετά τον επαναπροσδιορισµό …
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ:…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μαζέψτε τους παρανύµφους, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, ακούστε
µε προσοχή.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παλιές συντάξεις µετά τον
επαναπροσδιορισµό τους δεν θίγονται τουλάχιστον µέχρι το
2018 λόγω κλιµακούµενου ποσοστού αναπλήρωσης που προστατεύει τις χαµηλές συντάξεις. Το ΕΚΑΣ µετά το 2019 αντικαθίσταται µε το επίδοµα υπερηλίκων γι’ αυτούς που δεν συµπληρώνουν
δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης. Η συµφωνηθείσα εξοικονόµηση
1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2016
θα καλυφθεί µε το 1% αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και πιθανόν µε 0,5 των εισφορών των εργαζοµένων.
Εδώ, λοιπόν, µιλάµε για µια πρόταση, η οποία διασφαλίζει το
βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
γνωρίζουµε ότι η εξοµοίωση των ελεύθερων επαγγελµατιών και
αγροτών µε τους µισθωτούς δηµιουργεί δυσβάστακτες εισφορές
γι’ αυτούς, προτείνουµε στον Υπουργό να εξετάσει εάν µπορεί
να υπάρξει ειδική εισφορά ενίσχυσης του ασφαλιστικού ποσοστού 1% έως 1,5% επί των τραπεζικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ύψους, που θα εισπράττεται και θα καταγράφεται ως
κοινωνικός πόρος από τις τράπεζες προς τον ΕΦΚΑ υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αυτός ο κοινωνικός πόρος υπολογίζεται, αν είναι 1%, από 700
εκατοµµύρια έως ένα δισεκατοµµύριο ετησίως, που θα µειώσει
τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αγροτών.
Όσον αφορά τώρα το θέµα των αγροτών, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Βεβαίως και οι πραγµατικοί αγρότες πρέπει να µπορέσουν να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις
-εµείς λέµε και αφορολόγητο πετρέλαιο- για να παράγουν.
Δεν µπορούµε να αφήσουµε, όµως, τους µη επαγγελµατίες
αγρότες, τους γυναικολόγους-βαµβακοπαραγωγούς, τους κατόχους καταστηµάτων και παραγωγούς ροδάκινων, τους εισοδηµατίες και παράλληλα αγρότες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από
το πελατειακό σύστηµα τα τελευταία χρόνια, να έχουν τα προνόµια των αγροτών, αποστερώντας από τους πραγµατικούς
αγρότες αυτά που δικαιούνται.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Χρειάζεται, λοιπόν, πλήρης διαχωρισµός, ο οποίος γίνεται
τώρα µε το µητρώο αγροτών. Τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη!
Λέµε για την αγροτική µας παραγωγή. Αν πάει κάποιος µε το
αυτοκίνητο να δει εκεί που παράγουν τα ξινά, ιδίως στην Πελο-
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πόννησο, ενώ δεν βρίσκεις να πάρεις ελληνικό λεµόνι στον µανάβη -σου φέρνουν λεµόνι Αργεντινής, Ισραήλ κ.ο.κ.-, θα δει ότι
τα λεµόνια µας είναι πάνω στα δέντρα και δεν τα µαζεύει κανείς.
Γιατί δεν τα µαζεύει κανείς; Γιατί δεν ανήκουν στους πραγµατικούς αγρότες. Διότι ο πραγµατικός αγρότης θα το κόψει και θα
το πουλήσει στην αγορά µε 1,5 ευρώ και θα βγάλει λεφτά να
ζήσει την οικογένειά του, ενώ ο άλλος, ο οποίος έχει άλλα εισοδήµατα και κερδίζει τον φορολογικό συντελεστή του αγρότη, κάθεται στο καφενείο και παίρνει το 0,4% της επιδότησης και
αφήνει το λεµόνι να σαπίσει στο δέντρο. Τέλος σε αυτό. Αυτό
πρέπει να τελειώσει εδώ.
Συµφωνούµε απόλυτα. Ας φορολογηθεί ο εργαζόµενος, ιδιωτικός υπάλληλος αγρότης µε τη φορολογία του ιδιωτικού υπαλλήλου. Ο επιχειρηµατίας αγρότης ας φορολογηθεί µε τη
φορολογία του επιχειρηµατία. Ο αγρότης, όµως, να έχει φορολογική απαλλαγή και αφορολόγητο πετρέλαιο, για να µπορεί να
παράγει. Και να κοπούν οι επιδοτήσεις από εκείνους που κατά
δεύτερο επάγγελµα έχουν την αγροτική απασχόληση και δεν
ασχολούνται και να ασφαλίσουµε τις επιδοτήσεις µε το ακατάσχετο των πραγµατικών αγροτών. Αυτή είναι ουσιαστικά η ρύθµιση που πρέπει να κάνουµε µε αυτό το νέο νοµοσχέδιο.
Προτείνουµε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, όσον αφορά
την εξαγορά των πλασµατικών ετών ασφάλισης και η εφαρµογή
του µέτρου της διαδοχικής ασφάλισης να γίνεται βάσει του
ασφαλιστικού ισοδύναµου και όχι χαριστικά.
Προτείνουµε εντός του ΕΦΚΑ τη θέσπιση Διεύθυνσης Στατιστικής Παρακολούθησης του ασφαλιστικού συστήµατος, ώστε
να µελετά τις διάφορες παραµέτρους που επηρεάζουν την
ασφάλιση, καθώς και την εισφοροδοτική και εισοδηµατική ικανότητα των πολιτών και να εισηγείται ανάλογα διαρθρωτικές κινήσεις.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να
επισηµάνουµε και ένα άλλο θέµα: αυτό της µαύρης εργασίας,
ιδίως εκείνης που προέρχεται από αλλοδαπούς. Είναι αλήθεια
ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν, γιατί πράγµατι δεν
τους βάζουν τα ένσηµα οι εργοδότες. Είναι, όµως κι άλλοι που
επωφελούνται αυτής της µαύρης εργασίας µε τη δυνατότητα
που έχουν να εξάγουν τα χρήµατα αυτά στο εξωτερικό.
Εάν πάει κανείς στη «WESTERN UNION» στην Οµόνοια ένα
βράδυ, θα δει ουρές απ’ έξω, που στέλνουν χρήµατα στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι µε το βιος τους να τα στείλουν. Όποιος, όµως,
στέλνει χρήµατα στο εξωτερικό που τα δουλεύει -και δικαιούται
να τα στέλνει, αν τα δουλεύει εδώ- να έχει και το πιστοποιητικό
ότι έχει πληρωθεί η κράτηση στα ασφαλιστικά ταµεία και η φορολογία γι’ αυτά τα χρήµατα, τα οποία στέλνει στο εξωτερικό.
Δεν µπορεί κάθε βράδυ να φεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ,
να ελέγχουµε τον εργαζόµενο κάθε µέρα στην Ελλάδα ή το µικροεπαγγελµατία για το αν έχει βάλει στο ΙΚΑ τον εργαζόµενο
και να φεύγουν τόσο µεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό χωρίς να
υπάρχει καµµία φορολόγηση.
Τέλος, θεωρούµε το Εθνικό Συµβούλιο του Ασφαλιστικού Συστήµατος ως µεταβατική λύση. Πρέπει να υπάρξει συνταγµατική
Αναθεώρηση, στην οποία θα προτείνουµε ανεξάρτητο κεντρικό
ασφαλιστικό φορέα εποπτείας µεταβολών εισροών και εκροών
του ασφαλιστικού συστήµατος, άµεσα συνδεδεµένο µε την
«ΗΔΙΚΑ», το «TAXIS», το «ΑΡΙΑΔΝΗ», την Κεφαλαιαγορά, την ΕΛΣΤΑΤ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σωθεί η ασφάλιση των µελλοντικών γενεών.
Θέλω να προτείνω σε όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία που τα γνωρίζουµε όλοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διαβάζω ένα µόνο παράδειγµα, για να δούµε ποια είναι η αλήθεια: Πράγµατι, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελµατίες έντιµοι –εγώ
σας λέω ότι είναι η πλειοψηφία- οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους και τις κρατήσεις τους. Δεν µπορεί όµως να συνεχιστεί
αυτή τη στιγµή το φαινόµενο των στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών που λέει το εξής: Το σύνολο ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα µηχανικών, δικηγόρων, ιατρών και
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οικονοµολόγων ποσοστό 70% δηλώνει εισόδηµα 1.946 ευρώ.
Δεν γίνεται! Δεν γίνεται! Πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου των
εισοδηµάτων. Ας υπάρξουν µέτρα, µε τα οποία να ελέγχουµε τις
παραστάσεις στη δικαιοσύνη, να ελέγχουµε στον κάθε γιατρό το
εισόδηµά του, µε βαριές ποινές αν τον πιάσεις να µην κόβει απόδειξη. Δεν µπορεί να ανοίγουµε τη λίστα της UBS και να έχουµε
γιατρούς µε πέντε εκατοµµύρια καταθέσεις στην Ελβετία. Θα τελειώσει αυτό. Δεν γίνεται. Είναι εις βάρος όλων µας και αυτό
αφορά όλα τα κόµµατα.
Καλώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα κόµµατα,
όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, γιατί το ασφαλιστικό είναι
αυτό που αποτελεί το µέλλον για τα παιδιά µας και τα εγγόνια
µας, να αφήσουµε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, να βρεθούµε
στο τραπέζι του Προέδρου της Δηµοκρατίας και να κάτσουµε
κάτω, να κλειστούµε µέσα, να καταθέσουµε τις προτάσεις µας
µε πραγµατική διάθεση να βρούµε µια κοινή συνισταµένη.
Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, καταθέτουµε τις προτάσεις
µας προκειµένου να λάβουν γνώση όλα τα κόµµατα, όπως το
έχουµε κάνει µε την Κυβέρνηση, και πιστεύουµε ότι τουλάχιστον
αυτό που περιµένει ο ελληνικός λαός από εµάς, από όλη τη
Βουλή των Ελλήνων είναι σε αυτό το ασφαλιστικό να υπάρχει
σύµπνοια και να µπορέσουµε να χτίσουµε µε ασφάλεια το µέλλον
των γενιών που έρχονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα πρακτικά
τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον κ.
Καµµένο.
Θα παρακαλούσα να πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος για είκοσι λεπτά.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπε στην αρχή της οµιλίας του ο
Πρωθυπουργός ότι έγινε ενηµέρωση σχετικά µε αυτό το µεγάλης
σηµασίας εθνικό και κοινωνικό ζήτηµα, όπως είναι το ασφαλιστικό, όλων των κοµµάτων. Λέει ψέµατα. Ο κ. Κατρούγκαλος, ο
αρµόδιος Υπουργός, δεν ενηµέρωσε τη Χρυσή Αυγή και ασφαλώς είµαι βέβαιος ότι δεν ήταν δική του προσωπική αλλά κυβερνητική επιλογή.
Ό,τι και να κάνετε, όµως, οι Έλληνες εθνικιστές δεν είναι φαντάσµατα. Είναι και µέσα στη Βουλή, είναι στους δρόµους, στις
πλατείες, στα χωριά και στις πόλεις. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ,
είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μας ψήφισαν σχεδόν τετρακόσιες χιλιάδες άτοµα. Αυτοί δεν
πληρώνουν ασφάλιστρα νοµίζετε; Δεν είναι εργαζόµενοι; Δεν
έχουν συντάξεις; Τι θα τους κάνετε αυτούς τους τετρακόσιες χιλιάδες; Θα τους εξαφανίσετε; Γιατί, λοιπόν, αυτή η µονοµερής
διάκριση από εσάς, που είστε κατά των διακρίσεων;
Φαίνεται πως µία µόνο διάκριση παραµένει σε εσάς, η διάκριση
εναντίον αυτών, οι οποίοι τολµούν σ’ αυτούς τους δύστυχους
καιρούς, που θέλουν να πεθάνουν οι πατρίδες, να παραµείνουν
εθνικιστές.
Θα ήθελα, επίσης, να θέσω κι ένα άλλο ερώτηµα. Με ρώτησε
ένας πολίτης, ένας φίλος τι ώρα γίνεται η ψηφοφορία σήµερα
και του είπα ότι δεν γίνεται ψηφοφορία. Πώς ξεκίνησε η έµπνευση γι’ αυτήν εδώ τη συζήτηση; Από µια δήλωση, κατ’ αρχάς,
του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Μητσοτάκη,
ο οποίος είπε ότι «Εγώ δεν θα συζητήσω το ασφαλιστικό. Θα καταθέσω δική µου πρόταση για το ασφαλιστικό».
Και, πράγµατι, σήκωσε το γάντι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας και προκάλεσε τη σηµερινή συζήτηση, η οποία βεβαίως,
όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται στον αέρα,
γιατί δεν υπάρχει κοστολογηµένο πρόγραµµα ούτε από τη µία
ούτε από την άλλη πλευρά. Και έτσι η σκληρή µονοµαχία, η οποία
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είχε αναγγελθεί, έχει πλέον πάρει τη µορφή ενός «γουέστερνσπαγγέτι», Αλέξης κόντρα Κυριάκου. Αλλά ο ελληνικός λαός έχει
κουραστεί από όλες αυτές τις άνευ ουσίας µονοµαχίες.
Άλλωστε, για να είµαστε ειλικρινείς, η ρύθµιση του ασφαλιστικού, τα µέτρα για τους αγρότες, αυτά τα επαχθή µέτρα, όλα
αυτά τα ζητήµατα είχαν τεθεί στις 14 Αυγούστου του 2015. Και
άκουσα µε έκπληξη τον κ. Μητσοτάκη εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, και
να του λέει: «Ψηφίσατε µνηµόνιο». Μόνος του το ψήφισε ο Τσίπρας το µνηµόνιο; Εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα ήµασταν. Το ψήφισε
και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι. Μάλιστα, χαρακτηριστική ήταν η φράση: «Φέρτε συµφωνία και δικός σας λογαριασµός τα µέτρα».
Επειδή υπάρχουν και κάποια δηµοσιεύµατα τον τελευταίο
καιρό ότι συνετελέσθη µια εθνική προδοσία, διότι υπήρξαν σκέψεις για δεύτερο νόµισµα, επιτέλους ας σταµατήσει αυτός ο πατριωτισµός του ευρώ. Δεν οφείλουµε κανέναν σεβασµό σ’ αυτή
τη σηµαία µε τα κίτρινα αστέρια, σ’ αυτή την Ευρώπη, η οποία
σήµερα µας εγκαταλείπει, η οποία έχει εγκλωβίσει σχεδόν ένα
εκατοµµύριο λαθροµετανάστες και πρόσφυγες µέσα στην ελληνική επικράτεια και η µία µετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες,
όπως γνωρίζετε, κλείνουν τα σύνορά τους.
Επιτέλους, το ασφαλιστικό ζήτηµα είναι το πρόβληµα ή είναι
µέρος ενός γενικότερου προβλήµατος; Μήπως είναι ένα κοµµάτι
το ασφαλιστικό του προβλήµατος που λέγεται µνηµόνιο;
Επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ο Αρµαγεδών ήρθε
πριν πέντε χρόνια -αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του λόγια-, εννοώντας την έλευση του πρώτου µνηµονίου, έχω να ρωτήσω: Τι
έκανε για να σταµατήσει τον Αρµαγεδώνα; Τίποτα. Τι έκανε; Μνηµόνιο κι αυτός. Τι έγινε µε την περίφηµη καταγγελία του χρέους;
Όσο υπάρχει αυτό το χρέος σαν αγχόνη στον λαιµό του ελληνικού λαού, δεν είναι δυνατόν να λυθεί ούτε το ασφαλιστικό ούτε
το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας, ούτε να υπάρξει η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
Μέγα ζήτηµα των ηµερών είναι αυτό των αγροτών, οι οποίοι
ήδη από το καλοκαίρι -τα είπαµε αυτά µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα- πρόκειται να υποστούν σκληρά το µνηµόνιο και τη λεγόµενη ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Συγκεκριµένα είπε, µάλιστα, προηγουµένως ο Πρόεδρος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος ότι θέλει αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες. Είστε σίγουροι ότι θα ψηφιστεί το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο από την Κυβέρνησή σας; Διότι εδώ
ακούσαµε εντελώς διαφορετικά πράγµατα απ’ όσα ακούστηκαν
τον Αύγουστο του 2015 και απ’ όσα ακούστηκαν και από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό.
Οι αγρότες, λοιπόν, από εκεί που πλήρωναν το χιλιόλιτρο του
πετρελαίου περίπου 66 ευρώ, θα φτάσουν µέσα στο 2016 να πληρώνουν πάνω από 300 ευρώ το χιλιόλιτρο του πετρελαίου. Και
αυτό συµβαίνει την ίδια στιγµή που σε ολόκληρη την Ευρώπη οι
περισσότεροι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο στο πετρέλαιο και,
µάλιστα, σε µια περίοδο -έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί αυτόπου η τιµή του πετρελαίου έχει κατρακυλήσει προς τα κάτω και
έχει φτάσει τα 30 δολάρια το βαρέλι.
Μίλησε, επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός για τη λεηλασία των
αποθεµατικών από τις προηγούµενες κυβερνήσεις των προηγούµενων τεσσάρων δεκαετιών, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Σωστή η καταγγελία του. Φτάνει; Ασφαλώς και δεν φτάνει, διότι στους εργαζόµενους, που θα πάρουν συντάξεις πείνας,
δεν αρκεί το γεγονός ότι καταγγέλλεται η λεηλασία του ιδρώτα
τους, θέλουν απόδοση ευθυνών. Θέλουν αυτοί, οι οποίοι ήταν
πρόεδροι των ασφαλιστικών ταµείων, αυτοί οι οποίοι ήταν οι
Υπουργοί, που εντέλλονταν τους προέδρους των ασφαλιστικών
ταµείων, επιτέλους να δώσουν λόγο. Και πάλι ορθώνετε τείχος.
Νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Είστε έναν χρόνο Κυβέρνηση.
Συνταγµατολόγοι σας είπαν ότι µπορεί µε αυξηµένη πλειοψηφία
να καταργηθεί αυτός ο νόµος και -γιατί όχι;- αφού υπέρτατος
νόµος είναι η σωτηρία της πατρίδας και το δίκαιο του λαού, να
έχει ακόµα και δυσµενή αναδροµική ισχύ. Γιατί όχι; Και έτσι να
λογοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι λεηλάτησαν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει µείωση των συν-
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τάξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήµερα, που γίνεται αυτή εδώ
η συζήτηση, δεν έχει κατατεθεί κανένα νοµοσχέδιο για να ψηφιστεί. Είναι γενική και αόριστη η συζήτηση, διότι ακόµη οι συζητήσεις µε την τετράδα, την πρώην τρόικα, συνεχίζονται. Και είναι
γνωστό -έχει διαρρεύσει- ότι ο Μοσκοβισί και ο Ντάισελµπλουµ,
από την πλευρά τους απαιτούν οριζόντια µείωση των συντάξεων.
Ζητάτε πρόταση. Τι θέλετε; Να κάνουµε µια πρόταση ωσάν
αυτές του κ. Σαµαρά µε τα «Ζάππειο 1, 2, 3» και πάει λέγοντας;
Ή µήπως µία πρόταση σαν την πρόταση της δικής σας Κυβερνήσεως, την πρόταση της Θεσσαλονίκης, ότι ο κατώτερος µισθός θα είναι στα 751 ευρώ κ.λπ.; Προτάσεις, προτάσεις,
προτάσεις! Αυτά είναι λόγια άνευ ουσίας και άνευ σηµασίας. Ο
λαός ζητάει δικαιοσύνη, ζητάει τιµωρία των ενόχων για όσα συµβαίνουν σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Και, επιτέλους, εάν είναι να λιµοκτονήσει ο ελληνικός λαός, ας
οδηγηθούµε στα βράχια! Το επέλεξε αυτό ο ελληνικός λαός µε
το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου, το οποίο δεν σεβαστήκατε.
Εις ό,τι αφορά στους αγρότες, είναι πολύ σηµαντικό να λεχθεί
και να τονισθεί ότι η αναγέννηση και η οικονοµική ανάπτυξη
αυτής της χώρας περνά µοιραία από τον πρωτογενή τοµέα. Το
ότι ο αγρότης είχε µια φορολογική προστασία επί τόσα χρόνια
ήταν απόλυτα λογικό, γιατί είναι ο άνθρωπος που παράγει, ο άνθρωπος που εξάγει, που µειώνει τις εισαγωγές. Είναι διπλό κέρδος για την εθνική οικονοµία η παραγωγή του αγρότη. Ο
αγρότης είναι η ψυχή του έθνους.
Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε τον Πρωθυπουργό και
τον ρώτησε γιατί δεν πάει στα µπλόκα που υπάρχουν τα τρακτέρ,
θα µπορούσε κάποιος να ρωτήσει και τον κ. Μητσοτάκη γιατί δεν
πάει αυτός στα µπλόκα που είναι τα τρακτέρ. Δεν πάει, γιατί και
οι δύο ψήφισαν το ίδιο στα προαπαιτούµενα τον Αύγουστο του
2015, όταν είπαν «ναι στη συµφωνία, δικός σας λογαριασµός τα
µέτρα!».
Τώρα, λοιπόν, αφού ψήφισαν το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται να καταψηφίσουν τα µέτρα. Είναι µια πονηρή, πολιτικάντικη
τακτική, η οποία αποσκοπεί σε άγραν ψήφων και σε τίποτε πέραν
αυτού.
Μίλησε, επίσης, προηγουµένως ο κύριος Πρωθυπουργός για
το τι ίσχυε παλιά µε τον αγροτικό κόσµο και για το µεγάλο σκάνδαλο που αποτέλεσε το συνεταιριστικό κίνηµα. Θα ήθελα να ρωτήσω: Όλοι αυτοί, οι οποίοι ήταν στο συνεταιριστικό κίνηµα, πού
είναι σήµερα; Μήπως είναι στον ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως εκεί όδευσε η
µεγάλη µάζα των οπαδών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι πήγαν µετά στον
ΣΥΡΙΖΑ; Δική σας υπόθεση, λοιπόν, είναι επί του προκειµένου!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Εις ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, είναι χαρακτηριστικό ότι στην πατρίδα µου,
στη Σκάλα Λακωνίας, οι αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό και
απέκλεισαν ένα συγκεκριµένο κατάστηµα αλυσίδας τροφίµων,
το «LIDL», θέλοντας µε τη στάση τους αυτή να αποκαλύψουν τη
µεγάλη απάτη που γίνεται εις βάρος του ελληνικού λαού.
Και µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχω καταγγείλει το καρτέλ
των τροφίµων που υπάρχει. Κυβερνάτε έναν ολόκληρο χρόνο και
δεν έχετε κάνει τίποτε! Όλες οι µεγάλες αλυσίδες τροφίµων
έχουν τιµές µεγαλύτερες απ’ αυτές που υπάρχουν στα σουπερµάρκετ της Γερµανίας, του Βελγίου και των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών! Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν υπερκέρδη, ενώ οι εργαζόµενοί τους εργάζονται σε συνθήκες πραγµατικής σκλαβιάς.
Θέλετε να εξοντώσετε κυριολεκτικά µε αυτό το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο ό,τι υγιές και παραγωγικό υπάρχει στον τόπο αυτό.
Δεν είναι µόνο οι αγρότες.
Χαρακτηριστικό είναι το νοµοθέτηµά σας, εάν τελικά κατατεθεί
όπως έχει δηµοσιευθεί σαν προσχέδιο, σχετικά µε τους δικηγόρους, όπου προβλέπεται για ένα δικηγόρο ο οποίος έχει ετήσια
έσοδα 5.000 ευρώ –δηλαδή, λιµοκτονεί κατ’ ουσίαν, βγάζει 400
ευρώ τον µήνα περίπου- να πληρώνει ασφάλιστρα 2.823 ευρώ.
Ο δικηγόρος µε εισόδηµα 15.000 ευρώ θα καταβάλλει 5.887
ευρώ. Όποιος δικηγόρος είναι επιτυχηµένος και έχει την αριστεία, η οποία, σύµφωνα µε ορισµένους στο κίνηµά σας, είναι
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χιτλερικής εµπνεύσεως έννοια, τότε θα πληρώνει σχεδόν το 82%
των εισοδηµάτων του, αφού θα πληρώνει 26% φόρο εισοδήµατος, 23% ΦΠΑ και 75% προκαταβολή φόρου.
Προκαταβολή φόρου, βεβαίως, θα πληρώνουν και οι αγρότες,
τη στιγµή που ένας αγρότης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τον
επόµενο χρόνο ποια θα είναι η παραγωγή του, αν έρθει µία καταιγίδα, αν έρθει µία καιρική κακή περίσταση, η οποία θα του καταστρέψει τη σοδειά. Πρέπει, όµως –εσείς, η Κυβέρνησή σας το
επιβάλλει- να πληρώνει προκαταβολικά τον φόρο.
Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαµε πολλά. Eίχαµε τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, όπου πλήρωσε ο ελληνικός λαός περίπου 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν µείνει σήµερα,
µε τη χειραγώγηση των µετοχών, µόνο 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Ήδη συζητάτε ότι µπορεί να περάσουµε και σε τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Αυτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός.
Δεν τα επέστρεψε ποτέ κανείς στον ελληνικό λαό. Έγιναν χαρτί
και κοµφετί στα «πορνεία του καπιταλισµού», όπως είναι τα χρηµατιστήρια, όπως πιστεύατε πολλοί από εσάς που κυβερνάτε σήµερα και υποστηρίζει ο µαρξισµός.
Για τις τράπεζες βρέθηκαν λεφτά, για να έχει ο λαός εγγυηµένες τις καταθέσεις του. Πού τις έχει ο λαός εγγυηµένες τις καταθέσεις του, όταν έχουµε σχεδόν έξι µήνες capital controls και
ο Έλληνας πολίτης έχει κάποια χρήµατα στην τράπεζα και δεν
µπορεί να τα πάρει; Κατ’ ουσίαν, έχετε δεσµεύσει τις οικονοµίες
του µέσου Έλληνα πολίτη.
Γιατί, λοιπόν, αφού έγινε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες, να
µην µπορεί να γίνει µία ανάλογη ανακεφαλαιοποίηση και για τα
ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία δέχθηκαν δύο ισχυρά χτυπήµατα,
ένα µε το Χρηµατιστήριο, όταν κάποιοι τζόγαραν τα αποθεµατικά
τους και ήταν επί των ηµερών του κ. Σηµίτη και του κ. Γιαννίτση;
Διότι, κατά το κοινώς λεγόµενον, ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται και φαίνεται πως η νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία µαζί
µε το εκσυγχρονιστικό «Σηµιτικό» ΠΑΣΟΚ κάπου τα έχουν βρει και
προχωρούν µαζί.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε αυτό το πρώτο χτύπηµα που έγινε
στο Χρηµατιστήριο. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, µόλις δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει. Θα έπρεπε να τεθεί αυτό το θέµα,
να δούµε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι.
Βεβαίως, είχαµε και το περίφηµο PSI, όπου όσοι είχαν κρατικά
οµόλογα ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόµο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Δεν αναφέροµαι µόνο στους µικροοµολογιούχους που είχαν κάνει την οικονοµία µίας
ολόκληρης ζωής ένα κρατικό οµόλογο το οποίο χάθηκε, δεν αναφέροµαι µόνο σε αυτούς, αλλά να µιλήσουµε για τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων που, χωρίς να ερωτηθούν οι εργαζόµενοι, είχαν γίνει κρατικά οµόλογα. Αυτά «κουρεύτηκαν». Την ίδια
στιγµή που ένας Άγγλος –εντός εισαγωγικών- «επενδυτής», ένα
«κοράκι» του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αρνήθηκε το «κούρεµα» των οµολόγων, τι κάνει το ελληνικό κράτος;
Του πληρώνει στο ακέραιο το κρατικό οµόλογο.
Και ερωτώ: Τους Έλληνες εργαζόµενους, όταν έγινε το PSI
και τους κούρεψαν τον ιδρώτα του προσώπου τους, τους κούρεψαν τα αποθεµατικά τους, τους ρώτησε κανείς; Επιτέλους, µία
κόκκινη γραµµή!
Μιλούσατε για κόκκινες γραµµές. Δεν βλέπουµε καµµία κόκκινη γραµµή. Το µόνο που βλέπουµε είναι συνεχώς µνηµόνια και
να φτάνουµε στο σηµείο να πληρώνει στην ίδια τιµή το πετρέλαιο, σύµφωνα µε τα σχέδια που έχετε, ο ιδιοκτήτης της Mercedes 600 µε τον ιδιοκτήτη τρακτέρ που πάει να οργώσει το
κτήµα του. Αυτό σηµαίνει να µην υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο για τους εργαζόµενους.
Όσο για το όριο της ηλικίας που το επεκτείνετε, θα έπρεπε να
συνυπολογίσετε κάτι, ότι η επέκταση των ορίων ηλικίας θα φέρει
ακόµα µεγαλύτερη ανεργία στους νέους.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που δήλωσε σε συνέντευξή του σε
γερµανική εφηµερίδα ο Υπουργός της δικής σας Κυβέρνησης, ο
κ. Κοτζιάς. Είπε ότι η διαρροή περίπου τριακοσίων χιλιάδων Ελ-
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λήνων επιστηµόνων έχει κόστος για το ελληνικό έθνος 14 δισεκατοµµύρια, αν υπολογίσουµε τι σήµαινε η σπουδή τους µέσα
στο κράτος αυτό. Θα φέρετε, λοιπόν, µεγαλύτερη ανεργία στους
νέους, η οποία θα οδηγήσει σε µετανάστευση.
Θα ήθελα να πω τελειώνοντας, ότι το Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, την καθιέρωση του οκταώρου, της αργίας της Κυριακής, της δεκαπενθήµερης αδείας, της απαγορεύσεως εργασίας σε ανηλίκους κάτω των δεκαέξι ετών, τα έκανε ένας
φασίστας, όπως τον αποκαλείτε, ο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτός
έχτισε πρώτος το κοινωνικό κράτος. Και κάποιος άλλος φασίστας, κάποια χρόνια αργότερα, χάρισε τα χρέη στους αγρότες,
που εσείς θέλετε να τα κάνετε ακόµη µεγαλύτερα.
Είστε το ίδιο επικίνδυνοι µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Συνεχίζετε την ίδια πολιτική. Φύγετε. Η χώρα δεν αντέχει άλλο
µε το µνηµόνιο. Η Ελλάδα πεθαίνει. Ας ξυπνήσουν επιτέλους οι
Έλληνες!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ πολύ να έρθει στο Βήµα η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Κυρία Γενηµατά, έχετε τον λόγο για είκοσι λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗMΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με
κατανόηση στο χρόνο, όπως σε όλους.
Κύριε Τσίπρα, σήµερα ξεπεράσατε τον εαυτό σας µε απύθµενο θράσος. Κατανοώ τον πανικό σας µπροστά στην ογκούµενη
κατακραυγή του ελληνικού λαού για τα αδιέξοδα που δηµιουργεί
η πολιτική σας. Όµως, αυτός ο πανικός σάς ωθεί τελικά σε αλαζονεία. Όλοι µπορούν να παρατηρήσουν, ότι από την αλαζονεία
της εξουσίας περάσατε στην αλαζονεία της αδυναµίας, γι’ αυτό
και δεν σας πιστεύει κανείς πια.
Ειλικρινά, λυπάµαι για τη σηµερινή εικόνα. Είναι συνέχεια της
φιέστας που στήσατε για να γιορτάσετε τον ένα χρόνο διακυβέρνησης. Τώρα, τι ακριβώς γιορτάσατε, µόνο εσείς το ξέρετε!
Περίµενα µε καλοπιστία, ένα χρόνο µετά, ότι θα βρίσκατε το
σθένος και τη γενναιότητα, να προχωρήσετε σε µία σκληρή αυτοκριτική, να επιδιώξετε τη συνεννόηση. Στ’ αλήθεια αντί γι’ αυτό,
ακούσαµε όλες αυτές τις µέρες πάλι ψέµατα, πάλι διχαστικά διλήµµατα, πάλι πόλωση. Για όλα, µα για όλα, φταίνε πάντα οι
άλλοι, η Αντιπολίτευση, οι δηµοσιογράφοι, τα διαπλεκόµενα που
ποτέ δεν κατονοµάζετε.
Καταλάβαµε, κύριε Τσίπρα. Η αναζήτηση εχθρών, καλά κρατεί.
Είναι φανερό ότι δεν µπορείτε να υπάρξετε χωρίς εχθρούς και
βαρβάρους!
Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δηµοκρατία, που πρώτη σήκωσε
την πλαστική σηµαία του πολωτικού διλήµµατος «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο», σήµερα περνά σε µία νέα πόλωση, τον αντί-ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν χρειαζόµαστε, όµως, άλλο «αντί», στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από αντί-ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έχει
ανάγκη από ένα προοδευτικό σχέδιο αλλαγών για την παραγωγική της ανασυγκρότηση και ένα σύγχρονο βιώσιµο κοινωνικό
κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δουλειά χρειαζόµαστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και όχι
πυροτεχνήµατα, συνεννόηση και όχι σωτήρες, ενότητα και όχι
µέτωπα. Εθνική στρατηγική, επιτέλους, για το µέλλον αυτού του
τόπου και όχι αναζήτηση συνενόχων.
Ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ, ένας χρόνος χαµένος. Ψέµατα που αποκαλύφθηκαν, ελπίδες που γκρεµίστηκαν, ανικανότητα που πληρώνεται σήµερα από τον ελληνικό λαό. Λέξεις που κουρελιάστηκαν,
όπως κυριαρχία, αξιοπρέπεια, τιµή, δικαιώµατα. Και τα κατά καιρούς αντιµνηµονιακά µπλοκ –Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες- δοκιµάστηκαν. Και το δήθεν νέο ξεθώριασε πολύ
γρήγορα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από ένα χρόνο από αυτό το
Βήµα ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε την δέκατη τρίτη σύνταξη. Από
τότε, κύριε Πρωθυπουργέ, το µόνο που µεσολάβησε είναι η δική
σας διακυβέρνηση. Μήπως πρέπει να αναρωτηθείτε, γιατί σήµερα δεν είστε σε θέση να τη δώσετε;
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Φέρνετε στη Βουλή ένα σχέδιο που εξοντώνει τους εργαζόµενους, τους επιστήµονες, τους επαγγελµατίες, τους αγρότες,
τους συνταξιούχους και ρίχνει όλα τα βάρη στη νέα γενιά. Αυτό
δεν είναι µεταρρύθµιση. Δεν οδηγεί σε λύση του ασφαλιστικού
αλλά σε φτωχοποίηση των Ελλήνων. Εισηγείστε µέτρα ύψους 1,8
δισεκατοµµυρίου για το 2016, µε µειώσεις παροχών και εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών.
Μιλήσατε ειρωνικά για το «κίνηµα της γραβάτας», αλλά στους
δρόµους δεν είναι µόνο οι ιδιοκτήτες µεγάλων γραφείων και κατασκευαστικών εταιρειών. Είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, είναι βιοπαλαιστές, είναι άνθρωποι που αγωνιούν και αγωνίζονται για το
µέλλον τους και είναι αυτοί για τους οποίους, υποτίθεται, θα
αγωνιζόσασταν και δίνατε όρκους πίστης σε αυτόν τον ελληνικό
λαό, σε αυτή τη νέα γενιά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό
δεν ήταν αναγκαίες. Γιατί σήµερα συζητάµε το ασφαλιστικό από
µηδενική βάση; Γιατί η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε για επιβαρύνσεις
τροµακτικού ύψους γι’ αυτά τα δύο χρόνια;
Ο κ. Τσίπρας, κατά πάγια συνήθειά του, δηλώνει: «Φταίνε οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, αυτοί οι κακοί που έχουν κάνει και
τόσες πολλές µειώσεις και περικοπές», τις οποίες άλλοτε τις λέει
έντεκα και άλλοτε δώδεκα. Θα τον βρει κάποιαν στιγµή τον λογαριασµό.
Πράγµατι, έγιναν σηµαντικές περικοπές από το 2010 ως το
2013 -δεν το κρύψαµε ποτέ- αλλά έγιναν για να σωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα από τη χρεωκοπία, το σύστηµα που εκτροχιάστηκε από τις επικίνδυνες πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας της
περιόδου 2004-2009, τότε, που τα ελλείµατα στα τέσσερα µεγάλα ταµεία δεκαπλασιάστηκαν, από 530 εκατοµµύρια ευρώ
έφτασαν τα 5,4 δισεκατοµµύρια, τότε, που οι οφειλές των ταµείων στα νοσοκοµεία εξαπλασιάστηκαν, από 580 εκατοµµύρια
έφτασαν στα 3,6 δισεκατοµµύρια και τότε, που η περιουσία των
ταµείων µειώθηκε κατά 25%, λόγω της σπατάλης και των σκανδάλων µε τα δοµηµένα οµόλογα.
Όµως δεν µείναµε µόνο στις περικοπές. Ήρθε και η µεταρρύθµιση µε το ν. 3863, το νόµο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο τότε όλοι αµφισβήτησαν και σήµερα όλοι µιλούν γι’ αυτόν. Στερνή µου γνώση
να σ’ είχα πρώτα. Πρόκειται για νόµο που οδηγούσε σε ένα βιώσιµο και δίκαιο σύστηµα, µε αξιοπρεπείς συντάξεις, µε εγγύηση
για τις νέες γενιές, µε ενιαίο σύστηµα εισφορών και παροχών για
όλους τους Έλληνες.
Το Eurogroup, τον Νοέµβριο του 2011, αναγνώρισε µε βάση
εγκεκριµένες µελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ότι το
ασφαλιστικό µας σύστηµα θα έχει βιώσιµη προοπτική για πολλές
δεκαετίες και το ίδιο επιβεβαιώθηκε και µε τη µελέτη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής τον Δεκέµβριο του 2014.
Παράλληλα, βεβαίως, προχωρήσαµε και σε άλλες µεταρρυθµίσεις, γιατί το ΠΑΣΟΚ και η δηµοκρατική παράταξη, είναι η µοναδική παράταξη που έχει κάνει µεταρρυθµίσεις σε αυτόν τον
τόπο. Προχωρήσαµε στη σύσταση του ΕΟΠΥΥ, το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου Πληρωµής Συντάξεων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη δηµιουργία
Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης. Έτσι κρατήθηκαν
όρθια τα ασφαλιστικά ταµεία την εποχή της κρίσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Λέτε πάλι ψέµατα για το PSI. Ναι, επέφερε απώλειες 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου, αλλά µε την τεράστια περικοπή του
δηµόσιου χρέους, έδωσε τη δυνατότητα να δοθούν 98 δισεκατοµµύρια την περίοδο 2010-2015 από τον kρατικό προϋπολογισµό στα ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Πώς, λοιπόν, φτάσαµε ως εδώ; Τι µεσολάβησε; Ποιος ευθύνεται που η Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας, δεσµεύτηκαν για µέτρα
που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ; Η απάντηση είναι
προφανής. Οι ίδιοι, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι υπεύθυνοι κάθονται στα
υπουργικά έδρανα. Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι αυτοί που
στέλνουν τον λογαριασµό στον ελληνικό λαό.
Μετατρέψατε, κύριοι της Κυβέρνησης, τις προσδοκίες για
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υψηλή ανάπτυξη στη χώρα, σε µεγάλη και παρατεταµένη ύφεση.
Βυθίσατε την οικονοµία, επιβάλατε τα capital controls, υπονοµεύσατε την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα, µε επιπτώσεις ιδιαίτερα αρνητικές και για την απασχόληση και για τα
ασφαλιστικά ταµεία. Δεν εφαρµόσατε έγκαιρα το ν. 3863. Προχωρήσατε στη δέσµευση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών
ταµείων, υπονοµεύοντας το µέλλον τους και αρχίσατε να σπαταλάτε και τα αποθεµατικά του ΑΚΑΓΕ, προκειµένου να καλύψετε
το µεγάλο ζήτηµα ρευστότητας που µόνοι σας, µε την πολιτική
σας, δηµιουργήσατε.
Ο κ. Τσίπρας, παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2015 άνευ όρων και
έκτοτε ψάχνει εναγωνίως να µεταφέρει τις ευθύνες και να βρει
συνενόχους. Μας λέει ότι ψηφίσαµε όλοι το µνηµόνιο. Του θυµίζουµε ότι ψηφίσαµε την παραµονή της χώρας στο ευρώ, επειδή
τότε δεν είχε την πλειοψηφία στη Βουλή για να το πράξει και ο
κίνδυνος ήταν τεράστιος, τότε που τα σχέδιά του για διπλό νόµισµα, για βοήθεια από τη Ρωσία, από τη Βενεζουέλα, τα συσσίτια
κ.λπ., είχαν ήδη καταρρεύσει. Εξάλλου και ο ίδιος δήλωνε τότε
και προεκλογικά ότι θα επαναδιαπραγµατευθεί τις δυσµενείς διατάξεις του µνηµονίου, κάτι που ουδέποτε έπραξε. Γύρισε την
πλάτη στη συνεννόηση και σήµερα θυµήθηκε να µας προτείνει
δήθεν διάλογο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι τώρα στο περιεχόµενο
του κυβερνητικού σχεδίου, αυτό που συναντά σήµερα την καθολική αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτον, η κυβερνητική
πρόταση δεν αποτελεί µεταρρύθµιση. Είναι ένα επικίνδυνο σχέδιο και κακέκτυπο του ν. 3863, µε µοναδικό στόχο την υλοποίηση
των µειώσεων των 2 δισεκατοµµυρίων, για τα οποία έχει δεσµευθεί η Κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συνοδεύεται από
αναλογιστικές µελέτες. Δεν υπάρχουν αναλυτικά οικονοµικά δεδοµένα ούτε αναλυτικά ποσοτικοποιηµένοι στόχοι.
Το κυβερνητικό σχέδιο υπονοµεύει την αρχή της αναλογικότητας στις παροχές, υπονοµεύει την ασφαλιστική συνείδηση και
ισοπεδώνει τις συντάξεις. Αδικεί κατάφωρα όσους για πολλά
χρόνια εισφέρουν στο σύστηµα µε συνέπεια και προσδοκούν µια
αξιοπρεπή σύνταξη, δηµιουργώντας ταυτόχρονα κίνητρα εισφοροδιαφυγής και µαύρης εργασίας. Φυσικά, αδικεί τους µισθωτούς, τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Η µείωση των
συντάξεων φτάνει µεσοσταθµικά στο 15% έναντι του σηµερινού
ύψους.
Θα δώσω δύο παραδείγµατα για να µη σας κουράσω. Εργαζόµενος µε σαράντα χρόνια ασφάλισης και συντάξιµες αποδοχές
1.500 ευρώ, σύµφωνα µε το ν. 3863 θα έπαιρνε 1.284 ευρώ. Με
το σχέδιο της Κυβέρνησης, η σύνταξη θα φτάσει στα 1.050 ευρώ.
Εργαζόµενος µε τριάντα χρόνια ασφάλισης και συντάξιµες αποδοχές 1.200 ευρώ θα έπαιρνε 823 ευρώ και µε το σχέδιο θα
πάρει 736 ευρώ.
Το κυβερνητικό σχέδιο, λοιπόν, οδηγεί σε µία σοβαρή µείωση
των συντάξεων και κυρίως σε όσους συνεπείς εργαζόµενους
έχουν από είκοσι πέντε έτη ασφάλισης και πάνω.
Δεύτερον, η κυβερνητική πρόταση εξοντώνει κοινωνικές οµάδες, υπονοµεύει την αλληλεγγύη των γενεών και δηµιουργεί κίνητρα φοροδιαφυγής, κυρίως µε τις εξοντωτικές εισφορές που
επιβάλλει σε επιστήµονες, επαγγελµατίες και αγρότες. Όταν
αυτές, µάλιστα, συνδέονται µε το δηλωθέν εισόδηµα, δηµιουργούν ευθέως κίνητρο φοροδιαφυγής σε µία πολύ κρίσιµη για τα
δηµοσιονοµικά της χώρας µας περίοδο.
Στέλνω ένα µήνυµα στους νέους ανθρώπους λέγοντάς τους,
ότι πληρώνουν µόνο για τις προηγούµενες γενιές, γιατί η δική
τους σύνταξη γίνεται φιλοδώρηµα. Οδηγούµαστε σε κίνητρα
άτυπης επιχειρηµατικότητας, δηλαδή σε «µαύρη» εργασία που
θα υπονοµεύει την προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό –ακούστε το και αυτό- ότι ένας δικηγόρος µε συµπληρωµένη πενταετία στο επάγγελµα και ετήσιο
εισόδηµα 20.000 ευρώ, πλήρωνε ετησίως εισφορές στο Ταµείο
Νοµικών 3.200 ευρώ. Τώρα, µε το κυβερνητικό σχέδιο θα πληρώσει 7.000 ευρώ.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Πού είναι ο Πρωθυπουργός να ακούσει;
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τη συζήτηση. Πού είναι τώρα;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Μας κάλεσε για διάλογο, προκειµένου να ακούσει και τις απόψεις µας και δεν είναι στην Αίθουσα.
Ελπίζω τουλάχιστον να παρακολουθεί από το γραφείο του, γιατί
περιµένουµε να ακούσουµε τις απαντήσεις σε όλα τα ζητήµατα
που θέτουµε.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο –όχι µ’ αυτά
που λέµε εµείς- για κάθε 10 ευρώ που βγάζει ένας επαγγελµατίας, τα 7 ευρώ θα είναι φόροι και εισφορές.
Για τους αγρότες, τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα. Γι’ αυτό
είναι στους δρόµους. Όλα όσα ακούστηκαν είναι ψέµατα. Δεν
υπάρχουν µηδενικές συντάξεις. Οι ρυθµίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση τους εξοντώνουν. Καταδικάζουν την ελληνική περιφέρεια σε µαρασµό. Νέοι άνθρωποι µε καινοτόµες ιδέες που δίνουν
ξανά ζωή στην ύπαιθρο, σήµερα καταστρέφονται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγµή στα σηµεία διαµαρτυρίας, η πλειοψηφία
είναι νέοι άνθρωποι, νέοι αγρότες. Από 1-7-2015 και εντός τριετίας, οι εισφορές τους θα είναι διπλάσιες από τις σηµερινές για
τη χαµηλή κατηγορία και µέχρι τριπλάσιες για τις µεγαλύτερες
κατηγορίες.
Για τους αγρότες, επίσης, πρέπει να συνυπολογιστεί η αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η µεγάλη αύξηση της προκαταβολής φόρου, οι προβλέψεις για αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης εισοδήµατος.
Όταν φόροι και ασφάλιση ενοποιηθούν, ένας αγρότης µε
12.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα, καλείται έως το 2019 να καταβάλει 5.520 ευρώ, δηλαδή το 46% του εισοδήµατός του.
Ακούστε και το άλλο που τα κάνει ακόµα χειρότερα. Εάν είναι
και η γυναίκα του ασφαλισµένη στον ΟΓΑ, τότε θα πρέπει να καταβάλει το 66% του εισοδήµατός του.
Να συµβάλουν οι αγρότες στην προσπάθεια της χώρας! Ναι,
βεβαίως, αλλά όχι να εξοντώνονται οικονοµικά και να οδηγούνται
σε απόγνωση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Το να υβρίζουν και να
απειλούν τους αγρότες οι Υπουργοί, σίγουρα δεν οδηγεί σε
λύση.
Τα περί δήθεν διπλασιασµού κάποιων συντάξεων των αγροτών
είναι επίσης ψέµατα, κύριε Τσίπρα. Αρκεί κανείς να διαβάσει τις
προβλέψεις του δικού σας προϋπολογισµού, που µειώνουν τη
χρηµατοδότηση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 145 εκατοµµύρια
ευρώ για το 2016. Καταργείτε την κρατική χρηµατοδότηση για
την κύρια σύνταξη των αγροτών. Για κάθε ευρώ που πλήρωνε ο
αγρότης, το κράτος έβαζε 2 ευρώ. Τώρα, θα το βάζει όλο από
την τσέπη του ο αγρότης, για να παίρνει µικρότερη σύνταξη.
Το τρίτο σηµείο είναι το εξής: Η κυβερνητική πρόταση θίγει
και τους νυν συνταξιούχους αλλά και αυτούς µε χαµηλές συντάξεις. Το άρθρο 15 παράγραφος 2, του σχεδίου Κατρούγκαλου,
προβλέπει σαφώς ότι και οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων θα
µειωθούν το 2018, µε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Και έρχοµαι στην κοστολόγηση από την ίδια την Κυβέρνηση
των προτάσεών της. Οµολογεί ότι θα µειωθούν κατά 200 εκατοµµύρια οι επικουρικές και κατά 146 εκατοµµύρια τα µερίσµατα του
µετοχικού ταµείου για τους συνταξιούχους του δηµοσίου. Άραγε
αυτές δεν είναι µέρος των συντάξεων, κύριε Υπουργέ;
Όµως και οι χαµηλοσυνταξιούχοι θίγονται ιδιαίτερα, γιατί ήδη
οι συντάξεις τους µειώθηκαν κατά 3% µε την αύξηση των εισφορών περίθαλψης. Γιατί µειώνεται το ΕΚΑΣ από φέτος σε εκατό
χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους που χάνουν 223 εκατοµµύρια
ευρώ, γιατί δεν θα καταβάλλεται το κατώτερο όριο σύνταξης για
όσους δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό ‘εβδοµο έτος και
γιατί οι προτάσεις για νέα αύξηση εισφορών περιλαµβάνουν και
αυτούς. Ακόµα και οι διατάξεις του νοµοσχεδίου για τα άτοµα µε
αναπηρία, καρατοµούν τα δικαιώµατα σ’ αυτές τις πιο αδύναµες
και ευαίσθητες οικογένειες της χώρας, σύµφωνα µε ανακοίνωση
της ΕΣΑΜΕΑ και όχι δικές µας παρατηρήσεις.
Τέταρτον, είναι πρόταση χωρίς όραµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χωρίς στρατηγική, χωρίς εγγύηση για ένα βιώσιµο και δίκαιο σύστηµα. Δεν στηρίζεται σε σύγχρονες και λειτουργικές
αντιλήψεις. Λείπει κάθε αναφορά στα επαγγελµατικά ταµεία και
στη δυνατότητα των ασφαλιστικών οργανισµών να διαχειρίζονται
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µε διαφάνεια τα περιουσιακά τους στοιχεία και να εξασφαλίζουν
σηµαντικές αποδόσεις.
Δεν υπάρχει αναφορά ούτε πρόβλεψη για τους απαραίτητους
νέους πόρους. Αυτό χρειάζεται το σύστηµα. Νέους πόρους!
Ούτε καν πρόθεση αξιοποίησης της δικής µας νοµοθεσίας για το
Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών. Ακόµα και ο τρόπος που προτείνεται η ενοποίηση των ταµείων, θα οδηγήσει τελικά σε έναν
υδροκέφαλο οργανισµό µε πολύ µεγάλα νέα λειτουργικά προβλήµατα.
Όµως το µεγαλύτερο ζήτηµα απ’ όλα, είναι ότι µε την κυβερνητική πολιτική στην οικονοµία, οδηγούµαστε σε ένα φαύλο
κύκλο δυσµενών παρεµβάσεων στο ασφαλιστικό, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς νέες θέσεις εργασίας. Κάθε δύο, τρία χρόνια θα
επιστρέφουµε µε ακόµα χειρότερα µέτρα. Έτσι οδηγούµαστε σε
αδιέξοδο. Ας το καταλάβετε καλά, λοιπόν. Δεν συναινούµε, δεν
αποδεχόµαστε το κυβερνητικό σχέδιο. Πάρτε το πίσω τώρα!
Ακούσαµε σήµερα και τον κ. Μητσοτάκη, που επικρότησε πλήρως το ν. 3863. Καλοδεχούµενο! Θέλω, όµως, να σας υπενθυµίσω ότι όταν εµείς τότε φέραµε το νόµο προς ψήφιση, τον
καταψηφίσατε, κύριε Μητσοτάκη. Μάλιστα, καταθέσατε ένσταση
αντισυνταγµατικότητας και πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ο Παυλόπουλος!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Αυτά, για να επισηµάνω ότι όταν
εµείς κάναµε πράξη τις µεταρρυθµίσεις, η Νέα Δηµοκρατία ήταν
µαζί µε το ΣΥΡΙΖΑ στις πλατείες και τις αντιµνηµονιακές κραυγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
Είναι ευκαιρία, λοιπόν, σε ένα θέµα που απαιτεί ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, να αναγνωρίσει και ο κ. Τσίπρας τη µεταρρύθµισή µας, να αποσύρει το σχέδιό του και να ξεκινήσει ένας
σοβαρός διάλογος για την εξεύρεση λύσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από δύο περίπου µήνες
διοργανώσαµε µια ανοιχτή συζήτηση για την κοινωνική ασφάλιση
µε την παρουσία επιστηµόνων, ειδικών και βεβαίως όλων των κοινωνικών φορέων χωρίς αποκλεισµούς.
Οι προτάσεις µας έχουν δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας, έχει να κάνει µε το να προχωρήσει ένα εθνικό σχέδιο για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας και την ανάπτυξη, στηριγµένο σε
µεγάλες µεταρρυθµίσεις στο κράτος, τη δικαιοσύνη, την αγορά,
την παιδεία, το φορολογικό σύστηµα µε επενδύσεις ελληνικές
και ξένες που συνδέονται µε κίνητρα για δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Ο δεύτερος άξονας, έχει να κάνει µε τις άµεσες παρεµβάσεις
στο ασφαλιστικό σύστηµα µε τόλµη. Προτείνουµε, λοιπόν, ενοποίηση των ταµείων σε τρία ταµεία κύριας ασφάλισης. Τι σας
οδήγησε στην ισοπεδωτική απόφαση για ένα ταµείο; Η υποτιθέµενη εξοικονόµηση από τα λειτουργικά των 500 εκατοµµυρίων
ευρώ; Μα όλα τα λειτουργικά είναι 346 εκατοµµύρια ευρώ!
Μήπως δεν τα έχετε µελετήσει αρκετά καλά τα πράγµατα; Υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και ρήτρα βιωσιµότητας για τα
επικουρικά ταµεία. Κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελµατικής
ασφάλισης και των επαγγελµατικών ταµείων για διεύρυνση των
συµπληρωµατικών παροχών.
Τρίτον, ενιαίο σύστηµα για όλους ανεξαιρέτως µε βάση το
ν.3863. Βασική σύνταξη χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και αναλογική µε προκαθορισµένες εισφορές και παροχές και σεβασµό
στην αλληλεγγύη των γενεών. Ο συνδυασµός αυτός της βασικής
σύνταξης και της αναλογικής που θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά
δίκαιος, είχε ήδη ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Παραδεχθείτε κάποια στιγµή, όλοι σε αυτή την Αίθουσα, τις αλήθειες, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και παρακάτω. Έτσι
χτίζεται η εθνική συνεννόηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Επιτάχυνση εφαρµογής του ν.3863 µέχρι 31 Δεκεµβρίου του
2020, αντί του 2035 που προβλεπόταν, έτσι ώστε να εξοικονοµήσουµε πόρους για το σύστηµα. Διατήρηση και αναµόρφωση του
ΕΚΑΣ ως µηχανισµού διασφάλισης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Νέοι πόροι για το σύστηµα. Το είπα και πριν. Είναι το κλειδί
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από τη µεταφορά µέρους από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Προφανώς, δεν θα λύσει διαχρονικά το πρόβληµα αλλά
αυτήν τη στιγµή υπάρχει επείγουσα ανάγκη από την εφαρµογή
του νόµου για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ και τα έσοδα από την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και του ορυκτού πλούτου της
χώρας. Ενοποίηση µηχανισµών ελέγχου των ταµείων και σύνδεση εισπρακτικών µηχανισµών φορολογίας και εισφορών. Ενοποίηση των µηχανισµών αξιοποίησης της περιουσίας των
ταµείων και δυνατότητα αξιοποίησης των αποθεµατικών τους µε
κανόνες διαφάνειας.
Τρίτον εισφορές. Είµαστε αντίθετοι µε αύξηση των εισφορών
για εργοδότες και µισθωτούς, γιατί αυτή υπονοµεύει τελικά την
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας και οδηγεί σε απώλεια
πόρων. Είναι ενδεικτικό, ότι µε µείωση εισφορών 3,9 ποσοστιαίων
µονάδων το 2014, όχι µόνο δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας
αλλά και αυξήθηκε η απόδοση των εισφορών κατά 6%. Η εξοντωτική αύξηση των εισφορών για αγρότες επαγγελµατίες, δεν
είναι λύση. Θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα. Οι εισφορές πρέπει να συνδεθούν µε την απασχόληση, µε την καθιέρωση και της ρήτρας απασχόλησης, σε όλες τις πολιτικές της
Κυβέρνησης, όπως προτείναµε το 2014.
Προτείνουµε:
Πρώτον, όσοι επαγγελµατίες ξεκινούν τη δραστηριότητά τους,
να καταβάλλουν τρία χρόνια εισφορές µόνο για περίθαλψη και
να αναγνωρίσουν τον συντάξιµο χρόνο κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δεύτερον, όσοι µικροεπαγγελµατίες δραστηριοποιούνται σε
περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, να εντάσσονται σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για να πάψει η «γκρίζα» ζώνη,
µεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Τρίτον, γενίκευση της εφαρµογής του εργόσηµου για όλους
τους αγρεργάτες, οι οποίοι θα πληρώνονται αποκλειστικά µε εργόσηµο µε την προβλεπόµενη παρακράτηση της εισφοράς υπέρ
του ΟΓΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Τέταρτον, νέα ρύθµιση µε διασφάλιση καταβολής των τρεχουσών εισφορών για τον ΟΑΕΕ και κεφαλαιοποίηση των παλαιών
οφειλών, µε διασφάλιση µακροχρόνιας πληρωµής γι’ αυτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και οφείλουµε επίσης, να δεσµευθούµε µε συγκεκριµένη
ρήτρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι από τα οφέλη της ανάπτυξης θα βελτιώνουµε τους πόρους που διαθέτει ο προϋπολογισµός για το σύστηµα, βελτιώνοντας αδικίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς λέµε στην Κυβέρνηση,
βάλτε τις προτάσεις σας στο καλάθι των αχρήστων και ξεκινήστε
τον διάλογο από την αρχή για να βρεθεί λύση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, ησυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και
2009/138/ΕΚ, και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ)
αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε την συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και
συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης»
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Για όσους δεν κατάλαβαν, όλο αυτό το «ψαλτήρι» του κυρίου
Προέδρου εδώ, ήταν για την ιδιωτική ασφάλιση. Έχει άµεση
σχέση µε αυτό που συζητάµε. Θα περάσει την Παρασκευή και
αυτό.
Ο πραγµατικός στόχος της Κυβέρνησης, όπως προκύπτει ξεκάθαρα και από τη σηµερινή οµιλία του κ. Πρωθυπουργού, είναι
ένας. Να κερδίσει χρόνο, να καλλιεργήσει την ψευδαίσθηση ότι
µπορεί –δήθεν- το σχέδιό της να βελτιωθεί, να στήσει και έναν
ακόµη ψεύτικο καβγά εντυπώσεων µε τα κόµµατα που µαζί ψήφησαν το τρίτο µνηµόνιο και σήµερα τσακώνεται µαζί τους για
την κυβερνητική καρέκλα.
Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Το σχέδιο της Κυβέρνησης δεν διορθώνεται, δεν παίρνει
από τροποποιήσεις, πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα, όπως
ζητάνε και οι εκατοντάδες, χιλιάδες εργαζόµενοι στις κινητοποιήσεις, στις διαδηλώσεις, στα µπλόκα.
Θέλουµε να επισηµάνουµε, επίσης, τα εξής: Τη στιγµή που η
Κυβέρνηση αξιοποιεί τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως είναι και η προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση στη
Βουλή, για την επικοινωνιακή της τακτική περισσότερο, τις στερεί αυτές τις διαδικασίες από τα άλλα κόµµατα. Και το λέµε αυτό,
γιατί το ΚΚΕ έχει ήδη καταθέσει επίκαιρη επερώτηση, που υπογράφει όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, για τα προβλήµατα των
αγροτών και έχουµε πραγµατικά µεγάλη περιέργεια να δούµε
πότε θα έρθει για συζήτηση στη Βουλή.
Σας την καταθέτω στα Πρακτικά ξανά για να υπάρχει, µήπως
και έχει χαθεί κάπου στα υπουργικά συρτάρια.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κοινωνική ασφάλιση είναι µια
από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις. Βρίσκεται στον πυρήνα της
ζωής της εργατικής, λαϊκής οικογένειας, εξασφαλίζει την προστασία και την κάλυψη των αδυνάτων, περιέχει την ασφαλιστική
και συνταξιοδοτική προστασία, την πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας, τον θεσµό των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων, την προστασία από τον επαγγελµατικό κίνδυνο,
τις άδειες ανάπαυσης και τοκετού. Αυτές οι κατακτήσεις δεν χαρίστηκαν, επιτεύχθηκαν µέσα από σκληρούς, αιµατηρούς –πραγµατικά- αγώνες των εργαζοµένων.
Θέτουµε το εξής απλό ερώτηµα: Ποιοι ήταν αυτοί που από την
πρώτη στιγµή χαιρέτησαν, υποστήριξαν το σχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό; Ήταν ο ΣΕΒ, ήταν οι άλλες οργανώσεις
του µεγάλου κεφαλαίου, οι εταίροι σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
άσχετα αν αυτοί οι τελευταίοι ζητάνε ακόµα περισσότερο.
Ωστόσο, από την πρώτη στιγµή, είπαν ότι µε τη βασική αρχιτεκτονική του σχεδίου της πρότασης του ασφαλιστικού συµφωνούν. Όµως, το σύνολο της λαϊκής πλειοψηφίας είναι απέναντι.
Κινητοποιείται, παλεύει, απεργεί.
Το ασφαλιστικό σχέδιο της Κυβέρνησης είναι κοµµένο και ραµµένο µόνο στα συµφέροντα των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών,
των εφοπλιστών, των µεγαλεµπόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατ’ αρχάς, υλοποιεί ένα πάγιο αίτηµα όλων αυτών εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, δηλαδή να τελειώνει ο κοινωνικός χαρακτήρας της
ασφάλισης, να µετατραπεί η ασφάλιση σε ατοµική υπόθεση.
Η επίθεση σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα,
όπως και η επίθεση στους µισθούς, στις συλλογικές συµβάσεις,
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η επίθεση στο χρόνο εργασίας, στη µόνιµη και σταθερή εργασία,
είναι πλευρές που εντείνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονοµία της χώρας, για
να έρθουν νέες επενδύσεις και αναπτυξιακοί νόµοι βασική προϋπόθεση είναι να αποσπάσουν οι επιχειρηµατίες νέα προνόµια,
µείωση του ονοµαζόµενου µη µισθολογικού κόστους, να εξοικονοµηθεί κρατικό χρήµα για νέες επενδύσεις, για νέες φοροαπαλλαγές. Συνεπώς, γι’ αυτούς το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα
είναι ένα αχρείαστο βαρίδι. Έτσι το αντιλαµβάνονται.
Δεύτερον, τµήµατα του κεφαλαίου, ασφαλιστικές εταιρείες,
µεγαλέµποροι στην υγεία, καραδοκούν στη γωνία για να αρπάξουν τη λεία από την κατάρρευση του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήµατος. Στόχος της πολιτικής που ακολουθείται και από τη
σηµερινή Κυβέρνηση και από τις προηγούµενες, είναι να µειώνεται κλιµακωτά η συµµετοχή του κράτους και της εργοδοσίας
στην κοινωνική ασφάλιση µέχρι την οριστική απεµπλοκή τους.
Δίπλα στον ιδιωτικό τοµέα της ασφάλισης, θα µείνει ένα υποτυπώδες δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης που θα υποβαθµίζεται συνεχώς, θα φυτοζωεί κι αυτό το σύστηµα θα το συντηρεί πάλι
αποκλειστικά ο εργαζόµενος λαός, µέσω των αυξήσεων στις εισφορές του, τις µειώσεις στις συντάξεις, µέσω των συνεχόµενων
αυξήσεων στα όρια συνταξιοδότησης.
Τρίτον, µε τις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού εκτοπίζονται βίαια
χιλιάδες φτωχοί αγρότες, χιλιάδες επαγγελµατίες που δεν θα αντέξουν και που τη θέση τους θα καλύψουν, όταν φύγουν από
εκεί, οι µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Να γιατί σας στηρίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, να γιατί
λέµε και ξαναλέµε ότι η Κυβέρνηση αυτή ολοκληρώνει τη βρώµικη δουλειά που δεν πρόλαβαν ή δεν µπόρεσαν να ολοκληρώσουν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για λογαριασµό του
κεφαλαίου.
Ποιος άλλος θα µπορούσε να προτείνει τέτοια βάρβαρα µέτρα
και µάλιστα να τα παρουσιάζει ως φιλολαϊκά; Οι σεσηµασµένοι
του µνηµονίου, όπως τους λέτε, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
δηλαδή, ή κάποιοι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που ήρθατε µε τον
µανδύα του Αριστερού και του προοδευτικού; Ποιος θα µπορούσε να παίξει καλύτερα το παιχνίδι της αναµόρφωσης του πολιτικού σκηνικού; Το δίπολο µνηµονιακοί-αντιµνηµονιακοί
τελείωσε απ’ τη στιγµή που γίνατε όλοι µνηµονιακοί. Το δίπολο
«Ναι-Όχι» τέλειωσε κι αυτό απ’ το καλοκαίρι, αφού αµέσως την
άλλη µέρα απ’ το δηµοψήφισµα πήγατε όλοι µε το «Ναι».
Τώρα έχετε ανάγκη από ένα νέο ψεύτικο, κάλπικο δίπολο κι
αυτό στήνεται µε το σχήµα Δεξιά-Αριστερά, νεοφιλελεύθεροιλαϊκιστές, από τη µια για να κουκουλώνεται η ταύτισή σας µε τη
στρατηγική αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
από την άλλη για να ξεπλένονται αυτά τα κόµµατα από την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησαν, µε το επιχείρηµα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά δηλαδή, τα ίδια κάνει. Και πάνω απ’ όλα, για να
εγκλωβίζεται ο λαός σε µια απ’ τα ίδια, να απογοητεύεται, να
οδηγείται στην αδράνεια, να µη βλέπει την πραγµατική προοπτική. Αυτή είναι η προσφορά σας στο σύστηµα. Είστε, λοιπόν,
το χρήσιµο «πολυεργαλείο» του σάπιου αυτού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι, όλη η προπαγανδιστική φασαρία της Κυβέρνησης είναι προκλητική, εξοργιστική. Αναφέρει ψευδώς πως δεν
θα υπάρχουν νέες µειώσεις στους νυν συνταξιούχους, όταν η
ίδια το καλοκαίρι έφερε νέο πλήγµα σε αυτές. Οι συντάξεις µειώνονται µέσω του νέου υπολογισµού τους και οι µειώσεις αφορούν νέους και παλιούς συνταξιούχους, αφού η προσωπική
διαφορά που θα καταβάλλεται στους παλιούς συνταξιούχους,
θα µπορεί να µειωθεί ανά πάσα στιγµή και θα δίνεται το πολύ
µέχρι το 2018.
Διαλύετε τις επικουρικές, µειώνοντας το συνολικό ποσό που
παίρνει ένας συνταξιούχος, τον οποίο δεν τον ενδιαφέρει αν η
µείωση είναι στην κύρια ή την επικουρική αλλά τι θα µπαίνουν
στην τσέπη του και βέβαια θα µπαίνουν λιγότερα.
Μειώνετε δραστικά τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ µε νέα εισοδηµατικά κριτήρια και καταργείτε το επίδοµα το ’19.
Με την πρότασή σας τσακίζετε τις αναπηρικές συντάξεις, τα
κοινωνικά επιδόµατα, αφήνετε στο έλεος της τύχης τους χιλιάδες ανθρώπους που είναι για οποιονδήποτε λόγο ανίκανοι για
εργασία.
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Τα νέα µέτρα έρχονται να πατήσουν πάνω στις πολλαπλές µειώσεις στις συντάξεις, σε δικαιώµατα, στο χτύπηµα της δέκατης
τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, στο συνεχές µαχαίρι στο
ΕΚΑΣ και τις αναπηρικές που είχαµε τα προηγούµενα πέντε έτη.
Η Κυβέρνηση που κορόιδεψε συνειδητά χιλιάδες συνταξιούχους
πέρυσι, θάβει µια και καλή το δικαίωµα στην δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, καθώς αναφέρει ρητά πως το ποσό της
σύνταξης καταβάλλεται ανά µήνα, δώδεκα φορές τον χρόνο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, στο βρώµικο πόλεµο της προπαγάνδας που έχετε εξαπολύσει, ακούµε µέσα από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το κοστοβόρο ασφαλιστικό σύστηµα, για
τις αρνητικές αναλογίες συνταξιούχων εργαζοµένων, για τις υπέρογκες αυξήσεις στις συντάξεις, τα ελλείµµατα των ταµείων και
την κακοδιαχείριση, για ισονοµία και ισότητα, ακριβώς δηλαδή
την ίδια γλώσσα που χρησιµοποιούσαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, προκειµένου να σφάζουν ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Το ασφαλιστικό, όµως, είναι πολλά περισσότερα για τους εργαζόµενους από µια απλή αντιπαραβολή εσόδων-εξόδων, από
τη δυνατότητα νέας κερδοφορίας των οµίλων, σε αυτά δηλαδή
που υπολογίζουν οι µονοπωλιακοί όµιλοι. Μιλάτε συνέχεια για
προτάσεις. Θέλετε προτάσεις; Ορίστε. Καταθέτουµε στα Πρακτικά την πρόταση νόµου που έχει καταθέσει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας εδώ και ένα-ενάµιση χρόνο για τις συντάξεις και
το ασφαλιστικό. Δεν τη διαβάζω ολόκληρη, δεν έχω χρόνο. Την
δίνω και αυτήν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσο δε για το ερώτηµα πού θα βρεθούν τα χρήµατα, η απάντηση είναι µόνο µία. Να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται για τα
ελλείµµατα στα ταµεία, το κράτος σας και οι µεγαλοεργοδοσία.
Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι καλούνται για άλλη µια φορά να πληρώσουν το µάρµαρο, έχουν πληρώσει διπλά και τρίδιπλα για το
ασφαλιστικό µε τη δουλειά τους, µε τις εισφορές τους, µε τη φορολογία. Την ίδια στιγµή, πάνω από 100 δισεκατοµµύρια είναι οι
οφειλές κράτους και εργοδοσίας προς τα ταµεία, οι ζηµιές από
το τζογάρισµα των αποθεµατικών στο χρηµατιστήριο, το κούρεµα του PSI µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όµως, και µε την πρόσφατη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, τα ταµεία έχασαν πάνω από 1 δισεκατοµµύριο.
Η Κυβέρνηση, πριν δύο µήνες έλεγε πως χρειάστηκαν µόλις 5,7
δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών. Αυτά τα χρήµατα, αν η Κυβέρνηση ήταν ταξικά µεροληπτική, όπως λένε διάφορα στελέχη σας, θα πήγαιναν στις
άµεσες ανάγκες των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, στην ανακούφιση λαϊκών στρωµάτων. Όµως, η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει
να αξιοποιήσει ούτε αυτά που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να υπάρχει συζήτηση για το ασφαλιστικό, που
δεν θα ξεκινά από την επιστροφή των αποθεµατικών που καταληστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν µπορεί να υπάρχει συζήτηση
που δεν θα θέτει θέµα κατάργησης της µαύρης, της ανασφάλιστης εργασίας, όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που
δεν άγγιξε στο ελάχιστο η συγκυβέρνησή σας.
Άρα, λοιπόν, όταν ζητάτε προτάσεις για το ασφαλιστικό και
την ίδια στιγµή θεωρείτε δεδοµένη την καταλήστευση των αποθεµατικών των ταµείων, θεωρείτε δεδοµένες τις δεσµεύσεις του
µνηµονίου για µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, θεωρείτε
δεδοµένη την εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει. Είναι σαν να ζητάτε προτάσεις µόνο για τον τρόπο σφαγής των εργαζοµένων,
των συνταξιούχων, των νέων της πατρίδας µας. Τέτοιες προτάσεις µην περιµένετε από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Τέτοιες προτάσεις µπορούν πιθανόν να σας καταθέσουν τα άλλα
κόµµατα και τις καταθέτουν. Άλλωστε, µαζί τους ψηφίσατε το
µνηµόνιο, µαζί τους συµφωνείτε στους βασικούς άξονες και του
ασφαλιστικού, στα δικά τους χνάρια βαδίζετε, άσχετα αν σήµερα
µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, σηκώνετε όλοι
µεταξύ σας τους τόνους για αντιπολιτευτικούς λόγους.
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Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση σ’ αυτήν την προσπάθεια εξαπάτησης του λαού, προσπαθεί να ξεγελάσει µε κατασκευασµένα
στοιχεία. Συνεχίζει να αναφέρει προκλητικά πως µε το κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό υπερασπίζεται τους αδύνατους.
Λέει ότι προστατεύει τους νέους.
Εµείς λέµε ότι όλα αυτά είναι «αέρας κοπανιστός». Κανένας
νέος που σήµερα εργάζεται µε τις άθλιες εργασιακές σχέσεις
δεν προστατεύεται. Κανένας νέος που σήµερα κυνηγά το µεροκάµατο δεν υποστηρίζεται, όταν µάλιστα η ανεργία αγγίζει σταθερά πάνω από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους, όταν η ανεργία
των νέων «ακουµπά» το 48%, όταν η «µαύρη», ανασφάλιστη εργασία κινείται γύρω στο 25%.
Με τις προτάσεις της Κυβέρνησης, ο νέος άνθρωπος καταδικάζεται εφ’ όρου ζωής στην ανέχεια, στη ζωή µε τα ελάχιστα, µε
µισθούς των 300, των 400 ευρώ, να εργάζεται σε κακοπληρωµένα πεντάµηνα προγράµµατα, να ψάχνει το ένσηµο σε συνθήκες έντονης κινητικότητας, µε συµβάσεις µήνα, ακόµα και µέρας.
Οι σηµερινοί νέοι, οι εικοσάρηδες, οι τριαντάρηδες, που αγκοµαχούν πάνω στα ερείπια των εργασιακών σχέσεων, πέρα από
τις υποτυπώδεις παροχές υγείας, θα έχουν στο µέλλον απλά µια
συµβολική σύνταξη, που θα αθροίζεται στην εθνική σύνταξη πείνας των 384 ευρώ. Ζείτε εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, µε 400,
άντε και µε 450 ευρώ;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
χτυπά συνολικά τα λαϊκά στρώµατα, βιοτέχνες, ελευθεροεπαγγελµατίες, αγρότες, τους εργαζόµενους µε µπλοκάκια, επιστήµονες, µηχανικούς, δικηγόρους, φαρµακοποιούς, γιατρούς.
Τριπλασιάζει τις εισφορές στους αγρότες, αυξάνει τις εισφορές
στους ελεύθερους επαγγελµατίες επιστήµονες.
Για τους αυτοαπασχολούµενους, η σύνδεση της παρεχόµενης
σύνταξης µε τις εισφορές, άρα και το εισόδηµα, σε συνδυασµό
µε τον νέο τρόπο υπολογισµού των συντάξεων, θα οδηγήσει χιλιάδες ελευθεροεπαγγελµατίες σε σηµαντικές και µεγάλες µειώσεις των συντάξεών τους, στη δουλειά µε τη µαγκούρα στο
χέρι τελικά. Θα εξαναγκάσει χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους να
καταβάλουν περίπου το 65% του εισοδήµατός τους, µε λογικό
αποτέλεσµα το κλείσιµο βιβλίων, το λουκέτο, την ανεργία.
Οι µειώσεις που διαφηµίζει η Κυβέρνηση, αφορούν όσους βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση από φόρους και χαράτσια και που δεν θα µπορούν να πληρώσουν ούτε τις µειωµένες
εισφορές. Επίσης, δεν αναφέρει πως οι λιγότερες εισφορές θα
δώσουν ακόµα χαµηλότερες συντάξεις και κοινωνικές παροχές,
µεγαλύτερη ανέχεια στο άµεσο µέλλον.
Για τους αγρότες, το σχέδιο της Κυβέρνησης προβλέπει µεγάλη αύξηση εισφορών, µε αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των µικροµεσαίων αγροτών, να µην µπορέσει να ανταποκριθεί.
Αυτή η αγριότητα των µέτρων έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει.
Βγάζει µαζικά γεωργούς, κτηνοτρόφους, ψαράδες, µελισσοκόµους στους δρόµους σε όλη την Ελλάδα στα µπλόκα του αγώνα.
Η Κυβέρνηση, σε «συγχορδία» Υπουργών, κατηγορεί τους
αγρότες ως φοροφυγάδες. Λέτε ψέµατα. Καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοµατισµό για να περάσετε µε κάθε τρόπο την καταστροφική πολιτική ξεκληρίσµατος των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων. Τους συκοφαντείτε, τους βρίζετε, επειδή µαζικά, µαχητικά, αποφασιστικά αγωνίζονται, διεκδικούν την επιβίωσή τους και
έχουν τη συµπαράσταση και την αλληλεγγύη της πλειοψηφίας του
λαού µας.
Ο κάθε µικροµεσαίος αγρότης, κάθε χρόνο δηλώνει λεπτοµερώς πόσα στρέµµατα και µε τι θα καλλιεργήσει. Με βάση αυτά
πληρώνει τσουχτερή εισφορά στον ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της
παραγωγής του, ανεξάρτητα από το αν την πουλήσει, ανεξάρτητα από το αν αυτή σαπίσει στο χωράφι, ανεξάρτητα από το αν
την αγοράσει ο οποιοσδήποτε έµπορος «κοψοχρονιά», κάτω από
το κόστος παραγωγής.
Είναι σταθερός στόχος της Κυβέρνησής σας, η µέσω τεκµηρίων αναγκαστική αφαίµαξη των φτωχών αγροτών. Στην ίδια κατεύθυνση χρησιµοποιείτε και την υπαρκτή διαστρωµάτωση της
αγροτιάς, µε το επιχείρηµα του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη,
όχι όπως ψεύτικα επικαλείστε για να ελαφρύνετε αλλά για να
εξοντώσετε τους φτωχοµεσαίους αγρότες που αναγκάζονται οι
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περισσότεροι απ’ αυτούς όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη για
να ζήσουν, για να επιβιώσουν, να αναζητούν και άλλη, συµπληρωµατική εργασία.
Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που ακούσαµε χθες, ότι αν πάρουµε πίσω αυτά τα µέτρα θα
βρεθούµε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας θυµηθεί ότι πριν επτά
µήνες στο πλαίσιο του δηµοψηφίσµατος, τα ίδια ακριβώς µέτρα
τα χαρακτήριζε ο ίδιος ως ταφόπλακα της αγροτιάς. Ταφόπλακα
για τη µικροµεσαία αγροτιά είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία υλοποιείτε ως συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
µε τους συνεταίρους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα άλλα
κόµµατα του ευρωµονόδροµου.
Αφήστε, λοιπόν, την καραµέλα ότι προστατεύετε τους αδύνατους. Μαζευτείτε και αφήστε τις προβοκάτσιες, τις συκοφαντίες
ότι στο δρόµο είναι δήθεν οι πλούσιοι επαγγελµατίες και οι µεγαλοαγρότες. Στο δρόµο είναι οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι,
οι άνεργοι, τα «µπλοκάκια», οι φτωχοί αγρότες, οι επαγγελµατίες,
οι νέοι, ακόµα και οι εργαζόµενοι και οι απόστρατοι από τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας. Όλων αυτών τα αιτήµατα πρέπει να επικρατήσουν. Όλων αυτών τα συµφέροντα εµείς
υπερασπιζόµαστε.
Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν πρέπει να πιστέψει λέξη απ’
όσα λέει η Κυβέρνηση. Αυτό το έγκληµα ήταν προσχεδιασµένο
χρόνια πριν. Τα ίδια µέτρα περίπου παίρνονται σε όλες τις χώρες
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούν κατευθύνσεις από τις αρχές
της δεκαετίας του ’90. Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να πέσει
στην παγίδα της ρύθµισης δήθεν του χρέους και της ανάπτυξης
που δήθεν θα αναπληρώσουν τις σηµερινές απώλειες. Τα βάρβαρα µέτρα είναι το προαπαιτούµενο για την όποια ρύθµιση του
χρέους. Ήρθαν για να µείνουν και στη φάση της όποιας ανάκαµψης, που και αυτή είναι αβέβαιη βέβαια µέσα σ’ αυτήν την πορεία
της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας. Και µάλιστα αυτά τα
µέτρα θα έρχονται, θα µένουν και χωρίς καµµία αναπλήρωση
απωλειών, αν ο λαός δεν πάρει τις τύχες στα δικά του χέρια.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το ξήλωµα της κοινωνικής
ασφάλισης ξεκίνησε πριν από δυο δεκαετίες σε συνθήκες υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Η µόνη δύναµη που µπορεί να σταθεί
εµπόδιο σε κυβερνητικούς σχεδιασµούς, σε αυτούς του σχεδιασµούς της εξαθλίωσης, που µπορεί να βάλει φρένο στην ορµή
των µονοπωλιακών οµίλων και των κυβερνήσεών τους είναι µόνο
µια µεγάλη λαϊκή, κοινωνική συµµαχία.
Το ΚΚΕ, καλεί τους εργαζόµενους σε ένα µαζικό µέτωπο
πάλης για να διασωθεί και να δυναµώσει ο θεσµός της δηµόσιας
κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να είναι
υποχρεωτική, καθολική, να ανήκει στην ευθύνη του κράτους και
της εργοδοσίας. Έτσι µόνο θα µπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς
συντάξεις, αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια, περίθαλψη χωρίς επιβάρυνση των εργαζοµένων.
Μπορούµε -λέµε εµείς- να ζήσουµε µια ζωή µε αξιοπρέπεια,
µε σύγχρονα δικαιώµατα. Αυτές ήταν, άλλωστε, όπως διδάσκει
και η ιστορία, κατακτήσεις άλλων λαών -και µάλιστα τον προηγούµενο αιώνα- στις σοσιαλιστικές χώρες. Η ασφάλιση, η σύνταξη, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ήταν αποκλειστική
υποχρέωση του κράτους χωρίς δαπάνη των εργαζοµένων. Και
αυτά ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες, τις µαύρες εποχές, πρέπει
να τα θυµούµαστε και κυρίως να τα µεταδίδουµε στους νέους
και τις νέες της πατρίδας µας. Κάτω από την πίεση του σοσιαλισµού τότε και των σκληρών ταξικών αγώνων σε όλον τον καπιταλιστικό κόσµο, κάποια από αυτά µπόρεσαν τα προηγούµενα
χρόνια να τα γευτούν και οι εργαζόµενοι στη χώρα µας.
Μπορούµε, λοιπόν, να ζήσει ο λαός µας όπως του αξίζει, αρκεί
η παραγωγικές δυνατότητες της χώρας µας, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία µε λαϊκή εξουσία, να αξιοποιηθούν µε κεντρικό,
µε επιστηµονικό σχεδιασµό, µε ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων στην οργάνωση και διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής
και των κοινωνικών υπηρεσιών, µε αποδέσµευση από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Μόνο έτσι µπορεί να µπει τέλος στα βάσανα που συσσωρεύουν στο λαό µας αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστηµα, οι
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κρίσεις του, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτόν τον δρόµο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούµπα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος από το
Ποτάµι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Προέδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή συναντήθηκα µε αγρότες
στην Ηλεία. Μιλάω για αγρότες που ζουν από τις δουλειές τους,
από τα χωράφια τους και δεν ζουν από επιδοτήσεις, αγρότες που
παράγουν όλα αυτά που είναι στο τραπέζι µας. Πήγα εκεί που
µαζεύονται, εκεί που συζητούν, εκεί που αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους.
Φέρνω ένα µήνυµα, κύριοι της Κυβέρνησης: Σταµατήστε να
τους κοροϊδεύετε και πείτε τους την αλήθεια. Οι αγρότες δεν
είναι στην εποχή της ασπρόµαυρης τηλεόρασης, όπως ίσως νοµίζουν κάποιοι. Γιατί είδα µερικούς Βουλευτές σας που προσπάθησαν να τους προσεγγίσουν σε ένα στυλ «δεν τρέχει και τίποτα,
εµείς αποφασίζουµε, εσείς θα πληρώνετε και πάλι φίλοι είµαστε». Και βέβαια έφυγαν κακήν κακώς από τα µπλόκα.
Ζητήστε, λοιπόν, συγγνώµη από τους αγρότες. Τους υποσχεθήκατε τα πάντα χωρίς να έχετε σχέδιο για τίποτα και δεν θα
τους ξεγελάσετε µε χάντρες. Κατάλαβαν ότι τους εξαπατήσατε
για να πάρετε την εξουσία, που ήταν το µόνο που σας ενδιέφερε.
Βλέπουν τον τρόπο που πολιτεύεστε. Ξέρουν για τις σπατάλες
σας, για το κοµµατικό σας κράτος, για τις χιλιάδες των µετακλητών υπαλλήλων
Παρεµπιπτόντως, επειδή το θέµα εµφανίζεται µείζον, έχω µια
πρόταση για να εξοικονοµήσουµε περισσότερα από 100 εκατοµµύρια µέχρι το τέλος της χρονιάς, επειδή είπε ο κ. Τσίπρας ότι
ψάχνει ισοδύναµα και θέλει προτάσεις. Λέµε, λοιπόν. Καταργήστε τώρα µε ένα νόµο, µε ένα άρθρο το νόµο Τσοχατζόπουλου,
που το 1985 µετέτρεψε τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών σε
δηµόσιες υπηρεσίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Αυτή είναι µια συγκεκριµένη και άµεσα εφαρµόσιµη πρόταση,
µια πρόταση προς όλα τα κόµµατα και κυρίως προς τα κόµµατα
εξουσίας που εξέθρεψαν το κοµµατικό κράτος, τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι µια πρόταση που κυρίως πρέπει να αποδεχθεί η Κυβέρνηση.
Με µια τροπολογία διπλασίασε η Κυβέρνηση τις διοικήσεις
στις δηµόσιες υπηρεσίες, τους δηµόσιους οργανισµούς. Φέρτε,
λοιπόν, µια τροπολογία που θα καταργεί τις στρατιές των συµβούλων και για τώρα και για τις επόµενες κυβερνήσεις και εµείς
θα την ψηφίσουµε. Θα είναι και ένα µήνυµα προς την κοινωνία.
«Περιορίζουµε το κοµµατικό µας κράτος για το ασφαλιστικό».
Αντέχετε ή θα επιµείνετε στο αντίστροφο µήνυµα «όλα θυσία στο
κοµµατικό κράτος»;
Τα ξέρουν, λοιπόν, όλα αυτά οι αγρότες και δεν θα υποχωρήσουν µε καλοπιάσµατα και µε φιλικά δήθεν χτυπήµατα στην
πλάτη.
Μόνο εµείς, η Ελλάδα, ενάµιση χρόνο µετά την έναρξη εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, δεν έχουµε ακόµα ορίσει ποιοι είναι οι ενεργοί αγρότες, οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, ποιοι είναι δηλαδή οι
δικαιούχοι των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, των κοινοτικών
προγραµµάτων και των όποιων φορολογικών προνοµίων. Απαντήσεις, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, θέλουν οι αγρότες. Θέλουν
πράξεις και όχι νέες υποσχέσεις.
Κυρίες και κύριοι, η πολιτική τάξη της χώρας δεν στάθηκε στο
ύψος των περιστάσεων. Είναι το σεµνότερο που µπορώ να πω.
Τα κόµµατα εξουσίας και τα κόµµατα της άρνησης, υπερασπίστηκαν µαζί ένα αδιάφανο πελατειακό σύστηµα. Μαζί ενωµένα
πολέµησαν τις λίγες δειλές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στο
χώρο του ασφαλιστικού
Ήσασταν µαζί, κύριοι της Κυβέρνησης, αλλά και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στις διαδηλώσεις εναντίον της πρότασης Γιαννίτση. Και στις αντιδράσεις πρωτοστατούσαν πάντα
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και οι συντεχνίες, οι κοµµατικοί σας πελάτες. Κοινός στόχος ήταν
«ό,τι φάµε, ό,τι πιούµε κι ό,τι αρπάξουµε κι άσε τις επόµενες γενιές στην τύχη τους».
Δεκαετίες τώρα έχουµε εισφοροδιαφυγή, µεγάλο λειτουργικό
κόστος των ασφαλιστικών µηχανισµών, καθυστέρηση στη µηχανοργάνωση και έλλειψη διαφάνειας, που καθιστά αδύνατη την
αξιολόγηση της προσφοράς του κάθε ταµείου. Για όλα αυτά τα
σηµαντικά, όµως, καµµία συζήτηση, καµµία πρόταση, καµµία
αγωνία. Τα δάνεια να είναι καλά! Έτσι διαπαιδαγωγήθηκε ο λαός.
«Το κράτος καλύπτει τα ελλείµατα», λένε τα επίσηµα κείµενα που
πρότειναν τότε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, αλλά και που συναινούσε η κυβέρνηση. «Δηµιουργήστε τρύπες κι εδώ είναι ο
προϋπολογισµός, να πάρει δάνεια να τις µπαλώσει».
Το ασφαλιστικό πρόβληµα, ναι, υπήρχε στη χώρα πολύ πριν
την οικονοµική κρίση και διογκωνόταν χρόνο µε το χρόνο. Κάποιοι προσπαθούν να το εµφανίσουν ως νοµοτελειακό γεγονός,
«η γήρανση του πληθυσµού». Αυτό ήταν, όµως, προβλέψιµο από
τις προηγούµενες δεκαετίες για όλη τη Δυτική Ευρώπη και πολλοί µερίµνησαν τις δεκαετίες του 1990, του 2000 και µεταρρύθµισαν το ασφαλιστικό τους σύστηµα.
Εµείς, όµως, εδώ περιγελούσαµε τις ανησυχίες των επόµενων
γενεών και κάθε κοινωνική οµάδα που είχε επιρροή στα κόµµατα
αλλά και στα ΜΜΕ, για να µην ξεχνιόµαστε, πετύχαινε ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς, µε τεράστια δυσαναλογία εισφορών και συντάξεων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις καθορίζονταν
κυρίως από την πρόσβαση της κάθε πελατειακής οµάδας στον
εκάστοτε Υπουργό. Το τίµηµα υπήρξε βαρύ και το ξέρουµε όλοι.
Η κρατική επιχορήγηση των συντάξεων 2000-2014, έφτασε το
εξωφρενικό ποσό των 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πάνω δηλαδή
από τα 2/3 του χρέους µας, του συνολικού δηµόσιου χρέους.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση, µε σοφιστείες και τεχνάσµατα, κάνει ένα εισπρακτικό «ντου» στο ασφαλιστικό, µεταθέτοντας στο µέλλον τις ριζικές αλλαγές που έχουµε ανάγκη. Μια
πραγµατική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, πρέπει να σκέφτεται πρωτίστως τους σηµερινούς εργαζόµενους και
µελλοντικούς συνταξιούχους. Η Κυβέρνηση µε την πρότασή της
τιµωρεί αυτόν που είναι ειλικρινής στη φορολογική του δήλωση
και ωθεί στη φοροδιαφυγή τους ελεύθερους επαγγελµατίες που
έχουν εισόδηµα από 15.000 έως 70.000 ευρώ.
Θέλω να µιλήσω λίγο συγκεκριµένα, γιατί οι Υπουργοί της Κυβέρνησης προσπαθούν να τρελάνουν κι εµάς κι όλη τη χώρα. Ας
υποθέσουµε ότι ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, µηχανικός, γιατρός ή δικηγόρος ή ένας αυτοαπασχολούµενος έχει καθαρό εισόδηµα 25.000 ευρώ το χρόνο. Με βάση το ασφαλιστικό της
Κυβέρνησης, θα πρέπει να δώσει 20% για κύρια σύνταξη, 7,5%
για επικουρική σύνταξη, 6,95% για τον κλάδο υγείας και 4% για
εφάπαξ. Θα πρέπει δηλαδή να δώσει το 38,8% του εισοδήµατος
σε εισφορές. Άρα, ο ελεύθερος επαγγελµατίας και ο αυτοαπασχολούµενος, από τα 25.000 θα δώσει τα 9.500 σε εισφορές. Απ’
όσα του µείνουν, θα πρέπει να δώσει για φόρο εισοδήµατος το
26% και σε λίγα χρόνια το 29%, δηλαδή 4.000 ευρώ. Δεν τελειώσαµε ακόµα. Έχει να δώσει επιπλέον το τέλος επιτηδεύµατος
άλλα 650 ευρώ και 100% προκαταβολή φόρου, δηλαδή άλλα
4.000 ευρώ.
Εποµένως, προσέξτε, από τα 25.000 ευρώ θα του µείνουν τελικά 6.300 ευρώ, αν δεν υπάρξει βέβαια κάποια έκτακτη εισφορά
ή κάποια εισφορά αλληλεγγύης. Επαναλαµβάνω, από τα 25.000
ευρώ θα µπουν στο σπίτι 6.300 ευρώ. Έτσι κατάφερε η Κυβέρνηση να τους βγάλει όλους στο δρόµο και τους επιστήµονες και
τους αγρότες και τους µικροµεσαίους αυτοαπασχολούµενους.
Είναι προφανές ότι µε όλα αυτά, δηλαδή µε τις προτάσεις της
Κυβέρνησης, ωθούνται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή στη χώρα
µας, είναι µια πληγή που συχνά ανοίγει µε τις παράλογες πολιτικές αποφάσεις, ένας φαύλος κύκλος όπου µονίµως οι πολιτικές
αποφάσεις τιµωρούν το νόµιµο. Και µε την πρότασή σας, όποιος
ήδη φοροδιαφεύγει, προφανώς θα εξακολουθήσει να φοροδιαφεύγει. Αλλά και αυτός που δεν φοροδιαφεύγει, θα εξωθηθεί στη
φοροδιαφυγή.
Πάµε, όµως, και στους µισθωτούς. Αύξηση της εισφοράς
1,5%. Και άκουσα κάποιους να λένε στα παράθυρα, τι είναι 1,5%;.
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Το κόστος της µισθωτής εργασίας όχι µόνο δεν πρέπει να αυξηθεί αλλά πρέπει να µειωθεί. Το κόστος της µισθωτής εργασίας
είναι σήµερα 37,10% και µε την αύξηση του 1,5% θα πάει στο
38,6%. Θυσιάζετε –έτσι µου το είπαν οι γιατροί, οι δικηγόροιτους ελεύθερους επαγγελµατίες για να µη θυσιάσετε το πελατειακό σας κράτος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός δεν
θα έρθει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Προκάλεσε την κουβέντα και απουσιάζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ακούει από το γραφείο του. Είναι λίγο πιο άνετα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Θεοδωράκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ε τότε να κάνουµε τηλεδιάσκεψη!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την κοινωνική δικαιοσύνη ως εξής: Δεν έχει καµµία σηµασία πόσο χαµηλά
θα πέσει το βιοτικό επίπεδο κάποιων, αρκεί να πέσει το επίπεδο
όλων, να πάει δηλαδή όλη η κοινωνία προς τα κάτω.
Θέλω να δώσω άλλο ένα παράδειγµα. Είναι κουραστικοί οι
αριθµοί αλλά σε µια τέτοια κουβέντα είναι απαραίτητοι. Ένας µισθωτός µε µέσο µισθό 700 ευρώ, θα καταβάλει σε τριάντα πέντε
χρόνια ασφάλισης 59.000 ευρώ και θα πάρει κύρια σύνταξη 650
ευρώ. Μισθωτός µε µισθό 2.000 ευρώ, θα καταβάλει εισφορές
περίπου 180.000 και θα πάρει κύρια σύνταξη 1.100 ευρώ.
Τον καλούµε, δηλαδή, να πληρώσει τα τριπλάσια σε εισφορές,
για να εισπράξει λιγότερο από τα διπλάσια. Θα πληρώσει τα τριπλάσια και θα εισπράξει τα διπλάσια. Τον καλούµε, δηλαδή, εν
ολίγοις να εισφοροδιαφύγει.
Ακούµε συνέχεια τους Υπουργούς να λένε «αν δεν θέλουµε να
κόψουµε συντάξεις, πρέπει να αυξήσουµε τις εισφορές». Εµείς
λέµε ότι υπάρχει και άλλη λύση. Αν δεν θέλουµε να κόψουµε συντάξεις, να κοπούν οι σπατάλες από τον κρατικό προϋπολογισµό,
να µειώσουµε τις δαπάνες του κράτους που αρνείται πεισµατικά
και αυτή η Κυβέρνηση να το κάνει.
Παρουσιάσαµε τρία συγκεκριµένα στοιχεία πριν από µερικές
µέρες σε µια µεγάλη εκδήλωση µε τίτλο «Κόψτε δαπάνες για να
κόψουµε φόρους». Μπορούµε να εξοικονοµήσουµε 380 εκατοµµύρια από την κατάργηση άχρηστων οργανισµών. Επίσης, θα
κερδίσουµε 50 εκατοµµύρια από τα ενοίκια µε τη µεταφορά κάποιων Υπουργείων. Και τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν κατά
720 εκατοµµύρια –λένε οι µελέτες- εάν µειώσουµε τη γραφειοκρατία κατά 25%.
Το ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται γενναίες αλλαγές, µεταρρύθµιση για τις νεότερες γενιές και όχι εισπρακτικές
τσαπατσουλιές. Το σχέδιο του κ. Κατρούγκαλου φορτώνει εξ
ολοκλήρου τα βάρη στις επόµενες γενιές. Είναι η παλιά συνταγή.
Οι νέοι εργαζόµενοι υφίστανται µια τριπλή κακοποίηση. Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, µειώνονται οι συντάξεις που
θα λάβουν στο µέλλον και εξισώνονται προς τα κάτω µε αυτούς
που έχουν πληρώσει λιγότερα.
Το σύστηµα παραµένει δραµατικά προσηλωµένο στο χθες.
Δεν εισάγει ιδέες και σκέψεις για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα,
που θα µπορούσε να δώσει µια ανάσα ασφάλειας και διεξόδου
για τους ασφαλισµένους και που αποτελεί πλέον κοινό τόπο για
τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Άλλωστε ο δεύτερος και
ο τρίτος πυλώνας αποτελούν και µία από τις προτάσεις, τις επισηµάνσεις, του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής.
Το ασφαλιστικό σύστηµα υπήρξε για την Ελλάδα ένα φαγοπότι, που ο καθένας παραγγέλνει για τον εαυτό του τα πιο ακριβά
και στο τέλος όλοι δείχνουν προς την πόρτα λέγοντας «το λογαριασµό θα τον πληρώσει η κοπέλα που µόλις µπαίνει».
Και εµείς αυτό το ασφαλιστικό δεν µπορούµε να το στηρίξουµε. Ο τόπος θέλει µια δυναµική οικονοµία, θέλει κοινωνική
συνοχή και ένα ασφαλιστικό που δεν θα γεννά νέες ανισότητες,
δεν θα τιµωρεί την εργασία, αλλά θα απελευθερώνει τις δυνάµεις
της εργασίας. Χρειαζόµαστε, ναι, ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο,
µε βάση όµως την ειλικρίνεια και την παραδοχή των λαθών. Μπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρείτε; Μάλλον όχι, σίγουρα όχι. Γιατί οδηγός της Κυβέρνησης
είναι το παλιό, δεν µπορεί να σκεφθεί έξω από το παλιό, δεν µπορεί να σκεφθεί τις τολµηρές αλλαγές που περιµένει η κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο του κόµµατος Το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνάντηση µου θυµίζει λίγο το Προεδρικό Μέγαρο, δηλαδή είναι άνευ
ουσίας. Η σηµερινή συνεδρίαση πού αποβλέπει; Να πειστούµε
ότι είναι καλό το νοµοσχέδιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Να ακούσουµε προτάσεις.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, να δώσουµε προτάσεις! Θα σας δώσουµε. Εάν αποβλέπει σ’
αυτό, υπάρχει ένας λόγος. Μπράβο!
Μιας και θέλετε προτάσεις, τις έχω πει στον κ. Κατρούγκαλο,
όταν µε επισκέφθηκε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Εδώ να τις πείτε, στη Βουλή.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Οι πολλές συντάξεις να γίνουν µια, γιατί έχουµε τριακόσιες
τριάντα χιλιάδες τριπλές συντάξεις κυρίων ταµείων και πρέπει
να γίνουν µια, να συγχωνευθούν. Έχουµε ένα εκατοµµύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες περίπου διπλές συντάξεις κυρίων ταµείων,
που πρέπει να συγχωνευθούν και αυτές σε µια. Να βάλουµε το
πλαφόν στα 1.500 ευρώ και όχι στις 3.000 ευρώ που το βάλατε
εσείς, για να βολευτεί ο κοσµάκης σας, οι στρατιές σας. Έτσι;
Να βάλουµε, λοιπόν, το πλαφόν στα 1.500 ευρώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να κόψουµε τις συντάξεις των πρώην Βουλευτών, γιατί είναι
περίπου εννιακόσια άτοµα -µαζί µε τις χήρες- που παίρνουν σύνταξη και τις συντάξεις των πλουσίων, που είναι ογδόντα χιλιάδες
περιπτώσεις αυτοί που έχουν εισοδήµατα µε βάση τα στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πάνω από 3.000 ευρώ το
µήνα καθένας από άλλες πηγές, δηλαδή από ενοίκια, τόκους καταθέσεων και µερίσµατα.
Το ακούσατε; Μπορούµε να κόψουµε τις συντάξεις, άρα να
βάλουµε εισοδηµατικά κριτήρια.
Εσείς, αντί να κάνετε αυτά που πρότεινα στον κ. Κατρούγκαλο
και τα ακούτε και εσείς που τα φωνάζω εδώ και καιρό, τι κάνατε;
Φορτώσατε δύο τάξεις, την τάξη των ελευθέρων επαγγελµατιών
και των αγροτών, τις λεγόµενες αδύναµες τάξεις, που είναι κατακερµατισµένες, και είναι δύσκολος ο συνδικαλισµός.
Είναι δύσκολο οι δικηγόροι να κάνουν διαδηλώσεις της κατσαρόλας ή της γραβάτας. Εντάξει, και αυτά που έκαναν δεν τα
θεωρώ πολύ σοβαρά, να βγαίνουν πεντακόσια άτοµα και διά της
παρουσίας τους να θέλουν η Κυβέρνηση να αλλάξει ή να κάνει
πίσω, µια Κυβέρνηση η οποία έχει υπογράψει από τον Αύγουστο
τα πάντα. Γι’ αυτά που πάει τώρα να κάνει ο κ. Κατρούγκαλος
δεν φταίει. Εδώ είναι, εγώ τον τιµώ, αλλά εφαρµόζει το τρίτο µνηµόνιο.
Και δεν καταλαβαίνω η Νέα Δηµοκρατία γιατί κάνει πίσω. Δηλαδή, τα υπέγραψε τον Αύγουστο και είναι κακά τον Ιανουάριο;
Αυτά είναι θέµα σοβαρότητος ενός κόµµατος. Δεν ήµουν στην
οµιλία του κ. Μητσοτάκη, αλλά η επιχειρηµατολογία ποια είναι;
Ότι δηλαδή δεν θέλετε αυτό το ασφαλιστικό; Κάνατε προτάσεις
για δικό σας πακέτο, να το πάµε έξω να δούµε αν τους αρέσει;
Κάντε µια πρόταση, πηγαίνετέ την έξω, στους Ευρωπαίους και
αν πουν «µπράβο, είναι καλύτερη από του Κατρούγκαλου», να
ψηφίσουµε αυτή.
Το να κραυγάζετε εδώ και να βγάζετε αλαλαγµούς συµπόνοιας
προς τους πληττόµενους, αυτό δεν είναι και τόσο ευπρεπές –ας
πούµε- και δεν δείχνει σοβαρότητα σε αυτήν την Αίθουσα.
Εν πάση περιπτώσει, µια και θέλατε προτάσεις να ακούσετε –
φαντάζοµαι δεν σας αρέσουν αυτές οι προτάσεις γιατί τα δικά
σας παιδιά θίγονται, έτσι δεν είναι;- ε, εφαρµόστε τις. Αύριο το
πρωί εγώ θα ψηφίσω -και το δηλώνω-, αν βάλετε το πλαφόν στα
1.500 το ανώτερο -να µην υπάρχει καµµία σύνταξη πάνω από
1.500 ευρώ εν Ελλάδι-, αν συγχωνεύσετε όλες τις συντάξεις σε
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µία, αν κόψετε τις συντάξεις των πλουσίων, τις ογδόντα χιλιάδες
που έχουν ήδη εισόδηµα από άλλες πηγές 3.000 ευρώ -να κάνετε
αναστολή για πέντε χρόνια λόγω κρίσης- και αν κόψετε τις συντάξεις των πρώην Βουλευτών, θα έχετε την ψήφο της Ένωσης
Κεντρώων. Θα το κάνετε; Εσείς αντί να κάνετε αυτό ρίχνετε τα
βάρη και τον κόπανο στην κεφάλα των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελµατιών που τους αισθάνεστε ως αδύναµους κρίκους.
Ένα άλλο πάλι που δεν µπορώ να καταλάβω είναι το εξής: Για
να ψηφίσουµε εµείς, τα υπόλοιπα κόµµατα, στοιχειωδώς θέλουµε ειλικρίνεια. Όταν λέτε ότι µε λιγότερο µπάτζετ θα δίνετε
τις ίδιες συντάξεις, βρε παιδιά, αυτό σε έναν απλό δάσκαλο Μαθηµατικών να πάτε να το πείτε είναι ουτοπία. Επιµένετε στο ΣΥΡΙΖΑ στην άποψη ότι µε λιγότερα λεφτά θα δώσετε τις ίδιες
συντάξεις και δεν κόβετε τίποτα. Μα, αν δεν κόβετε τίποτα, γιατί
δεν αφήνετε το σύστηµα του Σαµαρά και του Γιώργου Παπανδρέου, τα παλιά; Αν δεν θέλετε να κόψετε τίποτα, σε τι γίνεται
βιώσιµο αφού δεν θα κόψετε τίποτα, όπως λέτε; Δηλαδή και τι
θα πει «κάνουµε ένα ταµείο»; Η ουσία είναι η λογιστική. Αν τα
λεφτά µείνουν ίδια για τους συνταξιούχους, τι θέλετε όλες αυτές
τις ιστορίες; Ποιον κοροϊδεύετε εδώ; Προφανώς, τον εαυτό σας,
διότι ποιον άλλον να κοροϊδέψετε; Δηλαδή, µε λιγότερα λεφτά
θα δώσετε τις ίδιες συντάξεις. Εσείς τετραγωνίζετε τον κύκλο
κανονικά! Οι Ιησουίτες δεν το κατάφεραν, εσείς το καταφέρατε,
αφού λέτε ότι δεν θα κόψετε τίποτα από κανέναν και από την
άλλη µεριά πρέπει να αναµορφώσουµε το σύστηµα γιατί δεν
βγαίνει! Αν βγαίνει, γιατί ασχολείστε; Να ασχοληθείτε µε άλλα
πράγµατα. Πηγαίνετε στις περιφέρειές σας να φάτε ξύλο γιατί
αυτό θα πάθετε στο τέλος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα δούµε αν θα µπορείτε να πάτε στις περιφέρειές σας, να
δείτε τους αγρότες, τους υπαλλήλους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ωραίο επίπεδο, κύριε Πρόεδρε! Συγχαρητήρια!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ δεν ενθαρρύνω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, «δεν ενθαρρύνετε»! Τώρα το
µαζεύετε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είδατε ότι η άποψή µου ήταν –και είναι- να φύγουν οι αγρότες
από τις εθνικές οδούς. Πρέπει να διαβάσετε την ανακοίνωσή
µας, εκτός αν δεν διαβάζετε τίποτα, δεν ασχολείστε και αν είστε
Βουλευτές που δεν παρακολουθείτε τις απόψεις των άλλων κοµµάτων.
Η άποψή µου είναι ότι µαταιοπονούν οι αντιδρώσες κοινωνικές
τάξεις. Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Είναι τέτοια αυτή η υπογραφή
που έχετε βάλει, που το µόνο που σας µένει είναι να την ωραιοποιήσετε. Δηλαδή, τι λέει ο κ. Τσίπρας τώρα στους Βουλευτές
του; Λέει το εξής: «Θα γίνει κόψιµο χρέους. Άρα, ό,τι δύσκολο
και κακό υπογράφετε και ψηφίζετε τώρα θα αµειφθείτε γιατί θα
κοπεί χρέος». Πιστεύετε αυτό που σας λέει ο Πρωθυπουργός
σας, ότι θα κοπεί χρέος; Το πιστεύετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εδώ θα είµαστε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα πάρω κάµερα να δω ποιοι το πιστεύουν.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Ειλικρινά αν το πιστεύετε ότι θα κοπεί χρέος, υπάρχει µόνο
ένας τρόπος, αυτός που είπε ένας Βέλγος σήµερα -µου φαίνεται-, κάθε ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες, να µας κόβουν µισό δισεκατοµµύριο. Το ακούσατε; Δεν ακούσατε τι ανακοίνωσαν; Να
παίρνουµε ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες εδώ σε ζώνες και να µας
κόβουν µισό δισεκατοµµύριο από το χρέος. Δηλαδή, να γεµίσει
η Ελλάδα µε εξακόσια εκατοµµύρια πρόσφυγες -γιατί 340 είναι
το χρέος- για να γλιτώσετε από το χρέος. Αυτή είναι η µέθοδός
σας!
(Χειροκροτήµατα στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολλά τα εξακόσια εκατοµµύρια!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μην αµφιβάλλετε! Ηρεµήστε, θα τα βρούµε. Και χαίροµαι που
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χειροκροτάτε. Εσείς λέτε ότι θα µειωθεί το χρέος. Εγώ σας λέω
ότι αν µειωθεί µία δεκάρα, να έρθετε να µου περάσετε χαλκά! Το
µόνο που θα γίνει είναι επιµήκυνση του χρέους. Έτσι, αν αυτό το
λέτε βέβαια κούρεµα, είναι στη δική σας γλώσσα αυτό.
Μετά λέτε ότι το PSΙ κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία. Το
είπα στον κ. Τσίπρα και µέσα στο Προεδρικό Μέγαρο: Εγώ ξέρω
ότι δίνουµε γύρω στα 17 δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο για τα
ασφαλιστικά ταµεία. Πόσα έχασαν τα ασφαλιστικά ταµεία, 15;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Δεκατριάµισι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μάλιστα, 13,5. Το κράτος, η Ελλάδα δίνει κάθε χρόνο 17 δισεκατοµµύρια στα ασφαλιστικά ταµεία και στο ΣΥΡΙΖΑ κλαίνε για
τα 13 του Παπαδήµου, ο οποίος γλίτωσε την Ελλάδα από 110.
Αυτό δεν το λένε. Και δεν µπορώ να καταλάβω και ο Τσίπρας
γιατί δεν το λέει. Του το είπα στο Προεδρικό Μέγαρο και άλλαξε
τη συζήτηση, την κουβέντα.
Άλλαξε τελείως την κουβέντα –να ξέρετε- όταν του είπα: «Εάν
σου δινόταν η ευκαιρία να κατεβάσεις άλλα 110 δισεκατοµµύρια,
έστω δηµιουργώντας προβλήµατα σε τράπεζες και σε ασφαλιστικά ταµεία, κόβοντας τους δηλαδή τα αποθεµατικά κατά 10-15
δισεκατοµµύρια, δεν θα το έκανες;». Δεν µου απάντησε. Τώρα,
δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, διότι τα οµόλογα τα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κι άρα δεν γίνεται. Χρειάζονται αποφάσεις Κοινοβουλίων.
Όµως, κυρίες και κύριοι, αν υπήρχε δυνατότητα να κατεβάσουµε άλλα 110 δισεκατοµµύρια, δεν θα το κάναµε γιατί θα πειράζαµε τα 13 των ασφαλιστικών ταµείων; Σοβαρολογείτε; Σας
παρακαλώ. Εκτός αν δεν έχετε το µέτρο του τι λέτε. Λυπάµαι και
για τον Πρωθυπουργό που τον θεωρώ σώφρονα.
Ο Καµµένος έθεσε το θέµα µέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ότι
κατεστράφησαν τα ασφαλιστικά ταµεία από τα 13,5 δισεκατοµµύρια. Και λέω: «Μα, κάθε χρόνο, αυτή η χώρα δίνει 17».
Χθες, άκουσα έναν Αποστόλου, εκείνος ο κύριος είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι «ένας
Αποστόλου». Υπουργός είναι ο κ. Αποστόλου, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Στην τηλεόραση τον είδα και είναι αξιόλογος. Είπε κάτι ωραίο.
Είπε ότι ο προϋπολογισµός του ΟΓΑ είναι 3,5 δισεκατοµµύρια
και 300 εκατοµµύρια µόνο είναι οι εισφορές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τριακόσια σαράντα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Άρα, το 91%-92%, όπως το έβγαλα εκείνη την ώρα, από τα λεφτά
του ΟΓΑ είναι από το κράτος. Αυτό πρέπει να αλλάξει, κύριε Αποστόλου και να γίνει λιγότερο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είπα αυτό το πράγµα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Βέβαια, γιατί δανειζόµαστε. Σωστά.
Εσείς θέλετε να συνεχίσει να είναι 91% το χρήµα που επιδοτεί
το κράτος; Διότι λέει και ο Πρωθυπουργός ότι θα εγγυηθούν τη
διαφορά. Αν πέφτει, δηλαδή η σύνταξη, θα έρχεται το κράτος να
δίνει εκείνο, τα 50 ευρώ, τα 100 ευρώ. Τον άκουσα σε οµιλία όταν
ήµουν στο αυτοκίνητο. Έχει το κράτος λεφτά να το κάνει; Έχει
τα λεφτά, ε!
Πάντως, ειλικρινά σε αυτήν την Αίθουσα καθόµαστε –δεν είναι
και τριακόσιοι άνθρωποι, γιατί λείπουν ορισµένοι- και συζητάµε
τι; Ότι µε λιγότερα λεφτά θα παίρνουν τις ίδιες συντάξεις. Είστε
ζογκλέρ. Είστε πραγµατικά ταχυδακτυλουργοί. Εάν το καταφέρετε αυτό, θα υποκλιθώ ενώπιών σας. Όµως, το ξύλο να δω
ποιος θα το φάει!
Λέτε µετά για την απλή αναλογική. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστηµα. Ο Πλακιωτάκης, τουλάχιστον, εξηγήθηκε στο
Προεδρικό Μέγαρο και είπε: «Είµαι δεξιός, είµαι καπιταλιστής
και θέλω ενισχυµένη». Είπε: «Εµείς θέλουµε σταθερές κυβερνήσεις». Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει «είµαι
καπιταλιστής». Είπε: «Η παράταξή µας θέλει ενισχυµένη. Την
απλή την αναθεµατίζει η Νέα Δηµοκρατία».
Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνατε; Και ζητάτε ψήφο από κόµµατα
σαν την Ένωση Κεντρώων, αν δεν την κάνετε. Εγώ δεν είµαι Φλωράκης.

5040

Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης, το ’89 πήγε µε το Μητσοτάκη και
αντί να θέσει θέµα για την απλή αναλογική, πήραν συντάξεις
Εθνικής Αντίστασης οι δικοί του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε
το ΚΚΕ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αιλουροειδές είσαι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, είµαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπατε ότι είµαι λαγός.
Εσείς γίνατε λαγοί το ’89. Το ’89 γίνατε λαγοί!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αίλουρος είσαι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σε παρακαλώ! Όταν γίνω εγώ, να µου το πείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Εσείς όµως κάνατε κυβέρνηση, ΚΚΕ Εσωτερικού και ο Μητσοτάκης, και φάγατε και ντολµαδάκια στη Μαρίκα τη συχωρεµένη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αίλουρος είσαι!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σε παρακαλώ τώρα! Ποιος θα είναι ο λαγός θα το δούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτά τα έλεγες τότε µε την πίτσα για
να διασκεδάζεις τον κόσµο. Φτάνει!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Έτσι µε κραυγές θα επιβληθείτε; Εντάξει, δεν συζητάµε µαζί σας!
Να είστε καλά. Γι’ αυτό ανεβαίνετε συνέχεια σε δύναµη. Σαράντα χρόνια ανεβαίνετε σε δύναµη εσείς στο ΚΚΕ, γιατί είστε
εκτός τόπου και χρόνου. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι έπεσε ο
κοµµουνισµός. Εσείς θέλετε να ξαναγυρίσουµε στον κοµµουνισµό.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Προχώρα στις προτάσεις σου τώρα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μην προκαλείς!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εν πάση περιπτώσει, κραυγάστε. Είναι ευπρεπές! Εµείς κραυγάσαµε όταν µίλησε ο Κουτσούµπας; Όχι! Οι κραυγές ξέρετε τι
είναι. Είναι δείγµα αδυναµίας οι κραυγές! Να λήξει το θέµα, γιατί
έχετε βάλει µπροστά ένα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την προστασία σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να µην κάνουµε
διάλογο.
Συνεχίστε, Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δυο-τρεις φορές από την Αίθουσα µε ονοµάσατε «λαγό», εσείς
που υπήρξατε λαγοί! Λοιπόν, σας παρακαλώ! Και ποιος θα είναι
λαγός;
Εγώ και από τον Τσίπρα του ζητώ και από αυτό το Βήµα να
υποβάλει την παραίτησή του για σχηµατισµό Οικουµενικής. Ξέρετε γιατί το ζητάω; Να σας το πω κιόλας γιατί το ζητάω. Διότι
για να χαλαρώσει ένα πρόγραµµα -η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή
χρειάζεται µια χαλάρωση του προγράµµατος- δεν µπορεί να
πάτε µε εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές. Και θα είναι εκατόν πενήντα τρεις την ηµέρα της ψηφοφορίας; Θα το δούµε πόσους
θα µετρήσουµε. Ξέρετε εσείς. Εσείς γεροί, ναι. Ο πρώτος γερός,
οι υπόλοιποι δεν ξέρω.
Λοιπόν, µε εκατόν πενήντα τρεις θέλετε να σας λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν οι ξένοι όταν ξέρουν ότι πήρατε 35% και ότι ο Καµµένος έχει στα ποσοστά του τα µισά ποσοστά από την Ένωση
Κεντρώων; Στις δηµοσκοπήσεις ο Καµµένος έχει τα µισά ποσοστά από την Ένωση Κεντρώων. Ωραίος συνεταίρος, να συνεχίσετε να τον έχετε. Και είστε λαϊκή πλειοψηφία έτσι. Εντάξει.
Είπαµε, είχατε 35%, πόσο να πούµε ότι χάσατε µετά από αυτά
που κάνετε τώρα; Τα µισά; Τουλάχιστον τα µισά. Άρα έχετε 15%,
να σας βάλω συν τον Καµµένο 1%, άρα 16%. Με 16% εσείς θέλετε να αναµορφώσετε τη χώρα. Αυτό θέλετε.
Λοιπόν, οι ξένοι δεν σας λαµβάνουν στα σοβαρά υπ’ όψιν και
γι’ αυτό οι συζητήσεις για Grexit συνεχίζονται. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι συνεχίζονται. Εσείς µπορείτε να λέτε τα δικά
σας ότι πιο πέρα θα συναντήσουµε ευηµερίες. Τα ίδια έλεγε και
ο Σαµαράς ότι θα συναντούσε κι αυτός ευηµερίες και τώρα κρύβεται, δεν έρχεται στην Αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε.
Εντάξει, θα δούµε τις ψηφοφορίες, γιατί τα εργασιακά είναι
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χειρότερα από το ασφαλιστικό. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι Ευρωπαίοι
ζητούν να εναρµονιστεί το δίκαιο. Είναι εδώ ο Υπουργός. Είµαστε
η µόνη χώρα που δεν έχουµε εναρµονιστεί στο Κοινοτικό Δίκαιο
περί εργασίας. Άρα, όλα τα εργασιακά δικαιώµατα των συνδικαλιστών πάνε περίπατο.
Εγώ πιστεύω ότι η θέση του κ. Κατρούγκαλου στα εργασιακά
θα είναι πολύ δυσµενέστερη από ό,τι στο ασφαλιστικό, γιατί πρέπει να γκρεµίσει όλα τα εργασιακά δικαιώµατα. Είµαστε η µόνη
χώρα που δεν έχουµε εναρµονίσει τη νοµοθεσία µας. Το ξέρετε;
Και δεν την έχουµε εναρµονίσει γιατί είναι κάποιοι σαν εσάς οι
οποίοι αρνούνται τα πάντα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν εµάς;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι εσάς. Μα, εσάς δεν σας ξέρω καν. Σας παρακαλώ, µην προσωποποιούµε. Εγώ απευθύνοµαι στην πτέρυγά σας. Επειδή κάθεστε στο πρώτο έδρανο; Πηγαίνετε στο τελευταίο, οπότε
απαλλάσσεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάτε εµένα συνέχεια.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο κύριος νοµίζει ότι επειδή είναι µπροστά-µπροστά σε αυτόν
απευθύνοµαι. Αυτό παραείναι!
Σας εκτιµώ κιόλας. Δεν έχω τίποτα µαζί σας, αλλά εσείς είστε
σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε προφανώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ σας εκτιµώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θέλω να πω κάτι και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και για
τους άλλους τους αγρότες τους κακόµοιρους. Έχετε καταλάβει
τι τους κάνετε τους ανθρώπους αυτούς; Ότι είναι σε απόγνωση;
Είναι τρελοί; Λέτε ότι πάτε να τους κάνετε καλό κι αυτοί δεν το
καταλαβαίνουν και τρελάθηκαν; Αυτό πιστεύετε; Όχι, άρα ξέρετε
τι πάτε να τους κάνετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς ξέρουµε. Εσείς δεν ξέρετε.
Δεν έχετε καταλάβει.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ δεν έχω καταλάβει; Πάτε να τους κάνετε καλό; Τρελοί είναι
και οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Όλοι τρελοί!
Μόνο εσείς είστε γνωστικοί, που πάτε να κάνετε καλό στην Ελλάδα και η Ελλάδα δεν το καταλαβαίνει. Αυτό πάτε να κάνετε.
Επί πέντε χρόνια λέγατε: «Δεν θέλουµε µνηµόνιο, έχουµε
άλλες λύσεις. Θα ενώσουµε τον Νότο κατά του Βορρά. Θα κάνουµε, θα δείξουµε…» Κάνατε τίποτα από αυτά; Ου!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Βιβλίο πρέπει να γραφτεί για τις υποσχέσεις. Το µόνο που
µένει τώρα στον Τσίπρα είναι όλα τα βαρίδια σας, τους σκεπτόµενους, να τα βάλει στη γωνία. Και πιθανόν να το κάνει, να κάνει
κι εκλογές, γιατί τις προηγούµενες εκλογές τις έκανε για να πετάξει µερικά βαρίδια. Αν υπάρχουν κι άλλα, που προφανώς υπάρχουν, θα τα πετάξει. Θα πετάξει και τους υπόλοιπους µε νέες
εκλογές. Μη χαίρεστε, λοιπόν, ορισµένοι. Μη βιάζεστε και µη χαίρεστε. Έτσι; Έχετε έναν Πρωθυπουργό, που µέσω εκλογών σας
προγράφει και αφήνει µόνο τους γονατιστούς. Όσοι είστε γονατιστοί, θα επιβιώσετε. Όσοι έχετε άποψη, θα καρατοµηθείτε.
Εν πάση περιπτώσει, γιατί διαλέξατε τώρα την τάξη των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελµατιών; Γιατί είπαµε στην αρχή
ότι είναι ο αδύναµος κρίκος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Α, έχουν λεφτά. Το ξέρει ο κύριος και αυτό.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Ο κύριος επιµένει να γνωρίζει τα πάντα. Αφού έχουν λεφτά,
γιατί δεν πάτε να τους πιάσετε; Εντάξει! Επειδή είπατε ότι έτσι
κάνατε. Για να σοβαρευτούµε λίγο…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να σοβαρευτείτε, όµως, κι εσείς. Κι εσείς να σοβαρευτείτε. Δικές
σας ενέργειες µε κάνουν να έχω και λίγο χιούµορ, γιατί αν πάµε
πολύ σκληρά και πολύ, όπως πρέπει, πικρόχολα, θα λέγαµε βαρύτερες φράσεις. Έτσι δεν είναι; Ήρθατε για να δώσετε δέκατο
τρίτο µισθό, ήρθατε για να δώσετε κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο και
τώρα κοντεύετε να κόψετε -µε τι µηχανή κόβετε- να µην πω τι.
Αφήστε τα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Προέδρου)
Θα µείνει µνηµείο υποκρισίας η παράταξή σας. Μετά το πέρας
–δεν ξέρω το πέρας πότε θα είναι, µπορεί να είναι πολύ γρήγορα
το πέρας- θα µείνει στην ιστορία ότι υποσχεθήκατε τα πάντα.
Τουλάχιστον οι δεξιοί έχουν κι ένα λόγο που είναι δεξιοί. Πιστεύουν στη Θάτσερ, πιστεύουν στον ολοκληρωτισµό. Διάλεξαν
Αρχηγό που έκανε απολύσεις.
Θα σας πω και για τις απολύσεις λίγο σε εσάς, τους νεοδηµοκράτες. Θα σας πω τι µου συνέβη εµένα. Ας το ακούσει ο κ. Χατζηδάκης αυτό. Κάνοντας βόλτα σ’ ένα µουσείο εδώ της
Πατησίων και σ’ ένα άλλο µουσείο είδα κάποιους στα κυλικεία κι
εγώ νόµιζα ότι ήταν επισκέπτες. Ήταν πολλά άτοµα. Ήταν γεµάτα τα καφενεία των µουσείων. Πλησίασα και λέω: «Είστε επισκέπτες; Ήρθατε οµαδικά να δείτε τα εκθέµατα;» Λένε: «Όχι,
είµαστε του ΟΣΕ. Μας µετέθεσε ο κ. Μητσοτάκης εδώ». Και έπιναν καφέδες και τσιγάρο.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Αυτόν τον Αρχηγό βγάλατε, που εννοούσε µεταρρύθµιση να
πάρει κάποιες χιλιάδες άτοµα και τα έστειλε στα κυλικεία να πίνουν καφέ για να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο. Αυτές
είναι οι µεταρρυθµίσεις που κάνατε. Όταν το είδα, τρελάθηκα.
Δεν τους άφηναν, τουλάχιστον, στις θέσεις εκεί που υπήρχαν,
που κάτι ίσως να προσέφεραν;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Τώρα γελάτε εσείς. Έτσι; Θα γυρίσει σε λίγο η πλάστιγγα.
Λοιπόν, ακούστε τι θέλω να πω, κυρίες και κύριοι. Όσο ο Τσίπρας, που χαίροµαι που είναι εδώ, έχει εκατόν πενήντα τρεις και
εκ των οποίων κάποιοι είναι αµφισβητούµενοι, δεν θα τον λαβαίνουν υπ’ όψιν σοβαρά οι ξένοι. Οι ξένοι θέλουν πολιτική σταθερότητα και όταν λένε πολιτική σταθερότητα, εννοούν έναν
συνασπισµό κυβερνητικό των δύο µεγάλων κοµµάτων.
Εγώ τι ελπίζω; Ελπίζω ότι και του Σαµαρά, πηγαίνοντας στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, θα του ζητήσουν να ψηφίσει το ασφαλιστικό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ο κ. Μητσοτάκης. Συγγνώµη! Δεν έχω καταλάβει ότι έγινε
εκλογή! Καθώς είναι στην Αίθουσα -του έστειλα ήδη συγχαρητήρια- του στέλνω και πάλι συγχαρητήρια. Θα ξεχάσω τα παλιά, αν
δείξει τη σωφροσύνη και την υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνει ένας Αρχηγός και καταλάβει ότι είναι η µεγάλη ώρα τώρα
για κυβέρνηση µεγάλη συνασπισµού. Αν το καταλάβει, θα έχει
τιµήσει και τους εκλογείς.
Γιατί µπορεί κάποιοι θερµοκέφαλοι µέσα στη Νέα Δηµοκρατία
να λένε του κ. Μητσοτάκη ότι «µας συµφέρει να πέσει σαν ώριµο
φρούτο ο ΣΥΡΙΖΑ και εµείς να γίνουµε αντιµνηµονιακοί, για να
πάρουµε την ψήφο». Τον θεωρώ αρκετά σοβαρό να µην το κάνει
αυτό το ολίσθηµα, γιατί θα είναι το ολίσθηµα στην έναρξη της
ηγετικής του καριέρας και θα έχει ξοφλήσει. Ενώ µπορεί να δείξει συναίνεση και αυτός και ο Τσίπρας, που είναι πράγµατι δύσκολο, θέλει γενναιότητα, ένας που είναι Πρωθυπουργός να
υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
χάριν του να γίνει οικουµενική κυβέρνηση.
Καταλαβαίνω ότι πρέπει η στάση και των δύο να δείξει γενναιότητα. Αυτή η γενναιότητα θα αφορά την Ελλάδα. Δεν είναι κακό!
Εµένα η µητέρα µου είχε έναν αδελφούλη, που τον έστειλαν στο
Αλβανικό Μέτωπο, δεκαεννέα χρονών πρώτο πρώτο και δεν γύρισε. Ούτε οστά βρέθηκαν, το ξέρετε; Ήταν ένας στενός µου
συγγενής, που πήγε πρώτος πρώτος στο Αλβανικό Μέτωπο.
Πρώτο πρώτο το έβαλαν το παιδί, αγύµναστο και έφαγε την
πρώτη πρώτη σφαίρα.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα –όχι εγώ προσωπικά, αλλά συγγενείς µου- και θεωρώ ότι
γι’ αυτήν την Ελλάδα αξίζει να κάνει θυσίες και ο κ. Μητσοτάκης
και ο κ. Τσίπρας. Εάν το πάνε στα άκρα, ο λαός παρακολουθεί.
Να ξέρετε ότι οι ξένοι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν το ελληνικό
σχέδιο, εάν δεν δουν µεγάλο συνασπισµό.
Σας το λέει αυτό ο Βασίλης Λεβέντης, ο ταπεινός και υποσηµειώστε το! Δύο ειδών γενναιότητες πρέπει να γίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Τι έγινε, τελείωσε ο χρόνος µου;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε υπερβεί κατά
πέντε λεπτά τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εάν πάει µόνος του ο κ. Τσίπρας ή µόνος του αύριο ο κ. Μητσοτάκης για να ζητήσουν χαλάρωση του προγράµµατος και κάποια
στήριξη από τους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι δεν θα τους την
παράσχουν, διότι δεν τους εµπιστεύονται. Διότι έχουν προηγηθεί
κυβερνήσεις που δεν τήρησαν τον λόγο τους και τα συµφωνηθέντα.
Εποµένως, ο µόνος τρόπος για να είναι η χώρα σοβαρή προς
τα έξω είναι η οικουµενική κυβέρνηση. Εάν δεν το θέλετε, είµαι
σίγουρος ότι θα υποχρεωθεί αυτή η Βουλή να το κάνει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ λέω την άποψή µου!
Κάποιοι είπατε ότι µε βάζει η διαπλοκή. Πρέπει να ντρέπεστε!
Με βάζει η διαπλοκή να προτείνω οικουµενική; Μπορεί άλλους
να τους βάζει, µπορεί άλλοι να ενεργούν.
Όπως και στο θέµα των αδειών. Θα δώσετε τέσσερις άδειες
και λειτουργούν οκτώ πανελλαδικά. Ρωτάω ποιους θα κόψετε,
για να ξέρουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: ….
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Γιατί, θα δώσετε µόνο στους λεφτάδες; Δηλαδή, το χρήµα έχει
µόνο κριτήριο ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει τις άδειες; Εάν έρθει ένας
έµπορος ναρκωτικών, θα του δώσετε την άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε, µην
κάνετε διάλογο! Συνάδελφοι, µην κάνετε διάλογο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να εξηγηθεί, λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός, ποιους θα κόψει!
Μπορεί να κόψει σταθµούς σαν τον «ΣΚΑΙ», σαν τον «ALPHA»;
Εγώ δεν έχω καµµία υπόληψη στους ιδιοκτήτες των σταθµών
αυτών. Αλλά, δικαιούται µια κυβέρνηση, ελαφρά τη καρδία, σαν
να αλλάζει πουκάµισα, να κόβει κανάλια που λειτουργούν
τριάντα χρόνια; Άλλο ότι πρέπει να βάλουµε τάξη και να τους
υποχρεώσουµε να πληρώσουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αφήστε τα νόµιµα και παράνοµα! Εσείς προσωπικά είστε όλη
µέρα στα κανάλια!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όλη µέρα στα κανάλια είστε και τους λέτε ότι δεν είναι νόµιµοι;
Τους νοµιµοποιείτε διά της παρουσίας σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε διάλογο, κύριε Πρόεδρε, εάν έχετε την καλοσύνη!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πρέπει να εξηγηθείτε, ποιους κόβετε. Είναι θέµα δηµοκρατίας.
Λέτε ότι δεν είναι βιώσιµα τα κανάλια. Εγώ θα σας φέρω πίνακα
την Παρασκευή, πόσα κανάλια εθνικής εµβέλειας έχει η Πορτογαλία, πόσα έχει η Γαλλία, πόσα η Γερµανία, να δείτε ότι δεν είναι
ούτε τέσσερα ούτε πέντε. Έχω τον πίνακα, µην ανησυχείτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώστε τη σκέψη σας, εάν έχετε την καλοσύνη!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όµως, αυτό είναι πραξικόπηµα, να παίρνετε την απόφαση από
τη Διάσκεψη των Προέδρων και να την φέρνετε στη Βουλή, όπου
έχετε εσείς την πλειοψηφία. Είναι πραξικόπηµα αυτό. Γιατί βάλαµε τα 4/5; Για να υπάρχει µια οµοψυχία στα κανάλια. Εσείς το
φέρνετε εδώ στη Βουλή, που είστε πλειοψηφία. Αυτό είναι πραξικόπηµα, κύριοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλη Λεβέντη, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ένωσης Κεντρώων.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για δέκα λεπτά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι οι Έλληνες που µας βλέπουν από το
σπίτι τους έγιναν σοφότεροι σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Αυτό,
γιατί δεν ακούσαµε προτάσεις. Δεν είναι πρόταση, για παράδειγµα, ότι η λύση στο ασφαλιστικό είναι να γίνει δεύτερος και
τρίτος πυλώνας, ιδιωτική και επαγγελµατική δηλαδή ασφάλιση,
όταν οι µισοί άνθρωποι δεν µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές
του υποχρεωτικού συστήµατος. Πού θα βρεθεί το περίσσευµα
εισοδήµατος σε αυτήν τη φάση, για να γίνει ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας;
Το χειρότερο, όµως, είναι ότι η κριτική που ακούστηκε στους
µόνους που έχουν προτάσεις, σε εµάς, δεν ήταν επί των προτάσεών µας, αλλά επί ενός κατασκευασµένου ειδώλου, που φτιάχτηκε επίτηδες για να σκιαµαχήσουν όσοι µας ασκούν την
κριτική.
Και πολλές φορές ακούστηκαν πράγµατα που είναι εξόφθαλµα
αντίθετα στην κοινή λογική και στη µέση αντίληψη του Έλληνα.
Ακούσαµε, για παράδειγµα και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ότι ο ν. 3863/2010 είχε λύσει τη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος µέχρι το 2060 και
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και χάλασε τη συνταγή.
Όµως, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, που µας διάβασε
ένα απόσπασµα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου του κ. Γιαννίτση για το ασφαλιστικό και την κρίση, αν έκανε τον κόπο να το
ανοίξει, στη σελίδα 59 θα έβλεπε ότι ο κ. Γιαννίτσης λέει ότι η
περίοδος από το 2010 µέχρι τότε που εµείς πήραµε την Κυβέρνηση όχι απλώς δεν έλυσε το πρόβληµα, αλλά επιβάρυνε το
ασφαλιστικό, αυξάνοντας κατά 33% τα ελλείµµατα. Έτσι το λύσατε το ασφαλιστικό, κάνοντας µια µεγάλη µαύρη τρύπα κατά
33% µεγαλύτερη!
Και αν πηγαίνατε στη σελίδα 17, θα βλέπατε τι λέει για τις ευθύνες του πολιτικού συστήµατος ο κ. Γιαννίτσης: «Το ασφαλιστικό είχε µετατραπεί σε ένα µηχανισµό απονοµής προσόδων,
αρπαγής πλούτου και παραβίασης κάθε αρχής ορθολογικότητας
και δικαιοσύνης». Και λέω εγώ: αρπαγής πλούτου από την κατασπατάληση των αποθεµατικών των ταµείων και το PSI. Διότι είναι
άλλο η τριµερής χρηµατοδότηση και άλλο να παίρνεις από τα ταµεία τα αποθεµατικά τους, τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα σωσίβιο τον καιρό της κρίσης.
Μας κατηγορείτε για τα επικουρικά. Εµείς στο επικουρικό δεν
θα εφαρµόσουµε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, όπως εσείς
την είχατε συµφωνήσει αλλά θα αξιοποιήσουµε την περιουσία
των επικουρικών ταµείων, ακριβώς όπως θα µπορούσαν και τα
κύρια ταµεία να χρησιµοποιήσουν τα αποθεµατικά τους, για να
µην κάνουµε µειώσεις ούτε στις επικουρικές συντάξεις.
Ό,τι ακούστηκε, όµως, για τη µεταρρύθµισή µας, αυτό και αν
αποτελεί αντεστραµµένη πραγµατικότητα! Κατηγορηθήκαµε το
ότι είναι εικονική η µεταρρύθµισή µας.
Να σας πω τρία παραδείγµατα νόµων από το 2008 µέχρι το
2012, που θα έλυναν το ασφαλιστικό και ειδικά τους νέους πόρους, για τους οποίους µας κατηγορήσατε ότι εµείς δεν βρίσκουµε τρόπους να τους συµπληρώσουµε. Νόµος της κ.
Πετραλιά, ο ν. 3655/2008: Το 10% από τις αποκρατικοποιήσεις
θα ενίσχυε τα αποθεµατικά του συστήµατος. Μισό ευρώ; Ο ν.
4046/2012: Για να καλύψουν το έγκληµα του PSI θα µεταβιβάζονταν περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου στα ασφαλιστικά ταµεία. Ένα κεραµίδι; Και το αποκορύφωµα: Ο ν. 4162/2012: «Θα
καλύψουµε τα κενά των ταµείων µε τους πόρους από τα πετρέλαια». Για τα οµόλογα της Τράπεζας της Ανατολής δεν είχατε
ρύθµιση. Όλα τα άλλα τα φροντίσατε, όµως.
Η δική µας η µεταρρύθµιση κάνει κάτι που ποτέ δεν τολµήσατε
να κάνετε εσείς. Εφαρµόζει κανόνες ισονοµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ενοποιήσεις κάνατε και εσείς. Τι ενοποιήσεις ήταν
αυτές; Ποτέµκιν! Στο ΙΚΑ ενοποιούσατε τα ταµεία και κρατούσατε τους κανόνες απονοµής των συντάξεών τους!
Πρόσοψη ενοποιούσατε και γι’ αυτόν τον λόγο το ΙΚΑ σήµερα
δίνει εννιακόσιες τριάντα διαφορετικές συντάξεις. Μεταρρυθµίσεις ήταν αυτές σαν αυτές που άκουσα να αναφέρει ο κ. Λεβέντης.
Εµείς αντίθετα θέλουµε ένα ταµείο, όχι γιατί έχουµε µια ιδιαί-
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τερη προσήλωση σ’ αυτήν την οργανωτική µορφή, αλλά γιατί θέλουµε ενιαίους κανόνες ισότητας και ισονοµίας για όλους τους
Έλληνες. Θέλουµε, από τον νέο που θα κόψει το πρώτο φύλλο
στο µπλοκάκι του µέχρι τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όλοι οι
µισθωτοί και οι αυτοαπασχολούµενοι για πρώτη φορά να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο από το κράτος, να µην υπάρχουν
µερικοί Έλληνες πιο ίσοι από τους άλλους, να µην υπάρχουν µερικοί προνοµιούχοι και µερικοί που δεν θα έχουν ασφαλιστική
προστασία.
Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε επιλέξει ενιαίους κανόνες και για τις εισφορές και για τις παροχές, απλούς κανόνες
που θα εφαρµοστούν. Τι λέµε για τις εισφορές για την κύρια σύνταξη; Ο καθένας στο πραγµατικό του εισόδηµα 20%, ο κανόνας
που υπάρχει για τους µισθωτούς. Γιατί οι µισθωτοί να είναι αυτοί
που θα σέρνουν πάντα µόνοι τους το κάρο; Γιατί δεν είναι λογικό
να υπολογίζουµε αυτήν την επιβάρυνση στο πραγµατικό εισόδηµα όλων των ανθρώπων όπως την υπολογίζουµε στους µισθωτούς;
Εξίσου οι ίδιοι κανόνες να υπάρχουν, ίδιοι για όλους, για την
απονοµή των συντάξεων, στο εισόδηµα που θα έχει κάποιος στον
εργασιακό του βίο, µε ένα ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης για
όλους, που θα βοηθάει πιο πολύ τους αδύναµους –θα έρθω σ’
αυτό, όταν θα σας µιλήσω για την κοινωνική δικαιοσύνη-, αλλά
που θα είναι ίδιο για όλους και φυσικά τα χρόνια που έχει κάποιος εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστηµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επίσης, το σύστηµά µας χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ακριβώς γι’ αυτό η µεταρρύθµισή µας δεν µοιάζει µε την απόπειρα µεταρρύθµισης Γιαννίτση-Σπράου. Ο εξορθολογισµός δεν
αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία των αδύναµων.
Πώς αντιλαµβανόµαστε την κοινωνική δικαιοσύνη; Αυτοί που
είναι τώρα έξω από την αγορά εργασίας, όχι επειδή είναι τεµπέληδες και δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά επειδή έχουµε ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους, αυτοί, τα παιδιά που είναι στις ατυπικές
µορφές απασχόλησης, να µπορούν να πάρουν σύνταξη. Και τι
έχουµε προβλέψει σαν µηχανισµό αναδιανοµής; Κατ’ αρχάς έναν
νέο θεσµό –και θα σας πω µετά γιατί είναι νέος- τον θεσµό της
εθνικής σύνταξης.
Δεν είναι η βασική σύνταξη του ν.3863, γιατί αυτός ήταν ένας
τρόπος υπολογισµού της σύνταξης, που ούτως ή άλλως δινόταν.
Η εθνική σύνταξη θα χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία, που είναι ο βασικός τρόπος αναδιανοµής, και θα δίνεται
σε όλους όσοι έχουν τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια ασφαλιστικές εισφορές.
Επίσης, ο µηχανισµός που προβλέψαµε για τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι έτσι φτιαγµένος που να βοηθά τους πιο αδύναµους. Όποιος Έλληνας –και σήµερα είναι η µεγάλη πλειονότηταέχει εισόδηµα 1.000 ευρώ το µήνα και κάτω είναι κερδισµένος
και από τις συντάξεις που θα πάρει και σε σχέση µε τις εισφορές
που θα δώσει.
Μας κατηγορείτε επειδή παίρνουµε ειδικά µέτρα για τους
νέους επιστήµονες και για τους αδύναµους. Μας είπατε ότι αυτό
είναι αντίθετο στη δηµιουργία. Έχετε αντιληφθεί το βάρος της
προσβολής προς την πιο µορφωµένη, την πιο καλλιεργηµένη, την
πιο προικισµένη γενιά νέων Ελλήνων, που είναι ταυτόχρονα και
η πιο αδικηµένη, αυτή που από τη χρυσή φούσκα των γονιών
έπεσε στα λασπόνερα της κρίσης;
Λέτε, λοιπόν, ότι η δηµιουργικότητα είναι αυτή που λείπει στα
µπλοκάκια των πεντακοσίων ή στα µάστερ και τα διδακτορικά
που έρχονται από το Παρίσι και το Λονδίνο και είναι τυχερά αν
βρουν 1.000 ευρώ µισθό και ότι αντίθετα η δηµιουργικότητα είναι
αυτή που τρέχει από τα αυτιά των αφεντικών τους. Γιατί αυτή τη
στιγµή ο ιδιοκτήτης µιας µεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, ο
ιδιοκτήτης µιας µεγάλης δικηγορικής εταιρείας πληρώνει ακριβώς τα ίδια ασφάλιστρα, την ίδια ασφαλιστική υποχρέωση µε
αυτόν που δουλεύει για αυτόν σαν δούλος µε το µπλοκάκι των
500 ευρώ.
Αυτό είναι δικαιοσύνη; Είναι δικαιοσύνη αυτοί που βγάζουν
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µέχρι 10.000 ευρώ να δίνουν 5.000 ευρώ, δηλαδή το 50% του εισοδήµατός τους και άλλοι που έχουν 60.000 ευρώ εισόδηµα, να
δίνουν το 4%, το 5% ή το 7%;
Και είναι αδικία να υπολογίζουµε την εισφορά στο πραγµατικό
εισόδηµα; Εκεί είναι η αδικία; Δεν θέλετε να υπάρχει µια προστασία των αδύναµων στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας; Αυτό είναι
ταξικό µίσος; Εµείς το λέµε κοινωνική δικαιοσύνη και το Σύνταγµά µας στο άρθρο 25 προβλέπει την υποχρέωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ό,τι ακούστηκε ως κριτική είναι ακριβώς η αντεστραµµένη
πραγµατικότητα. Μας κατηγορούν ότι το σύστηµά µας στέλνει
τον λογαριασµό στους επόµενους. Αυτό κάνετε εσείς, κυρίες και
κύριοι, έχοντας µε τους προηγούµενους νόµους κατηγορίες
ασφαλισµένων: πριν το 1993, µετά το 1993, πριν το 2011, µετά
το 2011, πριν το 2015, µετά το 2015.
Εµείς για πρώτη φορά δεν εφαρµόζουµε ένα καθεστώς ισονοµίας διαταξικά, απλώς µε µια έµφαση µεροληπτικότητας υπέρ
των αδύναµων αλλά και διαγενεακά. Γι’ αυτό επανυπολογίζουµε
τις συντάξεις, ώστε οι ίδιοι οι κανόνες να εφαρµόζονται και σε
αυτήν τη γενιά και στην επόµενη των συνταξιούχων. Και την προσωπική διαφορά την κρατάµε εγγυηµένη για πάντα και όταν θα
αρχίσει να µειώνεται, θα είναι γιατί θα ελπίζουν σε αυξήσεις και
οι σηµερινοί συνταξιούχοι, επειδή είναι συνδεδεµένες οι νέες
συντάξεις µε τη ρήτρα ανάπτυξης, όσο θα αυξάνονται µε την
άνοδο της οικονοµίας.
Για πρώτη φορά από τότε που ο Βενιζέλος συνέλαβε την ιδέα
του ΙΚΑ, όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα είναι µιας ταχύτητας,
µε τους ίδιους κανόνες, χωρίς να υπάρχουν διαφορές ούτε ανάλογα µε το τι επάγγελµα κάνουν ούτε ανάλογα µε το πότε πήραν
τη σύνταξη.
Δεν έχει τάχα κοστολόγηση η πρότασή µας; Τα έχουµε στείλει
όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης και το ξέρετε,
γιατί παίρνετε πληροφορίες από εκεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί είναι διαπραγµάτευση και προφανώς οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µε
σεβασµό του συνοµιλητή. Και εµάς µας σέβονται, γιατί εµείς για
πρώτη φορά τους στείλαµε δικά µας κείµενα να συζητήσουν. Δεν
πήραµε τα µεταφρασµένα κείµενα που µας στέλνουν να τα κάνουµε νόµους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μας λένε ότι δεν παίρνουµε µέτρα για τη µαύρη εργασία.
Έχουµε ειδική πρόβλεψη για αντικειµενικό σύστηµα επιλογής
των εισφορών, ούτως ώστε όπου υπάρχουν επιχειρήσεις έντασης εργασίας, που ξέρουµε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν οκτώ και δέκα ώρες και δηλώνονται για τέσσερις, να
µπορούµε να βρούµε αυτόν τον κακό εργοδότη και να τον βάλουµε να πληρώσει τις πραγµατικές εισφορές.
Και για το εργόσηµο στον αγροτικό τοµέα, µια σωστή πρόταση
που άκουσα από την κ. Γεννηµατά, είναι µέσα στον νόµο. Απλώς
κάντε τον κόπο να τον διαβάσετε.
Συνοψίζω, γιατί έχω ξεπεράσει τον χρόνο. Ένα τελευταίο
πράγµα να πω για τις εισφορές.
Μπορούν να µειωθούν οι εισφορές; Οι εισφορές είναι πράγµατι σε υψηλό επίπεδο και για τους µισθωτούς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες απλώς, όµως,
εφαρµόζουµε και σε αυτές -ελεύθερους επαγγελµατίες- τον κανόνα που υπάρχει και για τους µισθωτούς. Δεν αυξήσαµε τα ποσοστά. Απλώς υπολογίζουµε στο πραγµατικό εισόδηµα.
Μπορούν παρ’ όλα αυτά να κατέβουν οι εισφορές;
Η απάντηση είναι πως όχι, ως αποτέλεσµα µιας πολιτικής απόφασης και µιας αντικειµενικής κατάστασης. Η πολιτική απόφαση
είναι ότι δεν θέλουµε να µειωθούν οι συντάξεις. Κι επειδή στα
συστήµατα «pay as you go» κάθε γενιά πληρώνει τις συντάξεις
της προηγούµενης, όποιος µας λέει τώρα να µειώσουµε τις εισφορές, µάς λέει να κόψουµε τις κύριες συντάξεις. Θα µας το
πείτε ανοικτά; Δεν µας το έχετε πει.
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Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εξαιτίας της κρίσης έχουµε µια
πάρα πολύ µειωµένη εισφοροδοτική ικανότητα. Οι µισοί αυτοαπασχολούµενοι, οι µισοί αγρότες δεν µπορούν να πληρώσουν εισφορές. Γι’ αυτό τις προσαρµόζουµε ανάλογα µε το εισόδηµά
τους, γιατί το 80% των ανθρώπων, που και στο επίπεδο των
αγροτών –στους αγρότες είναι 88%- και στο επίπεδο των ελεύθερων επαγγελµατιών βγάζουν κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο,
ευνοούνται από το σύστηµά µας. Και ακριβώς αυτό θέλουµε να
κάνουµε.
Όλα τα νούµερα τα οποία δώσατε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες είναι πλαστά. Έχουν τη µαθηµατική
λογική «τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο». Δεν παίρνουν υπ’ όψιν, δηλαδή, ότι η ασφαλιστική εισφορά αφαιρείται,
είναι έξοδο για τον ελεύθερο επαγγελµατία. Άρα, κάθε ευρώ αύξησης της ασφαλιστικής εισφοράς ισοδυναµεί µε µισό ευρώ λιγότερη φορολογική επιβάρυνση.
Τα στοιχεία που θα δώσουµε αύριο στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων που
έχουµε κάνει, δείχνουν καθαρά ότι για όσους είναι κάτω από
12.000 ευρώ µεγαλώνει το ποσό που θα βάλουν στην τσέπη τους
και για όλες τις άλλες κατηγορίες δεν υπάρχει περίπτωση που ο
συνυπολογισµός της ασφαλιστικής και της φορολογικής δαπάνης να οδηγεί σε επιβάρυνση µεγαλύτερη από 25%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει γιατί υπάρχουν µεσαία στρώµατα
που πρέπει να µοιραστούν το βάρος. Όταν ελαφραίνεις τους
αδύναµους, κάποιοι άλλοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί οι άλλοι
δεν είναι οι αγρότες. Στους αγρότες, η επιβάρυνση που θα υπάρχει γι’ αυτούς οι οποίοι είναι τώρα στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία –τη µεγάλη πλειοψηφία- θα είναι το 2017 κάτι λιγότερο από
130 ευρώ τον χρόνο, όχι τον µήνα. Είµαστε διατεθειµένοι να συζητήσουµε αύξηση της µεταβατικότητας, ενδεχοµένως, σε διαπραγµάτευση προφανώς και µε τους συνοµιλητές µας διεθνώς.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, δεν πάµε να τετραγωνίσουµε
τον κύκλο. Πράγµατι, θέλουµε να µοιράσουµε µια µικρότερη πίτα
µε δικαιότερο τρόπο. Η πίτα µίκρυνε, γιατί το 1/4 του εθνικού
πλούτου χάθηκε στην πενταετία. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο κάνουµε το νέο σύστηµα. Το νέο σύστηµα δίνει συντάξεις που θα
είναι καλύτερες για τους µικρούς και τους αδύναµους και επιβαρύνει κάπως τις συντάξεις των µεσαίων και των ανώτερων στρωµάτων. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Όµως, µπορούµε να κοιτάξουµε στα µάτια αυτούς που µας εµπιστεύθηκαν ξανά τον Σεπτέµβρη, που θα ήθελαν να πάµε πιο
γρήγορα και να κάνουµε πιο πολλά και να τους πούµε ότι το νέο
σύστηµά µας, το νέο σύστηµα του ασφαλιστικού, δίνει µία ελπίδα
για το µέλλον. Η εθνική σύνταξη είναι ουσιαστικά µία σύνταξη µε
ρήτρα ανάπτυξης. Όσο ανεβαίνει η οικονοµία, θα ανεβαίνει και
αυτή. Δεν λύνεται διαφορετικά το ασφαλιστικό. Αν δεν µεγαλώσει η πίτα, δύσκολα θα µπορέσουµε να πάρουµε µεγαλύτερο
κοµµάτι απ’ αυτήν, όσο δίκαια και να τη µοιράσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όµως, για πρώτη φορά δίνουµε ελπίδα ότι και ο σηµερινός εργαζόµενος θα πάρει αύριο τη σύνταξή του. Δίνουµε ελπίδα στον
συνταξιούχο ότι δεν θα έρθει η δωδέκατη µείωση.
Τι θα γινόταν, αν δεν ήµουν εγώ σ’ αυτήν τη θέση ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ο κ. Βρούτσης; Ήδη θα
είχε φύγει µία σύνταξη. Το έχει πει. Ίδιοι είµαστε; Όσο ίδιοι ήµασταν εγώ και ο κ. Μητσοτάκης, όταν αυτός απέλυε δηµοσίους
υπαλλήλους και εµείς τους προσλαµβάναµε ξανά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να
κάνω και µία τελευταία υποσηµείωση για τον λαϊκισµό των αντιλαϊκιστών. Μας λένε για τους µετακλητούς και το κοµµατικό κράτος. Εµείς έχουµε τους µισούς µετακλητούς απ’ αυτούς που είχε
η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πόσοι είναι σε αριθµό;
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για να εξηγούµαστε, εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης είχα το
1/3 από τους µετακλητούς που είχε ο κ. Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε τη
σκέψη σας, κύριε Κατρούγκαλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το πέρασµα
στην Αντιπολίτευση δεν ισοδυναµεί µε πολιτική παρθενορραφή.
Ξέρουµε τις ευθύνες σας. Τις ξέρει ο ελληνικός λαός. Ξέρει ότι
εµείς διαχειριζόµαστε «τα σπασµένα» σαράντα –και πλέον- χρόνων και ξέρει ότι εµάς µπορεί να µας εµπιστευθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλο.
Έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού ο κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αν έχετε
την καλοσύνη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό και τώρα τον
Υπουργό κ. Κατρούγκαλο να κάνει ειδική αναφορά σε µένα.
Ξεκινώ µε εσάς, κύριε Υπουργέ. Φυσικά και δεν είµαστε ίδιοι,
διότι η πολιτική σταδιοδροµία του καθενός είναι καταγεγραµµένη. Εγώ δεν είµαι ψεύτης, κύριε Κατρούγκαλε, ούτε υποσχέθηκα ποτέ αυξήσεις συντάξεων. Εσείς το κάνατε και όλη η
Κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όσον αφορά τα στοιχεία, ας τα πάρουµε µε τη σειρά. Τι συνέβη; Σας κατέθεσε ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας την
πρώτη, τη µοναδική αξιόπιστη αναλογιστική µελέτη που έγινε
κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έδειξε ότι
το ασφαλιστικό µας σύστηµα µε το δηµοσιονοµικό υπόδειγµα
του 2014, δηλαδή την πορεία της οικονοµίας, εκπλήρωνε τους
όρους βιωσιµότητας.
Και για να σας το πω πιο αναλυτικά –γιατί δεν µελετάτε και δεν
τα ξέρετε- η δέσµευση της χώρας που βρίσκεται σε συνεχή διάρκεια είναι η συνταξιοδοτική δαπάνη του 2009 να µην υπερβεί τις
δυόµισι µονάδες µέχρι το 2060. Και το πετύχαµε, κύριε Πρωθυπουργέ! Και εκεί είναι η ευθύνη η δική σας και της Κυβέρνησής
σας: το plan «X» του Βαρουφάκη, τα capital controls, η ύφεση,
το γεγονός ότι ρίξατε έξω µε επτά µονάδες το ΑΕΠ έξω και απ’
αυτά 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ στο ασφαλιστικό. Αυτό πληρώνουν σήµερα οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό, κύριε
Πρόεδρε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «Ο Μανώλης µε τα λόγια φτιάχνει
ανώγεια και κατώγεια», κύριε Βρούτση! Τα νούµερα τα βγάζεις
από το µυαλό σου!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και λέω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευτυχώς το βρήκες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απαντώ! Ακούστε, κύριε Πρόεδρε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Βρήκες και 3 δισεκατοµµύρια τώρα!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρµοσε ένα σύµφωνο
απασχόλησης, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγη ησυχία, κύριοι
συνάδελφοι! Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µε
περιφρουρήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως, κύριε
Βρούτση! Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι προσωπικό αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, ολοκληρώνει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απαντώ! Τελειώνω! Ακούστε, λοιπόν!
Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχετε πάρει, το 1,25% του
ΑΕΠ –και εγώ µιλάω µε νούµερα, κύριε Πρόεδρε και όχι µε ιδεολογικές ατάκες- είναι…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Προφανώς! Είσαι γνωστός!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …είναι.2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
1 δισεκατοµµύριο το ΕΚΑΣ για τριακόσιες σαράντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, µας κάνουν 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» -τη µεγάλη καινοτοµία
και µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού που τη σταµάτησε ο Υπουργός σας, κύριε Πρόεδρε- η µηνιαία δαπάνη ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Βρούτση,
αλλά τώρα ανοίγουµε άλλα θέµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ακούστε το νούµερο! Η µηνιαία δαπάνη του ασφαλιστικού είναι 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ! Κάνοντας µια απλή διαίρεση, µεσοσταθµικά µιάµιση σύνταξη του κάθε
Έλληνα συνταξιούχου κόβεται µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Μια απλή
αριθµητική είναι, κύριε Πρόεδρε!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Βρούτση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Γελάει ο κόσµος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κόσµος είναι στους δρόµους! Δεν
γελάει και σας περιµένει να πάτε εκεί!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν καταγγέλλεις τη βία απ’
όπου κι αν προέρχεται τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Μπάρκα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάλι ψεύδεστε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να πάτε στον κόσµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, όµως, να µην
υπερβείτε το χρόνο, γιατί θέλει να µιλήσει και ο κ. Τσακαλώτος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μου χρειάζεται
λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σας έχει πει ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος, επεµβήκαµε στα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ», γιατί ήταν ουσιαστικά παραποιηµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι είπατε τώρα; Τι είπατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από ποιον παραποιηµένα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όµως…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στον εισαγγελέα τώρα! Τώρα στον εισαγγελέα, κύριε Υπουργέ! Μιλάτε για παραποιηµένα στοιχεία;
Τα στοιχεία είναι ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ταµείων παραποιηµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βρούτση,
σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο εκνευρισµός
σας µπορεί να συγκρατηθεί. Συγκρατείστε τον εκνευρισµό σας!
Ό,τι και να είστε εσείς, η Βουλή δεν είναι τσίρκο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταγγέλλει τους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας. Δεν τα βγάζει ο Υπουργός τα στοιχεία! Τα βγάζουν οι υπάλληλοι! Τα ίδια λέγατε και
πριν τρεις µήνες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε, καθίστε
κάτω. Ηρεµήστε! Όχι εκνευρισµός!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προς Θεού! Παραποιηµένα στοιχεία;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σταµάτα το θέατρο τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καθίστε, σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για την ουσία,
αυτό που ακούσαµε από εσάς…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν γίνονται αυτά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακούστε! Είναι
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πολύ απλά τα πράγµατα. Δεν µου χρειάζεται ένα λεπτό, γιατί ο
κ. Βρούτσης µας είπε ότι µέχρι το 2015 το ασφαλιστικό άκµαζε
και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το διέλυσε. Και λέει ότι άλλοι είναι οι ψεύτες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει για
δέκα λεπτά ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, ένα πράγµα πρέπει να πω: Όποιος ασχολείται µε την
πολιτική και ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, ποτέ δεν σταµατάει να
µαθαίνει. Μπορεί να διδάσκει για πολλά χρόνια στο πανεπιστήµιο
ότι το ασφαλιστικό είναι ένα δύσκολο πράγµα, είναι σαν ένα τάνκερ διακοσίων, τριακοσίων, τετρακοσίων χιλιάδων τόνων που
αργεί να αλλάξει, γιατί εξαρτάται από τα επιτόκια, από την ανάπτυξη, από τον λόγο ανάµεσα στους ασφαλισµένους και τους
εργαζόµενους, από τα ποσοστά αναπλήρωσης και όλα αυτά τα
πράγµατα, αλλά όχι. Μπορεί Δευτέρα βράδυ να δεί την εκποµπή
«στον ενικό», την Τρίτη το πρωί να ακούσει τα ραδιόφωνα και την
Τρίτη το βράδυ να ακούσει τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να πει ότι σε έξι µήνες αλλάζουν όλα. Μπορεί να
µάθει ότι το 2014 όλα πήγαιναν καλά, ότι είχαµε ένα ασφαλιστικό
που ήταν βιώσιµο και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και σε έξι µήνες το χάλασε.
Μπορεί να µάθει κιόλας ότι το ΔΝΤ και οι άλλοι θεσµοί ποτέ δεν
ζήτησαν από την κυβέρνηση –αφού πήγαινε τόσο καλά- να πάρει
κι άλλα µέτρα. Ποτέ!
Και εδώ έχω την έκθεση του ΔΝΤ –απ’ αυτές τις εκθέσεις που
ο κ. Σταϊκούρας του αρέσει να µας παρουσιάζει- του Ιουνίου του
2014, που λέει για τις ελληνικές αρχές: «Οι ελληνικές αρχές»
εκείνη τη στιγµή ήταν αυτοί, για να µην µπερδεύεστε. «Οι ελληνικές αρχές χρειάζονται να σκεφτούν καινούργια µέτρα», λέει
στη σελίδα 18. «Οι ελληνικές αρχές πρέπει να δουν το 17%, που
είναι οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, και είναι 9% και 8% στον
µέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης.» Και µία αγγλική λέξη: «committed». Είναι δεσµευµένη η ελληνική Κυβέρνηση, έχει δώσει την
υπόσχεση, δηλαδή, ότι θα φέρει νέα µέτρα. Αυτό λέει το ΔΝΤ
τον Ιούνιο του 2014.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επιπλέον, υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που εξηγούν,
γιατί ήταν µη βιώσιµα τον Ιούνιο του ’14 τα µέτρα. Άρα, όσον
αφορά αυτό που άκουσα τη Δευτέρα το βράδυ, αυτό που
άκουσα την Τρίτη το πρωί και αυτό που άκουσα την Τρίτη το
βράδυ, ότι δεν χρειάζονταν νέα µέτρα, νοµίζω ότι µπορείτε να
κάνετε µήνυση στο ΔΝΤ ότι λέει ψέµατα, ότι ποτέ δεν σας ζήτησε
καινούργια µέτρα, ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Όχι µόνο
τα ζήτησε, αλλά είπατε «yes, please».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφού, λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο το ασφαλιστικό, πάµε τώρα
να δούµε πώς µπορούµε να το αλλάξουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφού είναι φίλοι σου όλοι, γιατί δεν
κοιτάτε να τα βρείτε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
είναι ρητορικό σχήµα, κύριε Βορίδη. Περιµένω καλύτερο επιχείρηµα από εσάς. Να απαντήσετε: Ήσασταν δεσµευµένοι ή δεν
ήσασταν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ήµασταν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
ρητορική ερώτηση ποιος είναι το ΔΝΤ, εάν είναι φίλος ή δεν είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Νεότερα στοιχεία, mail Χαρδούβελη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αλυσοδεµένοι ήσασταν!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα,
επειδή είναι ένα δύσκολο πράγµα το ασφαλιστικό, πώς το αντιµετωπίζει κανείς; Με τρεις τρόπους, νοµίζω:
Το πρώτο είναι µε ταξικότητα και µε αναδιανοµή, αυτό που ο
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Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µάς είπε ότι είναι ταξικό µίσος και διχασµός. Είναι η γλώσσα, πρέπει να σας πω,
κύριε Μητσοτάκη, των Αµερικάνων ρεπουµπλικάνων, ούτε καν η
γλώσσα της ευρωπαϊκής χριστιανοδηµοκρατίας. Δεν είναι καν η
γλώσσα αυτό, «διχασµός», γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανοµή
δεν ήταν ταξικό µίσος. Εκτός αν µας πείτε ότι όταν το κόµµα σας,
η Νέα Δηµοκρατία, µετά τη Μεταπολίτευση έκλεινε το µάτι σε
µεγάλους –κι όχι και τόσο µεγάλους- εργολάβους, σε µεγάλους
–κι όχι και τόσο µεγάλους- τραπεζίτες, σε µεγάλους –κι όχι και
τόσο µεγάλους- βιοµήχανους, σε µεγάλους –κι όχι και τόσο µεγάλους- γιατρούς, µηχανικούς, αυτό ήταν ταξική αγάπη. Αυτό
υπερασπίζεστε; Ταξική αγάπη ήταν, όταν το κάνατε εσείς; Και
όταν εµείς κάνουµε αναδιανοµή, είναι ταξικό µίσος;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σας περιέγραψε, νοµίζω, µε πολύ γλαφυρό τρόπο, γιατί αυτό
το νοµοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου έχει την αναδιανοµή. Σας
εξήγησε, γιατί είναι διαφορετικό το ότι έχει βασική σύνταξη από
τη φορολογία, όπου το ΔΝΤ και όλοι οι νεοφιλελεύθεροι, µάς πιέζουν να µην είναι η βασική σύνταξη ένα δικαίωµα του πολίτη,
αλλά να το παίρνεις, εάν δεν έχεις αρκετά µεγάλο εισόδηµα.
Αυτό υποστηρίζει το ιδεολογικό ρεύµα που έρχεται, µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ξέρετε πού έχει οδηγήσει αυτό; Αν δεν έχει επιδόµατα, κάποια
βοήθεια ως πολίτης, η µεσαία τάξη τελικά λέει: «Γιατί να πληρώνω περισσότερους φόρους, εάν δεν κερδίζω κι εγώ;» Κι έτσι
φτάνουµε στην Αµερική του κ. Μητσοτάκη, που έχει τη µεγαλύτερη ανισότητα από το 1920. Γιατί; Γιατί συνεχώς τα µεσαία
στρώµατα δεν παίρνουν επιδόµατα, γιατί τα παίρνουν µόνο οι
φτωχοί, και όταν ζορίζονται τα µεσαία στρώµατα, λένε: «Ας κόψουµε τους φόρους ακόµα παραπάνω.» Και αυτός ο φαύλος κύκλος δεν τελειώνει. Και γι’ αυτό έχουµε αυτές τις µεγάλες
ανισότητες.
Έχουµε και ένα φορολογικό σύστηµα που κάνει την αναδιανοµή
και στο δεύτερο σκέλος, όπου το ποσοστό αναπλήρωσης είναι µεγαλύτερο για τους φτωχούς και µικρότερο για τους πλουσίους.
Έχω κουραστεί στα τριάντα χρόνια διδασκαλίας στα οικονοµικά
να ακούω ότι οι πλούσιοι χρειάζονται περισσότερα λεφτά, για να
έχουν κίνητρα να δουλέψουν, και οι φτωχοί χρειάζονται λιγότερα
λεφτά για να µπορούν να ζήσουν. Έχω κουραστεί! Βρείτε ένα
άλλο επιχείρηµα! Νέος Αρχηγός είστε, βρείτε ένα νέο επιχείρηµα
που δεν το έχουµε ακούσει για τριάντα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως, είναι πιο σοβαρό ακόµα πώς θα λυθεί το ασφαλιστικό,
γιατί το ασφαλιστικό, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και ο κ.
Κατρούγκαλος, δεν µπορεί να λυθεί µόνο από το ασφαλιστικό το
ίδιο. Πρέπει να λυθεί και από δύο σηµαντικούς κρίκους.
Ο πρώτος κρίκος είναι η αγορά εργασίας. Η Ελλάδα, σας έχω
πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στους
χαµηλούς µισθούς, δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε µισθούς
µερικής απασχόλησης, στη µαύρη απασχόληση, στην απασχόληση που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει την άλλη µέρα. Γιατί όλα
αυτά που είπα, που άρχισαν από τον κ. Σηµίτη το 2000, για να φιλελευθεροποιηθεί η αγορά εργασίας, δεν δηµιουργούν έσοδα
για το ασφαλιστικό σύστηµα. Αν θέλεις έσοδα για το ασφαλιστικό σύστηµα, θέλεις καλές δουλειές µε καλούς µισθούς. Θέλεις µια αγορά εργασίας, που να είναι ελεγχόµενη, που δεν
µπορεί να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, που δεν µπορεί να
υπάρχει αυτή η µαύρη εργασία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Άρα, το µοντέλο εδώ είναι πολύ σηµαντικό. Και για πείτε µου,
αφού διαφωνείτε για τη λίστα του κ. Χαρδούβελη, µήπως δεν είχατε υποσχεθεί εκεί τις µαζικές απολύσεις, κύριε Μητσοτάκη;
Μήπως δεν είχατε υποσχεθεί ότι θα κάνετε το lockout, για να
συνεχίσει η αγορά εργασίας να είναι για τους φτωχούς ένας
γκρεµός, κάτι που αντιµετωπίζουν καθηµερινά, που έχουν χαµηλούς µισθούς και πηγαίνουν από χαµηλούς µισθούς σε κανένα
µισθό, γιατί είναι άνεργοι και δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν
το ασφαλιστικό σύστηµα;
Τέλος, το πιο σηµαντικό από όλα είναι το αναπτυξιακό µοντέλο.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Είναι το φόρτε σας!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για
τρία-τέσσερα χρόνια είχαµε ένα αναπτυξιακό µοντέλο από τις
κυβερνήσεις του µνηµονίου πριν από το 2015.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τώρα δεν υπάρχει!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπατε: «Θα περιµένουµε από τις επενδύσεις».
Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις, κύριε Μπούρα; Λέγατε: «Εδώ
είναι οι εργαζόµενοι, έχουµε καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις τους, έχουµε µειώσει τους µισθούς, ελάτε εσείς ιδιώτες
επενδυτές να επενδύσετε όποτε θέλετε, όταν θέλετε, µε όποιον
τρόπο θέλετε, όπου θέλετε». Και γι’ αυτό δεν ήρθαν επενδυτές,
γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν συγκροτεί αναπτυξιακό µοντέλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τώρα κλείνετε τις Σκουριές και έρχονται!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
που συγκροτεί αναπτυξιακό µοντέλο είναι όταν έχεις αναπτυξιακά εργαλεία, όταν έχεις συνεταιριστικές τράπεζες, όταν έχεις
αναπτυξιακή τράπεζα, όταν έχεις κοινωνική οικονοµία και καινούργιους φορείς και καινούργιες ιδέες, όταν έχεις αποφασίσει
πού πρέπει να επενδύσει ο ιδιωτικός τοµέας, πού ο δηµόσιος,
πού ο κοινωνικός, πώς θα δηµιουργήσεις την κατάρτιση των εργαζοµένων σε συγκεκριµένες περιοχές, πώς θα υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των επενδυτών και της κοινωνίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γιατί δεν τα κάνετε; Τι τα λέτε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
είναι αναπτυξιακό µοντέλο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα θέλω να πω και θα τελειώσω και θα είµαι ο µόνος νοµίζω -µαζί µε τον κ. Θεοδωράκη, να
µην τον αδικώ- που είναι εντός χρόνου. Η ανάπτυξη, η αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό είναι κοµµάτι ενός οράµατος µιας κοινωνίας. Το ένα όραµα είναι ότι η ισότητα µπορεί να πάει µε την
αποτελεσµατικότητα. Το ένα όραµα είναι ότι δεν πρέπει να µεγαλώσει η πίτα πριν τη µοιράσουµε. Το ένα όραµα είναι ότι οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες είναι ο πλούτος αυτής της χώρας.
Το ένα όραµα είναι ότι το περιβάλλον αυτής της χώρας δεν µπορείς να το καταστρέψεις. Και αυτό το όραµα είναι προϋπόθεση
για να γίνει βιώσιµο το ασφαλιστικό και όχι να χτυπήσουµε τις
εργασιακές σχέσεις, όχι να χτυπήσουµε τους µισθούς, όχι να µειώσουµε τις συντάξεις. Νοµίζω ότι η διαφορά είναι κρυστάλλινη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον
κύριο Υπουργό.
Μπαίνουµε στον κύκλο των δευτερολογιών.
Θα παρακαλούσα πολύ τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα
να έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει µέχρι δεκαπέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, ήταν η παρθενική σας οµιλία ως Αρχηγού
στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα, λοιπόν, ξεκινώντας να σας συγχαρώ
και να σας ευχαριστήσω, διότι, επιτέλους, σε αυτόν τον τόπο θα
υπάρχουν καθαρές διαφορές και καθαρές ιδεολογικές διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην Αντιπολίτευση!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ήσασταν πράγµατι σαφέστατος, διαυγέστατος, καθαρός,
ακραία νεοφιλελεύθερος, αλλά καθαρός νεοφιλελεύθερος, εξαιρετικά νεοφιλελεύθερος. Kαι πράγµατι, σε όσα ερωτήµατα σας
έθεσα, απαντήσατε χωρίς περιστροφές.
Σας ρώτησα εάν συµφωνείτε µε την πρόταση που καταθέσαµε
και τη συµφωνία που είχαµε µε τους εργοδοτικούς φορείς για
µια µικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1%, ώστε να
µην έχουµε περικοπές των συντάξεων για δέκατη, δωδέκατη
φορά, που έχουν µειωθεί ήδη 35%, και απαντήσατε καθαρά ότι
δεν συµφωνείτε µε την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, που
οι ίδιοι οι εργοδότες συµφωνούν.
Και σας ρώτησα να µου πείτε ποια είναι η πρότασή σας, ποιο
είναι το σχέδιό σας, πώς φαντάζεστε, ποιο είναι το όραµά σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αφού συµφωνούµε και σε
κάτι, ότι είναι µη βιώσιµο το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Και τι καταθέσατε ως άποψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο; Ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, την εποχή που δεν έχει ο κόσµος να πληρώσει τις
ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, εσείς θα του
προτείνατε να πληρώνει ιδιωτική ασφάλιση, περικοπές στις συντάξεις, προφανώς, αφού είσαστε ενάντια στη µικρή αύξηση των
εργοδοτικών εισφορών.
Τι άλλο προτείνατε; Εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσµος, 70% κόψιµο των επικουρικών συντάξεων –κόψιµο των επικουρικών συντάξεων, αυτό
προτείνατε- νέες περικοπές.
Τι άλλο προτείνατε; Το όραµά σας; Μειώσεις στους µισθούς
των δηµοσίων υπαλλήλων, στο µόνο που ζητάτε να κάνουµε έναν
σύντοµο διάλογο, γιατί εµείς, είπατε, δώσαµε αυξήσεις. Και τι
άλλο, όταν σας περίµενε, ίσως µε αγωνία, η κοινοβουλευτική µας
οµάδα να πείτε και κάτι για τους αγρότες; Τριάντα πέντε Βουλευτές υπογράψανε υπέρ των κινητοποιήσεων. Τι προτείνατε;
Συµψηφισµό των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ µε τις επιδοτήσεις των αγροτών! Έχουν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, που
είναι τώρα στα µπλόκα, µια δυνατότητα να έχουν κάτι να παίρνουν, που είναι οι επιδοτήσεις, κι εµείς παλεύουµε, ώστε αυτές
οι επιδοτήσεις να µη φορολογηθούν κι εσείς προτείνατε να συµψηφιστούν µε τις εισφορές τους. Αυτό προτείνατε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι άλλο να πω! Σας ευγνωµονώ ειλικρινά, γιατί ο διάλογος θα
είναι καθάριος και οι ιδεολογικές µας διαφορές θα είναι ευδιάκριτες σε όλον τον ελληνικό λαό. Και δεν µασάτε τα λόγια σας
και µπράβο σας!
Εγώ σας είχα ζητήσει, προχθές µάλιστα, να µιλήσετε. Διότι δεν
γίνεται και µε τα µπλόκα και µε τις θέσεις τις πιο ακραίες των δανειστών. Είχα χρησιµοποιήσει και ένα σχήµα λόγου: «ή µε τα
µπλόκα ή µε το ΔΝΤ». Σήµερα εσείς ήσασταν ξεκάθαρος ότι οι
απόψεις σας είναι ταυτόσηµες µε τις πιο ακραίες θέσεις µεταξύ
των δανειστών. Και θα ήθελα πράγµατι να πω ότι αυτό είναι καλό
για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι καλό για τον τόπο.
Και δεν είναι καλό για τον τόπο, γιατί πάµε σε µια διαπραγµάτευση. Η ιδιαιτερότητα που έχουµε τούτη εδώ την ώρα είναι ότι
βρισκόµαστε ακόµα υπό επιτήρηση, δεν έχουµε ακόµα καταφέρει να ξανακερδίσουµε την κυριαρχία µας και άρα η εκλεγµένη
Κυβέρνηση να εφαρµόσει αυτό που προτείνει ή αυτό που θα ψηφίσει κατά πλειοψηφία ο ελληνικός λαός, αν δεν έχουµε και την
έγκριση του κουαρτέτου πια, ενός κουαρτέτου που διαφωνεί µεταξύ του, ενός κουαρτέτου όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που φοβόµαστε και λέµε όλοι «µην οδηγήσουν εκ νέου σε
καθυστερήσεις». Και ενώ όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορετικές απόψεις, έχουµε µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έρχεται
και ουσιαστικά τοποθετείται στο Κοινοβούλιο, παίρνοντας τις θέσεις, τις πιο ακραίες µέσα σ’ αυτό το κουαρτέτο. Ταυτίζεται, δηλαδή, µε δύο λόγια, για να τα πούµε καθαρά, µε τις απόψεις του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ θέλω να τεκµηριώσω αυτά
που λέω και δεν θέλω να λέω λόγια στον αέρα.
Γιατί κύριε Μητσοτάκη, αυτό το οποίο ακούσαµε σήµερα -η
διαφωνία σας µε την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, προκειµένου να αποφύγουµε περικοπές επικουρικών συντάξεωνείναι ένα επιχείρηµα το οποίο είναι έωλο; Προσέξτε, εσείς είχατε
µειώσει 3,9% πριν από δύο χρόνια και δεν είδαµε και καµµία αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Αντιθέτως, είδαµε αύξηση της
ανεργίας επί των χρόνων που ήσασταν στη διακυβέρνηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σ’ εσάς έπεσε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα σας πω,
θα σας απαντήσω. Ναι, έπεσε, κύριε Βρούτση. Να τα βλέπετε τα
νούµερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα βλέπω τα νούµερα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν είναι,
όµως, καινούριο το επιχείρηµα αυτό. Το επιχείρηµα ότι το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας είναι το εργασιακό κόστος, έρχεται από τους πατέρες του νεοφιλελευθερισµού. Το γνωρίζουµε
καλά. Έχει ένα πρόβληµα. Είναι λάθος.
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Απλά ρίξτε µια µατιά στην λίστα ανταγωνιστικότητας του παγκόσµιου οικονοµικού φόρουµ. Θα διαπιστώσετε πως οι πρώτες
χώρες σε ανταγωνιστικότητα στην παγκόσµια οικονοµία είναι οι
χώρες µε το υψηλότερο µισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Οι
χώρες µε τα ισχυρά και ακριβά συστήµατα κοινωνικής προστασίας, αυτές είναι πρώτες σε ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, τελευταίες στη λίστα ανταγωνιστικότητας είναι οι χώρες εκείνες
που δεν έχουν εργασιακούς νόµους, όπου υπάρχει η απόλυτη
ζούγκλα του νεοφιλελευθερισµού, που αποτελεί την ιδεολογία
σας, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες του Βορρά της Ευρώπης είναι πρώτες σε ανταγωνιστικότητα, οι οποίες έχουν ισχυρό κοινωνικό
κράτος και προστασία.
Διότι το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι οι µισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές. Και ποτέ δεν
ήταν. Γι’ αυτό δεν καταφέρατε τίποτα µε το τσάκισµα των µισθών
και τις µειώσεις των συντάξεων, µε την περικοπή των κοινωνικών
δαπανών. Διότι το πρόβληµα της Ελλάδας και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της είναι η γραφειοκρατία, είναι η υψηλή
διαφθορά, είναι η αστάθεια του φορολογικού συστήµατος, είναι
οι προνοµιακές σχέσεις µιας χούφτας ολιγαρχών, που τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης µέσα από τη διαπλοκή τους µε την πολιτική εξουσία έκαναν ό,τι ήθελαν και µε τις
επιδοτήσεις παλαιότερα και µε τον δανεισµό από κρατικές τράπεζες. Αυτά ήταν τα προβλήµατα της ανταγωνιστικότητας.
Με δυο λόγια, το πρόβληµα στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ήταν το κράτος που φτιάξατε εσείς, οι κυβερνήσεις σας,
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άκουσα, λοιπόν, ξανά -για να απαντήσω και στα ερωτήµατα
που τίθενται ξανά και ξανά: Το ασφαλιστικό –είπατε- ήταν βιώσιµο µέχρι το 2060. Και µετά ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, αυτό
είναι ένα επιχείρηµα -που πραγµατικά σας ευγνωµονούµε να το
λέτε- το οποίο δεν µπορεί να είναι πιστευτό σε κανέναν άνθρωπο
σε αυτόν τον τόπο, που έχει µια στοιχειώδη λογική. Δηλαδή, τι
µας λέτε; Μας λέτε ότι δεν έπληξαν τα ασφαλιστικά ταµεία ούτε
το πάρτι του χρηµατιστηρίου, ούτε αργότερα τα δοµηµένα οµόλογα, ούτε φυσικά το καταστροφικό PSI µε τα 13 δισεκατοµµύρια, ούτε φυσικά η αποεπένδυση του 15% µεσοσταθµικά από τα
5 χρόνια των µνηµονίων που υπηρετούσατε, ούτε βεβαίως η αύξηση από το 7% στο 25% της ανεργίας. Και τι έφταιξε; Η διαπραγµάτευση του ΣΥΡΙΖΑ τους έξι µήνες. Γι’ αυτό, το
ασφαλιστικό σύστηµα έγινε µη βιώσιµο. Να επαναλαµβάνετε
συχνά αυτό το επιχείρηµα. Πραγµατικά, µας κάνει καλό. Δεν
κάνει καλό, όµως, στην αξιοπιστία της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Είπατε, κύριε Μητσοτάκη, να σας εγκαλούµε, για να λέτε αλήθειες. Πράγµατι. Να λέτε αλήθειες. Για να δούµε, λοιπόν. Είπατε
επί λέξει ότι εµείς αυτούς τους έξι µήνες «αυξήσαµε την ανεργία
και καταστρέψαµε την οικονοµία». Η ανεργία τον Ιανουάριο του
2015 ήταν 25,9%. Σήµερα είναι 24,4%. Μειώθηκε κατά 1,5%. Πανηγυρίζουµε γι’ αυτό; Δεν πανηγυρίζουµε, είναι εξαιρετικά
υψηλή. Όµως, τα νούµερα αποτυπώνουν µια πραγµατικότητα.
Και αυτή η πραγµατικότητα, έστω και το 1,5%, είναι εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παρά τα capital controls, παρά
την σκληρή διαπραγµάτευση. Ποιος κατέστρεψε την οικονοµία;
Εσείς πήγατε την ανεργία από το 7% στο 25%. Ποιος κατέστρεψε την οικονοµία;
Κάνατε προβλέψεις ότι θα έχουµε ύφεση το 2015. Τον Ιούλιο
λέγατε 4%, αργότερα πήγατε στο 2%. Η πραγµατικότητα είναι
ότι η ύφεση ήταν η µικρότερη δυνατή που µπορούσε κανείς να
υπολογίσει, στο 0%, στασιµότητα. Δεν έχουµε ύφεση και σε έξι
µήνες θα είµαστε στην ανάπτυξη, αν βεβαίως καταφέρουµε να
περάσουµε την πρώτη αξιολόγηση µε επιτυχία και αν δεν υπάρξουν εκ νέου καθυστερήσεις.
Η οικονοµία, για άλλη µία φορά, τροχοδροµεί προκειµένου να
σηκωθεί ψηλά και πρέπει όλοι να βάλουµε πλάτη προκειµένου η
οικονοµία να σηκωθεί ψηλά, αλλά υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις. Γιατί, λοιπόν, λέτε ότι καταστρέψαµε την οικονοµία;
Βεβαίως, συγκρίνετε υποτιθέµενα οφέλη µε προβλέψεις ανάπτυξης που βεβαίως δεν είναι δεδοµένες. Θέλετε να σας αναφέρω εδώ τι προβλέψεις έγιναν από το 2010 µέχρι το 2015;
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Θυµάµαι ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου το 2010 µάς έλεγε ότι σε έξι
µήνες βγαίνουµε στην ανάπτυξη, την οποία ανάπτυξη δεν είδαµε
ούτε µε κιάλια όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα, παρά τις αδυναµίες και
τις δυσκολίες, κατάφερε σε µια χρονιά µε capital controls και µε
µια σκληρή διαπραγµάτευση να υπερβεί τον στόχο του προϋπολογισµού που εσείς ψηφίσατε για το 2015, δηλαδή τα έσοδα,
κατά 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ κι έτσι η εκτίµηση ότι θα είχαµε
πρωτογενές έλλειµµα το 2015 κατά 0,25% τώρα αναθεωρείται
και κλείνουµε µε πρωτογενές πλεόνασµα 0,4%. Αυτή είναι η καταστροφή η µεγάλη στην οικονοµία, όταν εσείς διώξατε πλούτο
50 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέσα σε πέντε χρόνια;
Η χώρα έκλεισε το 2015 για πρώτη φορά στην ιστορία της µε
πρωτιά στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, τόσα χρόνια επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας η χώρα
ήταν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι οκτώ στην
απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ; Μήπως αυτό σχετίζεται µε τους
«ηµέτερους» και µε τις πελατειακές σχέσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ. Ακούµε
µε προσοχή.
Συνεχίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Απάντησε
ο Υπουργός Οικονοµικών στο περιβόητο αυτό επιχείρηµα. Ποιο
επιχείρηµα; Ότι δεν υπήρχε η απαίτηση των δανειστών για 1,8
δισεκατοµµύρια µείωση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και αυτό ξαφνικά οι δανειστές το ανακάλυψαν στη διαπραγµάτευση που κάναµε εµείς. Τους θυµώσαµε διότι κάναµε
διαπραγµάτευση. Εσείς που δεν κάνατε, δεν τους θυµώνατε και
ήταν καλοί µαζί σας. Αυτά δεν µπορούν να σταθούν, διότι έρχονται αδιάψευστα στοιχεία, τα οποία τα καταρρίπτουν.
Απάντησε ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, για την
έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον Ιούνιο του 2014
που έλεγε ότι µέχρι τον Οκτώβριο του 2014 η κυβέρνησή σας
ήταν υπόχρεη να καταθέσει πρόταση για τη ριζική ανατροπή του
ασφαλιστικού, για τη µείωση των δαπανών.
Βεβαίως, σας είπα και στην πρωτοµιλία µου -δεν το λάβατε
υπόψη και δεν απαντήσατε, ελπίζω να απαντήσετε τώρα- ότι
εσείς είχατε δεσµευτεί από το µεσοπρόθεσµο που ψηφίσατε,
ώστε να υπάρχουν µειώσεις στις δαπάνες για την κοινωνική
ασφάλιση.
Πράγµατι, ο προϋπολογισµός που ψηφίσαµε εµείς για το 2016
προβλέπει πολύ περισσότερες δαπάνες για την ασφάλιση απ’ ό,τι
το µεσοπρόθεσµο που ψηφίσατε εσείς το 2014. Είχατε, δηλαδή,
όχι απλά πιέσεις από τους δανειστές, αλλά είχατε ήδη ενσωµατώσει και εντάξει τις πιέσεις στην ψήφιση του µεσοπρόθεσµου που
ψηφίσατε εδώ στη Βουλή.
Είναι δυνατό να έρχεστε µε τέτοια επιχειρήµατα; Έξι µήνες δίναµε µάχη και από την πρώτη µέρα που δίναµε τη µάχη της διαπραγµάτευσης αυτό ήταν το αίτηµα, 1% περικοπή και άµεση
εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος. Είναι δυνατόν να
λέτε ότι ξαφνικά εµείς ζηµιώσαµε και φέραµε απαιτήσεις για µειώσεις στις συντάξεις οι οποίες δεν υπήρχαν πιο πριν;
Βεβαίως, τι να πω; Ό,τι ώρα θέλετε να τον κάνουµε τον διάλογο για τη δηµόσια διοίκηση, ό,τι ώρα θέλετε να κάνουµε και
τον διάλογο για το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων. Ήλπιζα
ότι θα υπήρχε µία ευρύτερη συναίνεση σ’ έναν εξορθολογισµό
τον οποίον οι θεσµοί ενέκριναν.
Ακούω κάτι, όµως, τώρα τελευταία, γιατί κάποιοι κάνουν διαρροές. Δεν ξέρω αν είναι αληθινές. Κάποιοι διαρρέουν, λέει, ότι
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θέλει να ξαναδούµε το θέµα του
µισθολογίου, αλλά µάλλον δεν είναι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μάλλον εσείς θέλετε να το ξαναδούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς έρχεστε εδώ µε αρνητική πρόταση για ό,τι καλό και θετικό γίνεται σ’ αυτόν τον τόπο για τους εργαζόµενους. Όποια
στιγµή θέλετε τον διάλογο, λοιπόν, είµαι στη διάθεσή σας.
Θέλω, όµως, να κλείσω µε κάτι το οποίο κατά την άποψή µου
έχει µια ιδιαίτερη σηµασία, διότι πάει και πολύ να µας κάνετε και
µαθήµατα ηθικής, για το ηθικό µας πλεονέκτηµα.
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Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα µιλήσω για τα παλιά -όλοι τα ξέρουµε, δεν χρειάζεται να πάµε εκεί- αλλά στα χρόνια της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας, Σαµαρά-Βενιζέλου.
Μιλάτε για τους µετακλητούς υπαλλήλους, Ξέρετε φυσικά ότι
αναφέρεστε σε προσωρινούς υπαλλήλους που έχουν και οι Βουλευτές και οι Δήµαρχοι και οι Υπουργοί και είναι οι έµπιστοι άνθρωποι, οι πιο στενοί συνεργάτες. Άρα, τι θέλετε σε σχέση µε
αυτό; Να ανοίξουµε τώρα µια συζήτηση ποιους επιλέγει ο καθένας; Δεν σας συµφέρει, αλλά δεν έχει και νόηµα.
Εγώ ένα θα σας πω µε νούµερα. Κύριε Λεβέντη, ακούστε το
και εσείς, γιατί αναφέρεστε σε αυτά τα στοιχεία και έχει ένα ενδιαφέρον να γνωρίζετε.
Τον Γενάρη του 2015 οι µετακλητοί υπάλληλοι της κυβερνήσεως Σαµαρά-Βενιζέλου ήταν χίλιοι εκατόν ενενήντα επτά. Σήµερα οι µετακλητοί υπάλληλοι δεν υπερβαίνουν τους εξακόσιους
σαράντα.
Κύριε Μητσοτάκη, όταν ήσασταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, είχατε πενήντα έναν µετακλητούς υπαλλήλους.
Ζωή να έχουνε. Σήµερα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης, κ. Βερναρδάκης, έχει µόνο δύο.
Για ποιο ηθικό πλεονέκτηµα, λοιπόν, µιλάτε που δήθεν εµείς
έχουµε απωλέσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, εσείς έρχεστε εδώ και δεν σας ενδιαφέρει φυσικά να
κριθεί το έργο σας και η δική σας παρακαταθήκη, διότι όλος ο
ντουνιάς γνωρίζει γι’ αυτό. Μία είναι η στόχευσή σας, να πείτε
«όλοι το ίδιο είναι». Ε, λοιπόν, δεν είµαστε όλοι το ίδιο.
Και θα σας πω και κάτι. Σήµερα είδαν το φως της δηµοσιότητας σε µια ηµερήσια αθηναϊκή εφηµερίδα στοιχεία που αφορούσαν τον επιστηµονικό τρόπο µέσα από τον οποίο η κυβέρνηση
Σαµαρά-Βενιζέλου προχωρούσε στη λαφυραγώγηση και στην
κοµµατικοποίηση του κράτους. Τα διαψεύδετε ή τα επιβεβαιώνετε αυτά τα στοιχεία;
Το πρώτο πράγµα που έκανε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ήταν να πάει σε µια λογική. Οι περισσότεροι περιφερειάρχες δεν
είναι ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΑΝΕΛ και -αν θέλετε- το πρώτο πράγµα το
οποίο θα θέλαµε εµείς, θα ήταν να βάλουµε κοµµατικούς. Και,
όµως, καταργήσαµε αυτήν τη λογική και βάλαµε µέσα από την
ιεραρχία της δηµόσιας διοίκησης τους συντονιστές. Εσείς πώς
τους βάζατε; Επτά Νέα Δηµοκρατία, τέσσερις ΠΑΣΟΚ, δύο
ΔΗΜΑΡ. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας κάνατε κριτική και πόλεµο -και µάλιστα φυσικά σε συνεργασία µε συνοδοιπόρους σας από το εκσυγχρονιστικό κέντροότι τάχα µου στα νοσοκοµεία πήγαµε σαν «ταύροι εν υαλοπωλείω» και καταργήσαµε το αµάλγαµα της αξιοκρατίας, που ήταν
οι διοικήσεις που είχατε βάλει εσείς. Ενώ, τι ακριβώς κάναµε; Ζητήσαµε, και µάλιστα σε συνεργασία µε την τρόικα να υπάρξει µία
επιτροπή αξιολόγησης που θα αξιολογήσει αυτούς που βάλατε
εσείς. Και αυτή η επιτροπή αξιολόγησης αξιολόγησε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη διακόπτετε. Θα τα πούµε όλα σήµερα. Μη φωνάζετε, όλα θα τα πούµε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε παρακαλώ.
Μην αντιδράτε, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτή, λοιπόν, η επιτροπή αξιολόγησης που ήταν ουδέτερη, µε πρόσωπα
τα οποία δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Κυβέρνηση
-ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ- µε καθηγητές πανεπιστηµίων –δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ-, ποιους διώξανε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διώξατε αυτούς που κρίθηκαν κατάλληλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Θα ακούσεις τώρα. Περίµενε
Βορίδη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη βιάζεστε, κύριε Βορίδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε! Παρακαλώ
πολύ, µην εξανίστασθε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κρίθηκαν,
λοιπόν, οι πενήντα δύο εξ αυτών κατάλληλοι να παραµείνουν στη
θέση τους. Για τους υπόλοιπους θα γίνει επιλογή µε προκήρυξη
ενδιαφέροντος µε αξιοκρατικές διαδικασίες και όχι από τα κοµµατικά γραφεία. Εσείς τι κάνατε το 2012; Να, λοιπόν, τι κάνατε:
Κατανοµή κενών θέσεων διοικητών νοσοκοµείων. Η κατανοµή
των νοσοκοµείων έγινε σε τρεις κατηγορίες: µεγάλα και µεσαία
νοσοκοµεία. Η αναλογία µε βάση το 4, 2, 1. Αυτό σηµαίνει: στα
µεγάλα νοσοκοµεία: 3 Νέα Δηµοκρατία, 2 ΠΑΣΟΚ, 1 ΔΗΜΑΡ. Στα
µεσαία νοσοκοµεία: 3 Νέα Δηµοκρατία, 1 ΠΑΣΟΚ, 1 ΔΗΜΑΡ.
Έτσι εσείς βάλατε διοικητές στα νοσοκοµεία το 2012.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ζητώ να το διαψεύσετε.
Να πούµε και κάποια πράγµατα ακόµα, διότι σ’ αυτόν τον τόπο
κανείς δεν κρίνεται για τα αµαρτήµατα των προγόνων του. Δεν
µπαίνω εγώ ποτέ σ’ αυτήν τη λογική. Κρίνεται για τις ιδέες του
και για τις πράξεις του.
Εσείς, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, όταν ήσασταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και είχατε αυτούς τους πενήντα έναν
µετακλητούς, τι ακριβώς κάνατε, εκτός από το να προχωρήσετε
σε µισθολογικό πάγωµα και απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων; Με
τις ρυθµίσεις για την αξιολόγηση, που προβλέπει υποχρεωτική
αρνητική αξιολόγηση στο 15%, δηµιουργήσατε το απόλυτο χάος
στο δηµόσιο τοµέα: σχολεία, νοσοκοµεία, διοικητικές υπηρεσίες.
Εκτός απ’ αυτό, όµως, µέσα σε µια νύχτα αποφασίσατε και µάλιστα πολύ κοντά στις εκλογές, ενώ βλέπαµε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξετε µε δική σας απόφαση όλους τους γενικούς
διευθυντές, πάνω από διακόσιους γενικούς διευθυντές, στα
Υπουργεία, για να βάλετε ανθρώπους της δικής σας κοµµατικής
επιλογής. Αυτό, λοιπόν, είναι αξιοκρατία στη δηµόσια διοίκηση;
Να µας απαντήσετε λοιπόν, αν είναι ή δεν είναι έτσι. Ήταν άνθρωποι που είχαν κριθεί από υπηρεσιακά συµβούλια.
Τώρα, λοιπόν, ερχόµαστε εµείς και καταθέτουµε ένα νοµοσχέδιο. Κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το νοµοσχέδιο αυτό λέει ότι
πρέπει επιτέλους να σταµατήσει, όχι η πολιτικοποίηση, αλλά η
κοµµατικοποίηση στη δηµόσια διοίκηση. Και τι ακριβώς λέει; Ότι
θα πρέπει να υπάρχει αµφίδροµη αξιολόγηση για τη στελέχωση
της δηµόσιας διοίκησης –όχι των µετακλητών- αυτών των ανθρώπων που παίρνουν κρίσιµες αποφάσεις στο δηµόσιο τοµέα. Και
τι ακριβώς φτιάχνουµε; Το εθνικό µητρώο δηµοσίων υπαλλήλων.
Επίσης, πέρα από τον αξιοκρατικό δεσµό αξιολόγησης, που δε
θα παρεµβαίνουν τα κοµµατικά γραφεία των κυβερνήσεων ή των
κοµµάτων, φτιάχνουµε και το θεσµό για πρώτη φορά του υπηρεσιακού γενικού γραµµατέα, ώστε όταν φεύγει ένας υπουργός ή
µια κυβέρνηση να υπάρχει θεσµική µνήµη και συνέχεια. Εσείς
δεν το τολµούσατε ποτέ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ρωτώ; Θα την ψηφίσετε αυτήν τη µεγάλη τοµή; Θα έρθετε
µαζί µας; Αλλά δεν είστε ούτε µεταρρυθµιστής. Γιαλαντζί µεταρρυθµιστής είστε, κύριε Μητσοτάκη.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, δεν χρειάζονται
κραυγές. Μέχρι χειροκροτήµατα το πολύ-πολύ.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, έχει τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακολούθησα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την προσπάθειά σας να µε ταυτίσετε και να µας
ταυτίσετε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µε τους δανειστές. Σας απαντώ ευθέως. Με τους δανειστές είστε εσείς που
υπογράψατε τρίτο µνηµόνιο. Τα πράγµατα είναι τόσο απλά.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το τρίτο µνηµόνιο ήταν αχρείαστο και εσείς µας το φορέσατε
και εσείς δεσµεύσατε τη χώρα για τρία χρόνια ακόµα.
Και µιας και αναφέρεστε στο ΔΝΤ, επιτρέψτε µου να επισηµάνω την αµφισηµία σας σε σχέση µε τη σχέση της Ελλάδος µε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Θυµίζω, µιας και είναι εδώ και ο
αγαπητός Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος την επιστολή
που στείλατε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε ηµεροµηνία 237-215. Διαβάζω, λοιπόν, στα αγγλικά θα µου επιτρέψετε: «We
would like to inform you that we are seeking a new lawn facility
from the International Monetary Fund. We look forward to continued cooperation with the Fund».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
Κύριε Μητσοτάκη, θα παρακαλούσα, για τα ελληνικά Πρακτικά, να πείτε τι είπατε στα ελληνικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας µεταφράζω, λοιπόν: «Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ζητούµε ένα νέο δάνειο από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και προσβλέπουµε σε συνεχόµενη συνεργασία». Και στα
ελληνικά, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
Όπως θα το λέγαµε και στα αγγλικά, γιατί είστε αγγλοµαθής,
«it is the IMF, Euclid». Σας καταθέτω τη σχετική επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, µας είπατε στο µεταξύ, κύριε Τσίπρα, ότι δεν θέλετε
τελικά τη συµµετοχή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, για να
ανακαλέσετε τελικά όλα αυτά τα οποία είπατε και να επιβεβαιώσετε αυτό το οποίο έχετε εσείς υπογράψει, ότι, ναι, προφανώς
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εξακολουθεί και συµµετέχει στο
τρίτο πρόγραµµα, το οποίο εσείς διαπραγµατευτήκατε και εσείς
υπογράψατε.
Μου έκανε εντύπωση ότι επιµείνατε τόσο πολύ στις, κατά την
άποψή σας, εξαιρετικές αποδόσεις της ελληνικής οικονοµίας το
2015. Αυτό πρέπει να είναι το συντοµότερο ανέκδοτο το οποίο
ακούσαµε στην Αίθουσα σήµερα. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι τα φορολογικά έσοδα του 2015 είναι 750 εκατοµµύρια ευρώ κάτω από
το 2014 κι αυτό έχοντας επιβάλει πρόσθετα φορολογικά µέτρα,
ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Πού τη βλέπετε ακριβώς την
επιτυχία; Θρίαµβος είναι αυτό; Μήπως να µιλήσουµε για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα, οι
οποίες αυξήθηκαν µέσα σε ένα χρόνο κατά 65%; Κι αυτό θρίαµβος είναι;
Δεν θα µιλήσω σήµερα αναλυτικά για την «υπερήφανη» διαπραγµάτευση την οποία κάνατε το πρώτο εξάµηνο του 2015. Θα
έρθει και η ώρα αυτής της συζήτησης, όπου θα πρέπει να απαντήσετε κι εσείς ευθέως, τι πραγµατικά γνωρίζατε από αυτά τα
οποία µας είπε ο κ. Βαρουφάκης κι από αυτά, φυσικά, τα οποία
διαρρέουν κι άλλοι Υπουργοί σας. Δεν είναι, όµως, της παρούσης. Να µην νοµίζετε, όµως, ότι αυτά τα ερωτήµατα θα µείνουν
αναπάντητα. Διότι έχουν ειπωθεί πολλά πράγµατα, τα οποία δεν
έχετε απαντήσει. Θα έρθει, όµως, η ώρα τους. Δεν θα τα συζητήσουµε σήµερα.
Μου είπατε στην οµιλία σας, την οποία κάνατε πριν από δύο
µέρες, να διαλέξω αν πρέπει να είµαι µε τα τρακτέρ ή µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σας απαντώ ότι δεν είµαι ούτε µε τα
τρακτέρ ούτε µε το ΔΝΤ. Εσείς ήσασταν µε τα τρακτέρ, µέχρι
που πήγατε µε το ΔΝΤ. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και βέβαια, δεν µπορώ να µη σχολιάσω µία υποβόσκουσα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε κουραστεί, γενικώς. Να προχωρήσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µη διακόπτετε τον κ.
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Μητσοτάκη. Είναι η τρίτη φορά που το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, είναι δυνατόν; Θα το
κάνω όσες φορές τον διακόψουν, για να τον στηρίξω. Μήπως δεν
το έχετε καταλάβει ακόµα;
Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε αισθάνοµαι πολύ ξεκούραστος και ανανεωµένος και καθόλου κουρασµένος.
Έχω διακρίνει στις τελευταίες σας δηµόσιες τοποθετήσεις –
αποφύγατε να το πείτε σήµερα, το είπατε, όµως, πριν από δύο
µέρες και θα ήθελα να το απαντήσω- ότι µε κατηγορήσατε πως
εγώ εκλέγοµαι στα βόρεια προάστια, εννοώντας προφανώς ότι
έχω µία ταξική προτίµηση στα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Σας θυµίζω, λοιπόν, το εξής. Είµαι πέντε φορές εκλεγµένος Βουλευτής στη Β’ Αθηνών, τις τρεις φορές πρώτος. Σας θυµίζω ότι
η Β’ Αθηνών δεν είναι µόνο η Κηφισιά και η Εκάλη, είναι και το
Περιστέρι και η Αγία Βαρβάρα και τα Λιόσια και το Ίλιον και το
Μοσχάτο.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι εκλέχθηκα Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας µε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ψήφους σε µια ανοιχτή
δηµοκρατική εκλογή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν δεν είχατε κάνει αυτή την προσωπική αναφορά, δεν θα µε
αναγκάζατε να θυµίσω ότι εσείς στα τριάντα τρία σας πήρατε το
δαχτυλίδι από τον κ. Αλαβάνο και µετά εκλεγήκατε από ένα συνέδριο οκτακοσίων ατόµων. Κατά συνέπεια, σας παρακαλώ να
µην αµφισβητείτε τη δική µου δηµοκρατική νοµιµοποίηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα τα οποία θίξατε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριοι συνάδελφοι, δεν φαντάζοµαι να αµφισβητείτε την αλήθεια των όσων λέω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ωραία.
Πάµε τώρα στα ζητήµατα της επικουρικής ασφάλισης. Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε ότι η
επικουρική ασφάλιση από τη φύση της είναι διµερής. Χρηµατοδοτείται από τους εργαζόµενους και από τους εργοδότες, σε αντίθεση µε την κύρια ασφάλιση η οποία είναι τριµερής, καθολική,
δηµόσια και υποχρεωτική. Η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος δεν
λέει τίποτε άλλο από την πραγµατικότητα, ότι οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να καλύπτονται από τις εισφορές των εργαζοµένων
και των εργοδοτών. Είναι η απόλυτη δικαιοσύνη, η απόλυτη διαφάνεια και ο µόνος τρόπος να διασφαλίσουµε ότι και οι επόµενες
γενεές θα πάρουν επικουρικές συντάξεις.
Και εσείς, που κόπτεστε τόσο πολύ για τις επικουρικές συντάξεις, δεν έχετε ήδη κόψει τις επικουρικές συντάξεις κατά 6%;
Μήπως κάνω λάθος; Μήπως ο κ. Φλαµπουράρης, ο οποίος είναι
εδώ, δεν µίλησε δηµόσια για µείωση των επικουρικών συντάξεων
κατά 20%; Και αυτή η ρήτρα βιωσιµότητος, στην οποία αναφέρεστε, θα µπείτε στον κόπο κάποια στιγµή να µας εξηγήσετε τι
ακριβώς είναι;
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα µε ανοιχτά χαρτιά. Ναι,
επιµένουµε στη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος για τις επικουρικές συντάξεις, διότι είναι ένα δίκαιο και σωστό µέτρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κάνατε µια αναφορά στην πρωτολογία σας, την οποία
βρήκα ενδιαφέρουσα, σχετικά µε τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταµείων και τι προβλέπαµε εµείς ως Νέα Δηµοκρατία
στο µεσοπρόθεσµο του 2015-2018. Είπατε επί λέξει ότι εµείς
προβλέπαµε επιχορήγηση 9,6 δισεκατοµµύρια, όταν εσείς προβλέπατε 10 δισεκατοµµύρια και κάτι. Φοβάµαι ότι διαβάσετε τη
λάθος στήλη στο σχετικό κείµενο. Αναφερθήκατε στο βασικό σενάριο και όχι στο µεσοπρόθεσµο. Το µεσοπρόθεσµο προέβλεπε
επιχορήγηση 11,1 δισεκατοµµύρια. Θα συνιστούσα στους συνεργάτες σας να είναι λίγο πιο προσεκτικοί την επόµενη φορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Πάµε τώρα στο πιο ακανθώδες ζήτηµα. Ζητούσε πραγµατικά
η τρόικα πρόσθετα µέτρα, κύριε Τσακαλώτο και κύριε Τσίπρα,
όταν ολοκληρώναµε εµείς τη διαπραγµάτευση; Έχω εδώ –και θα
καταθέσω στα Πρακτικά- µια αποστροφή την οποία έχω αποµονώσει σχετικά µε το κείµενο της τρόικα µε ηµεροµηνία 10 Δεκεµβρίου 2014 -φαντάζοµαι ότι εάν το αναζητήσατε στα αρχεία σας,
θα το βρείτε- όπου γίνεται πολύ συγκεκριµένη αναφορά –«committed», κύριε Τσακαλώτο- σε δύο πράγµατα: Ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταµείων και κατάργηση των πρόωρων συντάξεων.
Καµµία απολύτως αναφορά για συµπληρωµατικά δηµοσιονοµικά…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …(δεν
ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι. Αυτό είναι λίγο µετά. Το µεταγενέστερο έχει αξία,
κύριε Τσακαλώτο. Είναι έξι µήνες µετά. Τα µπλέξατε λίγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη!
Να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Συνεχίστε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα µπλέξατε λίγο.
Και να σας θυµίσω, κύριε Τσακαλώτο, ότι το state of play
αφορά την τρόικα συνολικά και όχι µόνο το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Είναι βασικά αυτά. Θα έπρεπε να τα γνωρίζετε ως Υπουργός Οικονοµικών.
Έρχοµαι τώρα σε κάποιες επιµέρους παρατηρήσεις.
Μιλήσατε, κύριε Κατρούγκαλε, εσείς -και πραγµατικά εδώ µε
προβληµατίσατε- για το ζήτηµα των επαναπροσλήψεων. Δεν θα
έπρεπε να µιλάτε εσείς γι’ αυτό το ζήτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διότι ακόµα δεν έχετε δώσει απαντήσεις για τα ιδιωτικά
συµφωνητικά µε το 12% που κατατέθηκαν σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Άρα, θα έπρεπε να είστε λίγο πιο προσεκτικός σ’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μετά θα ζητήσω να πάρω το λόγο επί προσωπικού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Από εκεί και πέρα, µιλήσατε για τα νοσοκοµεία και για την
περιβόητη Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία δήθεν έκανε µια αντικειµενική και αξιοκρατική ανάλυση των προσόντων των διοικητών των νοσοκοµείων. Έχω µια απορία: Γιατί διώχθηκαν
διοικητές οι οποίοι πέρασαν από την αξιολόγηση; Αυτό είναι ένα
µυστήριο. Ή έχετε επιτροπή αξιολόγησης, εν πάση περιπτώσει,
ή δεν έχετε. Είναι σαφές ότι στα νοσοκοµεία επιδιώξατε να κάνετε µια κοµµατική εκκαθάριση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κοµµατικών
δικών σας επιλογών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όταν σας µίλησα πριν –και καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση για το ηθικό πλεονέκτηµα σάς ενοχλεί πάρα πολύ- εγώ δεν
παραγνώρισα ποτέ, κύριε Τσίπρα, ότι και εµείς κάναµε διορισµούς µε κοµµατικά κριτήρια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το έκρυψα και τολµώ να πω ότι ήµουν και απ’ αυτούς
που δηµόσια, σε ανύποπτο χρόνο και πριν γίνω Υπουργός, είχα
ασκήσει κριτική και στη λογική των ποσοστώσεων. Όταν, όµως,
εσείς έρχεστε και κάνετε ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, να µην
επικαλείστε διαφοροποίηση και ηθικό πλεονέκτηµα. Αυτό λέω και
είµαι απολύτως σαφής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απορώ ποιος σας γράφει ή ποιος σας λέει, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία είπατε για τους γενικούς διευθυντές και για
το σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής τους. Να σας θυµίσω ότι
βρήκατε ψηφισµένο νόµο για την επιλογή των γενικών διευθυντών, των διευθυντών και των τµηµαταρχών µε αξιοκρατικά κριτήρια. Τον ψηφίσαµε αυτόν το νόµο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αφού τους διορίσατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, µισό λεπτό. Τον ψηφίσαµε αυτόν το νόµο…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αφού τους διορίσατε χωρίς κριτήρια, ψηφίσατε το νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Φάµελλε, παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, δεν τα ξέρετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Γνωρίζετε ότι για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον υπήρχαν
διορισµένοι γενικοί διευθυντές µε µεταβατικές διατάξεις και αυτό
ακριβώς θέλαµε να θεραπεύσουµε. Ρωτώ, λοιπόν, εγώ, κύριε Τσίπρα: Τι κάνατε ένα χρόνο; Ένα χρόνο δεν κυβερνάτε ή κάνω
λάθος; Γιατί δεν εφαρµόσατε το νόµο ή, εν πάση περιπτώσει, εάν
ο νόµος αυτός δεν σας έκανε, γιατί δεν τον αλλάζατε; Γιατί περιµένατε ένα χρόνο; Και ζητάτε τώρα από εµάς τα ρέστα;
Εµείς είχαµε δροµολογήσει την επιλογή των γενικών διευθυντών µε αξιοκρατικά κριτήρια. Εσείς τη σταµατήσατε. Είχατε κάθε
δυνατότητα να αλλάξετε το νόµο.
Φέρνετε τώρα ένα νόµο. Θα σας πω ανοιχτά, για να µη νοµίζει
η Αίθουσα και η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι διαφωνούµε κάθετα
σε όλα, ότι βλέπω στο νοµοσχέδιο και αρκετά θετικά στοιχεία:
Συνέχιση προτάσεων για µεταρρυθµίσεις που εγώ είχα υλοποιήσει. Είναι θετικό αυτό και µακάρι να µπορούµε να βρούµε και
ένα κοινό πεδίο συνεννόησης σ’ αυτά τα ζητήµατα, αλλά εν πάση
περιπτώσει δεν µπορείτε να ζητάτε από εµάς τα ρέστα, όταν ένα
χρόνο εσείς καθυστερήσατε να κάνετε οτιδήποτε.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, διότι έχω καταχραστεί του χρόνου της
δευτερολογίας.
Φοβάµαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι πάλι έγινε µια συζήτηση
που, τουλάχιστον από µέρους σας, δεν είχε στοιχεία. Και σήµερα
ακόµα δεν µπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τις παρεµβάσεις τις
οποίες προτείνετε. Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρει ότι στην τρόικα στέλνει ποσοτικοποιηµένα
στοιχεία. Γιατί δεν τα καταθέτετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία;
Γιατί δεν µας λέτε τι προσβλέπετε να εισπράξετε από τις αυξήσεις των εργοδοτικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες; Γιατί το κρύβετε; Στην τρόικα τα δίνετε και στη Βουλή δεν
τα λέτε; Αυτό εµένα τουλάχιστον µου κάνει εντύπωση.
Ένα είναι βέβαιο. Μάλλον σας αιφνιδίασα µε την πρωτολογία
µου.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αιφνιδιαστήκατε, απ’ ό,τι βλέπω. Είχατε προεξοφλήσει ότι η
Νέα Δηµοκρατία δεν θα κατέθετε καµµία πρόταση. Εµείς, κύριε
Τσίπρα, έχουµε το θάρρος της γνώµης µας.
Όσο κι αν προσπαθείτε να µας περιχαρακώσετε ιδεολογικά,
θα ξέρετε ότι οι δικές µας προτάσεις απευθύνονται πάντα στην
σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας. Επίσης, θα ξέρετε ότι, για
να µπορέσεις πρώτα να µοιράσεις τον πλούτο, θα πρέπει πρώτα
να τον δηµιουργήσεις. Και αν περιµένω από τον κ. Τσακαλώτο
µε τις νεοµαρξιστικές του ιδεολογίες να δηµιουργήσει πλούτο,
φοβάµαι ότι θα περιµένω πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν πάρει τον λόγο ο κ.
Μιχαλολιάκος, θα πάρει τον λόγο ο κ. Κατρούγκαλος επί προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
πράγµατι µε αιφνιδιάσατε αρνητικά. Περίµενα ότι ο νέος άνθρωπος, όπως εσείς, που αναλαµβάνει την ηγεσία ενός σηµαντικού
κόµµατος όπως η Νέα Δηµοκρατία θα έχει εµπιστοσύνη στις
ιδέες του και δεν θα κατέφευγε στην επανάληψη µιας συκοφαντίας που έχει καταρρεύσει και ακόµα και αυτοί που την εξέµεσαν
την έχουν καταπιεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όπως ξέρετε -ή αν δεν ξέρετε, να ενηµερωθείτε- στις 7 Ιανουαρίου είχα δίκη κατά των συκοφαντών µου. Οι συκοφάντες
ζήτησαν αναβολή για να ανασκευάσουν και τρεις µέρες µετά τη
δίκη, στις 10 Ιανουαρίου, στο «ΒΗΜΑ» δηµοσίευσαν σε ένα µονόστηλο ότι ζήτησαν την αναβολή, επειδή το δηµοσίευµά τους
περιείχε αναλήθειες και ανακρίβειες, προκειµένου να ανασκευάσουν.
Εσείς κάνατε πολλαπλή απρέπεια στο παρελθόν, παραπέµποντας σε αυτή την συκοφαντία και τώρα την επαναλαµβάνετε από
µια θέση που δεν σας επιτρέπεται, γιατί πια δεν είστε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, είστε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και πρέπει να λειτουργείτε πάντοτε µε έναν τρόπο, που να σέβεται τον θεσµό τον οποίο εκπροσωπείτε.
Σας χρωστάω και µια απάντηση, γιατί καθυστέρησε έναν
χρόνο να αλλάξει η Κυβέρνηση αυτή τους «φυτευτούς» από εσάς
διευθυντές και γενικούς διευθυντές…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε ύστερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
είναι επί προσωπικού και αυτό. Ζητώ ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα το συµπεριλάβετε στη
δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει, θα το
πω στη δευτεροµιλία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Μιχαλολιάκος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μιχαλολιάκο, περιµένετε ένα λεπτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Ναι, περιµένω. Δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ και στη Νέα Δηµοκρατία! Ήσυχα! Κύριε Βορίδη, κύριε Τσακαλώτο, σας παρακαλώ.
Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σύγκρουση που
υπήρξε µεταξύ της Κυβερνήσεως και της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως ποιος είναι και ποιος δεν είναι µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τελικά, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τέσσερα
χρόνια που συγκυβερνούσατε µε το µνηµόνιο δεν ήσασταν µε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Με ποιον ήσασταν;
Εγώ ξέρω ότι πράγµατι, όπου πάει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αφήνει πίσω του ερείπια. Και αυτό συµβαίνει. Όµως, θα
ήθελα προηγουµένως να κάνω µια αναφορά σε αυτό που είπε ο
κ. Τσακαλώτος περί δηµιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα
πρέπει να ξέρει το Σώµα ότι από πλευράς ανταγωνιστικότητος η
Ελλάδα είναι στην ογδοηκοστή πρώτη θέση κάτω από την Μποτσουάνα, τη Ρουάντα και το Τατζικιστάν. Εκεί κατάντησε την Ελλάδα η πολιτική των µνηµονίων, που δυστυχώς συνεχίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Είπε ο κ. Μητσοτάκης -για να αναφερθώ πρώτα σε αυτόν- ότι
δεν πρέπει να υπάρχει κοµµατικό κράτος. Δεν ξέρω πώς µίλησε,
ως Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ήθελε να απολύσει εκατοντάδες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, ή ως Προέδρος της
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Νέας Δηµοκρατίας που έχει διορίσει από το 1974 µέχρι σήµερα
εκατοµµύρια; Ο ποιητής λέει: «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι όλο λιώνουν και τελειώνουν σαν στήλες δύο-δύο µες στα γραφεία. Ηλεκτρολόγοι θα είναι η Πολιτεία και ο Θάνατος που τους
ανανεώνουν».
Έχουν όµως ένα ελάττωµα οι δηµόσιοι υπάλληλοι: Δεν είναι
τόσο ευγνώµονες προς αυτούς που τους διόρισαν, γιατί αλλιώς
τώρα θα έπαιρνε 40% η Νέα Δηµοκρατία και 40% το ΠΑΣΟΚ. Και
εσείς από την πλευρά σας ως ΣΥΡΙΖΑ, µια και τους κληρονοµήσατε ως εκλογική πελατεία, πασχίζετε να τους περιποιηθείτε.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι µέσα στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισµού, τον οποίο πρεσβεύει –και το έχει δηλώσει δηµόσια- ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήθελε την πλήρη κατάργηση
του ελληνικού κράτους, ακόµη και των Ενόπλων Δυνάµεων και
την αντικατάστασή τους µε κάποια εταιρεία security.
Άκουσα τις αντιρρήσεις τους σχετικά µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Δεν δικαιούνται να έχουν αντιρρήσεις. Όλα αυτά τα
πράγµατα ήταν προαπαιτούµενα στις 14 Αυγούστου. Και αυτά
που λένε ότι «το κάναµε για να µείνουµε στο ευρώ και δεν φταίµε
για το περαιτέρω έγκληµα» είναι λόγια του αέρα. Τα ψήφισαν
τότε όλα. Ήταν εννιακόσιες εβδοµήντα σελίδες.
Εις ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, δεν είδαµε να κατατίθεται κάποιο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα σήµερα. Επειδή αρκετοί µέσα
από την Κυβέρνηση είναι άριστοι γνώστες τις λενινιστικής τακτικής, βλέπω να έρχονται και κάποιες βελτιώσεις. Δύο βήµατα
µπρος, ένα βήµα πίσω. Το είδαµε αυτό και σε προηγούµενες συζητήσεις και σε προηγούµενα νοµοθετήµατα.
Ακόµη, ο κ. Μητσοτάκης είπε να δοθεί βάρος στην ιδιωτική
ασφάλιση. Αυτό µου θυµίζει την κοινωνική ζούγκλα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, όπου δεν υπάρχει δηµόσια ασφάλιση,
υπάρχει µόνο ιδιωτική ασφάλιση. Εκεί θέλουµε να οδεύσουν τα
πράγµατα; Στην πλήρη διάλυση του κοινωνικού κράτους;
Μιας και µιλάµε για το ασφαλιστικό, ας µην ξεχνάµε και τη
«µαύρη» εργασία. Και έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς το εξής:
Υπήρχε ένας νόµος που προέβλεπε πρόστιµο για όποιον απασχολεί ανασφάλιστο από 3.000 έως 5.000 ευρώ. Το πρόστιµο
αυτό το κάνατε 150 ευρώ µόνο. Κατ’ ουσίαν δηλαδή, αφήσατε
ελεύθερη τη µαύρη εργασία.
Βεβαίως, για να επανέλθω στα όσα είπε ο κ. Τσακαλώτος περί
αναπτύξεως, είχε µιλήσει και στο παρελθόν ο κ. Δραγασάκης και
είχε πει για παράλληλο τραπεζικό σύστηµα. Κυβερνάτε ένα
χρόνο και δεν έχουµε δει καµµία αναπτυξιακή τράπεζα να ιδρύεται. Είναι ένα φάντασµα. Μακάρι να γίνει πραγµατικότητα.
Πολύ θετικό σε όλες τις περιπτώσεις το να υπάρχουν υπηρεσιακοί γενικοί γραµµατείς των Υπουργείων, ώστε να µη διαλύεται
το κράτος όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις και να µην πέφτουν τα
µολύβια κάτω όταν προκηρύσσονται εκλογές, γιατί αυτό συµβαίνει στην Ελλάδα.
Έχουµε το παράδειγµα µιας γειτονικής µας χώρας, της Ιταλίας, η οποία επί σειρά ετών είχε κάθε έξι µήνες εκλογές και άλλαζε κυβερνήσεις, αλλά το κράτος συνέχιζε να λειτουργεί. Γιατί
λειτουργούσε; Γιατί ακριβώς υπήρχε κρατικός µηχανισµός.
Αυτόν τον κρατικό µηχανισµό, τόσο η Νέα Δηµοκρατία, όσο και
το ΠΑΣΟΚ, τον είχαν για δεκαετίες ολόκληρες, για σαράντα ολόκληρα χρόνια ως έναν κοµµατικό µηχανισµό.
Μιλήσατε ως Κυβέρνηση διά στόµατος του Πρωθυπουργού κ.
Τσίπρα, για αναδιανοµή. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται καµµιά αναδιανοµή. Βλέπουµε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι. Το σύνθηµα που κυριαρχεί εν τέλει είναι
«όλοι φτωχοί». Γιατί τι άλλο να σηµαίνει, όταν λέµε ότι θα έχουµε
εθνική σύνταξη 384 ευρώ; Ποιος άνθρωπος µπορεί να ζήσει σήµερα µε 384 ευρώ;
Επίσης, έκανε κάποιες αναφορές ο συνεργάτης σας στην Κυβέρνηση –κυβερνάτε µαζί- ο κ. Καµµένος για τις Ένοπλες Δυνάµεις, τις οποίες πραγµατικά, τόσο οι προηγούµενες κυβερνήσεις
του µνηµονίου, όσο και η δική σας, τις έχετε οδηγήσει στην ανέχεια, στην πείνα κυριολεκτικά και υποφέρουν οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Ακόµη και την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για επιστροφή στα
εισοδήµατα του 2012 δεν τη σεβαστήκατε και δεν την έχετε υλοποιήσει.
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Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το
οποίο καταθέτετε, πρόκειται να αποτύχει. Και πρόκειται να αποτύχει, όχι επειδή είναι ένα κακό νοµοθέτηµα από µόνο του, αλλά
γιατί πρόκειται να αποτύχει γενικά η πολιτική του µνηµονίου, όσο
υπάρχει αυτό το υπέρογκο χρέος και δεν καταγγέλλεται, το
οποίο είναι εξ ορισµού επαχθές.
Πότε ένα χρέος είναι απεχθές; Όταν έχει ληφθεί όχι επ’ ωφελεία τού λαού. Όταν εδώ σε αυτά τα κυβερνητικά έδρανα ήταν ο
κ. Νικολούδης, είχε καταγγείλει ότι τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα, οι δρόµοι κ.λπ., έγιναν σε τιµή πέντε φορές µεγαλύτερη
από τις τιµές που υπάρχουν κατά µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αναζητήσατε ευθύνες γι’ αυτήν τη σπατάλη από αυτούς
που πήραν αυτά τα χρήµατα; Όταν για τα εξοπλιστικά υπάρχουν
ανοιχτές δίκες, δεδοµένες µίζες, τα πήραµε σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιµές, κάνατε τίποτε; Όχι. Και πάλι, βεβαίως, εµπόδιο
είναι ο νόµος Περί Ευθύνης Υπουργών.
Ακούσαµε, επίσης, από τον κύριο Πρωθυπουργό να επαίρεται
σχετικά µε τον ασφαλιστικό νόµο ότι δεν θα παίρνουµε φόρο από
τους ανέργους. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή θέλετε να είναι
και άνεργοι και να τους παίρνετε φόρους; Το ασφαλιστικό δεν
πρόκειται να λυθεί. Εάν το ενάµισι εκατοµµύριο των Ελλήνων το
οποίο σήµερα βρίσκεται στην ανεργία πλήρωνε κάθε µήνα ασφάλιστρα, το µικρότερο ασφάλιστρο που είναι δυνατόν να υπάρχει,
θα είχαµε έσοδα έξι δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Θα µπορούσε να λυθεί.
Και βεβαίως, υπάρχει το έγκληµα του PSI, για το οποίο όµως
δεν βλέπουµε να υπάρχει καταγγελία του ενόχου. Δεν είστε
υπεύθυνοι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία
είναι. Γιατί δεν ανοίγετε το φάκελο PSI; Γιατί επιτέλους η Κυβέρνηση τότε, όταν διαπραγµατεύτηκε, δεν είπε ότι αυτά είναι χρήµατα των Ελλήνων εργαζοµένων, να εξαιρεθούν από το PSI; Δεν
κάνατε τίποτε από αυτά.
Λέτε ότι δεν θα µειώσετε τις συντάξεις, όµως πριν λίγες µέρες
ο κ. Κοτζιάς έδωσε µια συνέντευξη σε γερµανική εφηµερίδα,
στην οποία είπε ότι για τους πρόσφυγες και τους λαθροµετανάστες σπατάλησε, δαπάνησε, αν θέλετε, το ελληνικό κράτος
2.000.000.000 ευρώ. Είπε συγκεκριµένα: «Για εµάς 2.000.000.000
ευρώ είναι πάρα πολλά χρήµατα. Είναι για την ακρίβεια περισσότερα από όσα θα αποφέρουν –προσέξτε τα λόγια του- οι περικοπές συντάξεων που τώρα µας επιβάλλει η τρόικα». Μας
επιβάλλει περικοπές συντάξεων η τρόικα, το λέει Υπουργός σας
και εσείς λέτε ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις.
Τους αγρότες τους εξοντώνετε. Είναι δεδοµένο, λοιπόν, και να
µην απορεί ο Πρωθυπουργός γιατί δεν δέχονται να συνοµιλήσουν µαζί του. Δεν υπάρχει περιθώριο συνοµιλίας, αφού από το
τρίτο µνηµόνιο ακόµη έχει αποφασιστεί η εξόντωσή του. Αν θέλετε να πάµε και παραπέρα, η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της Ελλάδος έχει αποφασιστεί από τότε που εντάχθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θυµηθείτε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των αγροτών.
Αυτή τη στιγµή αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να αποσύρετε
το νοµοσχέδιο αυτό, να µην το καταθέσετε ποτέ. Οι γιατροί και
οι δικηγόροι θα κλείσουν τα γραφεία τους, οι αγρότες είναι στα
µπλόκα. Εκεί στα µπλόκα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, της Ελλάδος που επιµένει ενάντια στα µνηµόνια και δεν συµβιβάζεται
µε αριστερές παρόλες και λόγια του αέρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης κ. Φωτεινή Γενηµατά έχει τον λόγο για δέκα
λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στη
δευτερολογία του ο κύριος Πρωθυπουργός δεν µας είπε ούτε
µία λέξη για το ασφαλιστικό.
Ήρθατε εδώ για να πολώσετε, για να παίξετε το έργο «Οι δύο
ξένοι» µε τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης τσίµπησε και σας
ακολούθησε και δυστυχώς χαθήκατε και οι δύο στη µετάφραση.
Σηµείο δεύτερο. Εµείς θα µείνουµε µακριά από τις κοκοροµαχίες σας. Ήρθαµε εδώ µε προτάσεις και δεν ακούσαµε καµµία
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απάντηση σ’ αυτές. Ακούσαµε ανακρίβειες και ψέµατα.
Είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι είναι πλούσιοι οι συνταξιούχοι των
800 ή 1.000 ευρώ τον µήνα, ότι είναι πλούσιοι οι δικηγόροι των
10.000 ευρώ τον χρόνο ή οι αγρότες των 12.000 ευρώ τον χρόνο,
ότι είναι πλούσιοι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ που τους κόβει τις συντάξεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ ακούσαµε ότι δίνετε και αυξήσεις.
Ε, µα τότε γιατί κάνετε παρεµβάσεις; Γιατί µας λέτε ότι κινδυνεύει το ασφαλιστικό;
Όσο για τις οµαδικές απολύσεις, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι
εµείς είχαµε βάλει βέτο. Φοβάµαι ότι ο Υπουργός έχει χάσει την
µπάλα.
Σηµείο τρίτο. Εµείς θα επιµείνουµε, γιατί τώρα που οι προοδευτικοί πολίτες αντιλαµβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν
θα υποκαταστήσει τη δηµοκρατική παράταξη, τώρα που σκηνοθετείται το σκηνικό παλινόρθωσης της Δεξιάς, της δήθεν µεταρρυθµιστικής αυτή τη φορά δύναµης, εµείς θα σταθούµε δίπλα
στους πολίτες, που εξαπατήθηκαν, που αγωνιούν, που αγωνίζονται, αλλά θα σταθούµε και απέναντι σε κάθε λογική λαϊκισµού και
διχασµού.
Σηµείο τέταρτο. Η χώρα δεν αντέχει ένα νέο διχασµό. Δεν αντέχει άλλες πλατείες του µίσους. Δεν αντέχει αφορισµούς και χαρακτηρισµούς για προδότες και µιάσµατα. Οι Έλληνες και οι
Ελληνίδες αγωνιούν και ζητούν συνεννόηση. Πρέπει να συναντηθούµε ξανά στον δρόµο για το αύριο µε τις διαφορές µας, ναι,
αλλά µε καλή θέληση και κοινούς στόχους. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουµε µπροστά, να χτίσουµε και όχι να γκρεµίσουµε
γέφυρες.
Σηµείο πέµπτο. Σε ό,τι µας αφορά, εµείς εκφράζουµε την
πλήρη αντίθεσή µας στις ισοπεδωτικές προτάσεις που κάνει το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δεχθήκαµε κι εµείς ανάλογες πιέσεις και εκβιασµούς στο παρελθόν και τότε µας υπονοµεύατε.
Τώρα εµείς σας προσφέρουµε µια διαφορετική στάση και µε
αυτή µας τη στάση ένα διαπραγµατευτικό ατού, αν βέβαια θέλετε κι έχετε επιτέλους την ικανότητα να διαπραγµατευτείτε σοβαρά υπέρ των συµφερόντων του ελληνικού λαού.
Τέλος, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές. Εάν πιστεύετε
ότι αυτές οι καταστροφικές ρυθµίσεις πρέπει να προχωρήσουν,
ιδού η Ρόδος. Ψηφίστε τα. Θα σας κρίνει η ιστορία και ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Δηµήτρης Κουτσούµπας για δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου!
Η Νέα Δηµοκρατία είναι ίδια και απαράλλακτη από το παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδιος και απαράλλακτος µε το ΠΑΣΟΚ, µε το
παλιό ΠΑΣΟΚ έχοντας όλα τα κακά χούγια του παλιού ΠΑΣΟΚ,
του παρελθόντος. Τα κάλπικο δίπολο πάει να στηθεί ξανά, αν και
µοιάζει περισσότερο µε φάρσα αυτήν τη φορά. Νέες κοκοροµαχίες στήνονται για τη φωλιά της κότας του Μαξίµου, για το ποιος
θα κάτσει πρώτος, δεύτερος, σήµερα, αύριο, αργότερα στην κυβερνητική καρέκλα.
Αυτή είναι η ουσία, η αντιπαράθεση δηλαδή για το ποιος θα
κάτσει στον σβέρκο του λαού. Είναι ανούσια συζήτηση για ένα
κράτος έτσι κι αλλιώς σαπισµένο και διεφθαρµένο, που διαφθείρει ακόµα και αυτούς που έχουν έστω κάποια στοιχειώδη εντιµότητα, πριν ανέλθουν στην καρέκλα της εξουσίας, την οποία τη
χάνουν και αυτή τους την εντιµότητα και την όποια καλή πρόθεση.
Γι’ αυτό ένα χρόνο τώρα πάτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης –δυο, τρεις είστε εδώ σήµερα, απόψε αυτήν την ώρα, αλλά
τέλος πάντων- από το κακό στο χειρότερο και µοιάζετε όλο και
περισσότερο µε τους υποτιθέµενους αντιπάλους σας.
Η πρόταση της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστηµα µε
οποιαδήποτε µορφή κι αν καταλήξει δεν αποτελεί έναν επιπλέον
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αντιασφαλιστικό νόµο δίπλα στους προηγούµενους, δεν αθροίζεται δηλαδή απλά σε αυτούς, αλλά ουσιαστικά πρέπει να µιλάµε
-κι έτσι πρέπει να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός- για νόµο ευθείας βολής που σαρώνει τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, που έχουµε γνωρίσει µέχρι τις µέρες µας,
κυρίως τον προηγούµενο αιώνα.
H ολοµέτωπη επίθεση στα λαϊκά δικαιώµατα αποδεικνύει πως
οι κατακτήσεις των εργαζοµένων στο σύστηµα της εκµετάλλευσης είναι κάτω από συνεχή αµφισβήτηση, άρα είναι προσωρινές.
Εάν το κεφάλαιο σε βρει ανέτοιµο, θα τις αποσπάσει αυτές τις
κατακτήσεις την επόµενη στιγµή.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να παραπλανήσει, µε κάθε τρόπο, να
κρύψει την πιο αντιδραστική µορφή του νόµου Λοβέρδου και
Κουτρουµάνη που φέρνει, µιας και έγινε κουβέντα στις πρωτολογίες πριν. Με πίνακες που σκορπά σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κάνει αντιστοιχία των νόµων του 2010 µε το σήµερα, για να
δείξει πως η τωρινή κυβερνητική πρόταση είναι καλύτερη και πιο
δίκαιη.
Τι δεν λέει, όµως; Πως σήµερα οι συντάξεις δεν υπολογίζονται
µε αυτόν τον νόµο αλλά µε προγενέστερους. Πως η εφαρµογή
του νόµου Λοβέρδου από 1-1-2015 πήρε παράταση για να έρθει
τώρα, ένα χρόνο µετά, µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση.
Η Κυβέρνηση λέει συνειδητά ψέµατα. Δεν υπολογίζει πως κατά
τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών, δηλαδή το χρονικό διάστηµα
που συγκρίνει επιµέρους πλευρές των νόµων –αφού η βασική
αρχιτεκτονική παραµένει αναλλοίωτη- το λαϊκό εισόδηµα που
προέρχεται από τις συντάξεις κατατροπώθηκε µε τις συνολικές
µειώσεις να αγγίζουν περίπου το 40%.
Και σε τελευταία ανάλυση τι ακούµε σήµερα εδώ; Ακούσαµε
και τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ζητούν να εφαρµοστεί
στην ουσία αυτός ο νόµος, που στηρίζεται σε νόµους που έντεκα
φορές στο παρελθόν τα τελευταία χρόνια µείωσαν τις συντάξεις
και ζητάνε στην ουσία µε αυτόν τον τρόπο να κοπούν ξανά.
Κυρίες και κύριοι, το νοµοσχέδιο που ετοιµάζεται να φέρει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -και όσα αυτό προβλέπει- δεν παίρνει
βελτίωση. Δεν µπορεί να διορθωθεί µε επιµέρους προτάσεις, µε
επιµέρους τροποποιήσεις.
Η µόνη θέση που υπηρετεί τα συµφέροντα των εργαζοµένων
του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, των αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων της χώρας που θίγονται από τον νόµο αυτό, που
κυριολεκτικά ενταφιάζει τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα,
είναι να αποσυρθεί, να µην έρθει καν για συζήτηση στη Βουλή.
Αυτό λέµε από την πρώτη µέρα, αυτό ζητάει και το εργατικό
λαϊκό κίνηµα, αυτό ζητάνε οι αγρότες στα µπλόκα, αυτό ζητάνε
όλοι οι εργαζόµενοι που αυτή τη στιγµή διαδηλώνουν και πριν
από λίγο διαδήλωναν και έξω από τη Βουλή.
Ο στόχος αυτός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν διαµορφωθεί πραγµατικά ένα παλλαϊκό κίνηµα λαϊκού ξεσηκωµού.
Η ανάπτυξη τέτοιου κινήµατος απαιτεί αποφασιστικότητα και
σχεδιασµένη πάλη. Η πανεργατική, πανυπαλληλική απεργία στις
4 του Φλεβάρη πρέπει και µπορεί να είναι µια τέτοια µάχη και
αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει µέσα στους τόπους δουλειάς,
να γίνει υπόθεση κάθε σωµατείου, κάθε φορέα, κάθε εργαζόµενου και κάθε λαϊκής οικογένειας.
Στα µπλόκα της αγροτιάς σε όλη τη χώρα πρέπει να εκφραστεί
η αµέριστη αλληλεγγύη µας, η αλληλεγγύη όλων των κοινωνικών
στρωµάτων και όλων των κλάδων, κόντρα στις θεωρίες περί κοινωνικού αυτοµατισµού, κόντρα στις νουθεσίες και στις πιέσεις,
τόσο από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και άλλα κόµµατα, που θέλουν να
ελέγξουν και να επιβάλουν ακόµα και τις µορφές πάλης, τις
οποίες θα χρησιµοποιήσουν οι εργαζόµενοι και οι αγρότες για
να υπηρετήσουν το δίκιο τους.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάµεις,
πολιτικά κόµµατα και συνδικαλιστικές παρατάξεις, που δεν θέλουν αυτή τη γενικευµένη πάλη για την απόσυρση του νοµοσχεδίου. Το καταδικάζουν στα λόγια αλλά στην πράξη περιορίζονται
σε µια ανώδυνη διαµαρτυρία, προτείνοντας πάνω κάτω τα ίδια
µε την Κυβέρνηση ή θέλουν µόνο να ισχυροποιήσουν την αντιπολιτευτική τους θέση απέναντι στην Κυβέρνηση.
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Τα άλλα πολιτικά κόµµατα πιστεύουµε ότι δεν διαφωνούν στην
ουσία του νοµοσχεδίου. Άλλωστε και αυτό το νοµοσχέδιο –επιµένουµε!- είναι βασισµένο στα δικά τους έργα, στους δικούς
τους νόµους, τους οποίους καλείται να ολοκληρώσει τώρα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν την ίδια αφετηρία. Τα επιχειρήµατα και
του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα έχουν την ίδια βάση.
Εποµένως, χρειάζεται να ανοίξει καθαρό µέτωπο µε όλες
αυτές τις δυνάµεις. Όλοι πρέπει να µπουν, να µπούµε µπροστά
στις ευθύνες µας. Αυτό λέµε, κυρίως απευθυνόµενοι στον ελληνικό λαό.
Η πάλη για την απόσυρση του νοµοσχεδίου αναµφίβολα συνδέεται µε την προοπτική επίλυσης του προβλήµατος. Γύρω από
αυτό το ζήτηµα υπάρχουν θέσεις και εχθρικές προς τα πραγµατικά λαϊκά συµφέροντα, θέσεις που µπερδεύουν τους εργαζόµενους, τους εγκλωβίζουν σε νέα αδιέξοδα, σπέρνουν σύγχυση.
Κατά τη γνώµη µας, αφετηρία των θέσεων που πραγµατικά
υπηρετούν τον λαό, τα συµφέροντά του και είναι αντικείµενο διαπάλης πρέπει να είναι τα εξής καθαρά ζητήµατα:
Πρώτον, οι εργαζόµενοι δεν παραιτούνται από το να διεκδικούν ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και σύνταξης, που περιλαµβάνει δωρεάν υγεία και
πρόνοια για τα λαϊκά στρώµατα, µε τις απαραίτητες κρατικές
υποδοµές, µε επαρκές ανθρώπινο δυναµικό, κατάλληλα µέσα,
αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι δουλειά µέχρι τα βαθιά γεράµατα.
Δεν πρέπει κανένας και καµµιά να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση,
την απαίτηση να καλυφθούν σε µία πορεία όλες οι απώλειες του
εισοδήµατός τους, όσα έχασαν τα χρόνια της κρίσης, µε βάση
τις σηµερινές, τις σύγχρονες ανάγκες τους. Δεν πρέπει να υποχωρήσουµε από την απαίτηση να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι, οι περιορισµοί στην ιατρική, φαρµακευτική
περίθαλψη.
Δεύτερον, και ταυτόχρονα, πρέπει να απαιτήσουµε αξιοπρεπείς µισθούς και µεροκάµατα, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,
κατοχυρωµένα δικαιώµατα µέσα από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Πρέπει να ακυρωθούν όλοι οι νόµοι που έχουν οδηγήσει
τις εργασιακές σχέσεις στη σηµερινή ζούγκλα, να µην περάσει
το σχέδιο για οµαδικές απολύσεις που είναι στα σκαριά, να υπάρξει ουσιαστική προστασία των ανέργων, για όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία τους, να αναπτυχθεί η πάλη για κατοχύρωση
µόνιµης, σταθερής δουλειάς για όλους και όλες στην προοπτική
ανατροπής αυτού του συστήµατος.
Τα αιτήµατα αυτά είναι βασικοί όροι για να ξεφύγουν ή να αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι τη φτώχεια τους, να διασφαλίσουν
µία ανθρώπινη ζωή. Το πρόβληµα που προκύπτει αφορά τη χρηµατοδότηση και την εξασφάλιση αυτών των αιτηµάτων.
Η µόνη απάντηση, εδώ κατά τη γνώµη µας, που ανταποκρίνεται στα πραγµατικά συµφέροντα του λαού είναι µόνο µία: Να
πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο, να πληρώσει το κράτος τους. Δεν
µπορεί να υπάρχει άλλη λύση σήµερα. Ή θα πληρώσει το κεφάλαιο ή οι εργαζόµενοι θα οδηγούνται συνεχώς στην εξαθλίωση
και όλο και σε µεγαλύτερα αδιέξοδα. Ο ελληνικός λαός δουλεύει,
παράγει αυτόν τον πλούτο. Ο λαός, λοιπόν, είναι που πρέπει να
δικαιωθεί και σε αυτή την πάλη το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάµεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Κουτσούµπα.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης για δευτερολογία της τάξης
των δέκα λεπτών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Συνήθως µιλάω πολύ λιγότερο από τον χρόνο που µου διατίθεται.
Αναφερθήκατε, κύριε Τσίπρα, στο ηθικό σας πλεονέκτηµα.
Αυτές τις µέρες µε τα όσα αποκαλύπτονται; Θα ήθελα να είχατε
µία ελάχιστη στοιχειώδη επίγνωση της πραγµατικότητας. Κατηγορείτε τους πολιτικούς σας αντιπάλους για δηµαγωγία και µιλάτε εσείς για συντεχνιακές και πελατειακές ρυθµίσεις. Μα, δεν
υπήρξε µία κοινωνική οµάδα στην οποία να µην υποσχεθήκατε
προεκλογικά τον ουρανό µε τα άστρα!
Δεν ξέρω αν είχατε τον χρόνο, αυτήν την επέτειο, αυτό το Σαββατοκύριακο να δείτε λίγο τα βίντεο που έπαιζαν στα κοινωνικά

5054

δίκτυα. Αυτή η δυναµική σας διαβεβαίωση στον Αυτιά «µε εµάς
ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει ξανά ΕΝΦΙΑ» έχει σπάσει
κάθε ρεκόρ.
Μη συµπεριφέρεστε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, σαν µοναχός του Μεσαίωνα. Έχετε το χάρισµα, το µεγάλο χάρισµα να
λέτε ψέµατα και να µην κοκκινίζετε, αλλά να µην το παρακάνετε.
Λέτε ότι µειώσατε τους µετακλητούς. Το επίσηµο site της απογραφής ανακοινώνει στις 31-12-2015 χίλιοι εννιακόσιοι ένας µετακλητοί, το 2014 ήταν χίλιοι οκτακόσιοι ογδόντα οκτώ. Από πότε
το χίλια εννιακόσια ένα είναι το µισό του χίλια οκτακόσια ογδόντα
οκτώ;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τώρα αντιγράφεις το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που έχει ψεύτικα στοιχεία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Όχι, όχι, αντιγράφω, κύριε Πρωθυπουργέ, την Απογραφή.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αντιγράφεις
το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». Έχεις γραµµή από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Όχι, όχι. Ανοίξτε το, να δείτε τα στοιχεία στο επίσηµο site.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μέσα σ’ αυτούς είναι και οι µετακλητοί των δηµάρχων, των Βουλευτών και
όλων.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Επιτρέψτε µου, όµως.
Η δική µας πρόταση, κύριε Τσίπρα –δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε πριν, στην πρωτολογία µου το είπα- είναι πολύ απλή.
Υπάρχει ένας νόµος του 1985, ο νόµος του κ. Τσοχατζόπουλου,
ο οποίος µετέτρεψε µ’ ένα νόµο τα πολιτικά γραφεία σε δηµόσιες
υπηρεσίες.
Εµείς λοιπόν καλούµε εσάς…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με συγχωρείτε ένα λεπτό,
κύριε Θεοδωράκη.
Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ο κ. Θεοχάρης και η κ. Σταµπουλή µαλώνουν. Σταµατήσετε παρακαλώ.
Κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Εµείς, λοιπόν, έχουµε µια συγκεκριµένη πρόταση -και προς
τα κόµµατα που έχουν κυβερνήσει και που είχαν επιδοθεί σε κοµµατικές προσλήψεις και προς το ΣΥΡΙΖΑ-, να καταργήσουµε όλοι
µαζί τον νόµο Τσοχατζόπουλου του 1985, που µετατρέπει τα πολιτικά γραφεία σε δηµόσιες υπηρεσίες, να περιορίσουµε στο
ελάχιστο, να ακολουθήσουµε το µοντέλο της Κύπρου που κάθε
Υπουργός έχει τη δυνατότητα να έχει έναν σύµβουλο και µια
γραµµατέα, τελεία. Καµµία στρατιά από συµβούλους. Οι υπόλοιποι να αναζητούνται από το δηµόσιο.
Η δική µας πρόταση είναι συγκεκριµένη, να συνεργαστούµε
για ένα νέο δηµόσιο. Εµείς, βέβαια, δεν θα απολογηθούµε για το
σχήµα «4-2-1». Δεν µετείχαµε και δεν θα µετάσχουµε σε τέτοια
σχήµατα. Αν όµως εσείς που κυβερνάτε και εσείς που κυβερνήσατε είστε αποφασισµένοι για ένα δηµόσιο που τα κόµµατα θα
είναι απέξω, που δεν θα είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι έρµαιο του
βαθέως κοµµατικού κράτους, εµείς είµαστε εδώ και θα δώσουµε
αυτή τη µάχη.
Επιτρέψτε µου όµως να πω το εξής γιατί αναφερθήκατε σ’
αυτό το ηθικό πλεονέκτηµα. Ο νους µας πάει και σε αυτούς που
έχετε στο πλευρό σας, κύριε Τσίπρα, τα παλικάρια που, ενώ µετείχαν σε όλα τα µεγάλα πάρτι της Μεταπολίτευσης, τώρα ως
µετανοηµένα και πλούσια βέβαια, έχουν βρει καταφύγιο στην
αυλή σας.
Δεν θέλω να σας κάνω συστάσεις και να προσωποποιήσω την
κουβέντα αυτή τη στιγµή, αλλά θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
δεν είναι µόνο αυτοί η Ελλάδα, µεγαλοστελέχη δηλαδή του «πράσινου κράτους», που µόλις είδαν την πτώση, βρήκαν το φως τους
στην Αριστερά ή κάποια βουτυρόπαιδα, που παριστάνουν τους
επαναστάτες ράπερ και πάνε στην επανάσταση µε τη Mercedes
του µπαµπά τους και έχουν ένα όνειρο, να δουλέψουν σκληρά στο κόµµα βέβαια και στο δηµόσιο- και να πάρουν και αυτοί µια
λιµουζίνα. Ζουν µε τα λεφτά του κράτους και αυτοί και οι φίλοι
τους και οι συγγενείς τους και πουλάνε µελό ιστορίες αντίστασης…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τι σας ενοχλεί;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Με ενοχλεί ότι είσαι ψεύτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τι σας ενοχλεί; Δεν την είδατε τη Mercedes; Δεν σας ενόχλησε αυτό, κύριε Μανιέ; Δεν το ακούσατε ποτέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Με ενοχλεί αυτό που λες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μανιέ, παρακαλώ
καθήστε κάτω. Μην διακόπτετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Το πρόβληµα, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Τόσα χρόνια µε σένα…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): …δεν είναι το ατόπηµα ενός νεαρού, είναι ότι το καλύπτετε
και υπερηφανεύεστε γι’ αυτό το ατόπηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Να πεις ένα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μανιέ, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Συγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αυτές οι ιστορίες αντίστασης, που πουλάνε, θα έπρεπε να
σας προσβάλλουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Άσε εµείς τι πουλάµε, εσύ τι πουλάς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Να πάµε όµως και στο ασφαλιστικό.
Εµείς το έχουµε ξεκαθαρίσει. Η αύξηση εισφορών…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι έτσι. Άλλο η δήλωση
που έγινε και άλλο ότι είναι στρατιές κ.λπ.. Δεν είναι σωστά αυτά
τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το γνωρίζει αυτό ο κ. Θεοδωράκης. Σας παρακαλώ, αφήστε τον. Έχει το δικό του ειρµό
σκέψεως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κοιτάξτε, δεν θέλω να επανέλθω, αλλά νοµίζω ότι είναι βαθύτατα προσβλητική η εικόνα ενός νεολαίου που µιλάει στο
όνοµα ενός κόµµατος που υποτίθεται ότι είναι αριστερό και λέει:
«Είµαι στη θέση και θα βάλω στη θέση του δηµοσίου την οικογένειά µου, επειδή κάποιοι παππούδες µου πολέµησαν στο βουνό».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Δεν είναι δηµόσιο!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν είπε αυτό!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Και την επόµενη ηµέρα να εµφανίζεται στη γιορτή της επανάστασης, κατ’ αυτόν, οδηγώντας την πολυτελή αυτοκινητάρα
του πατρός του. Το πρότυπο αυτό είναι ενοχλητικό.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Αναπαράγεις τη δηµοσίευση του
κοµιστή!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έχει και άλλα ρεπορτάζ το
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». Πες µας όλη τη σελίδα από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπάρκα, παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αν δεν είναι ενοχλητικό για εσάς, κι έχετε το ίδιο όραµα
για τα ίδια αυτοκίνητα, πρόβληµά σας!
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µην παρεµβαίνετε! Να µην αναπαράγεται αυτός ο διάλογος.
Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ήθελα να πάω στο ασφαλιστικό και θέλω να πω ευθέως
αυτό που έχουµε πει εδώ και πολύ καιρό.
Για εµάς η αύξηση των εισφορών δεν είναι τίποτα άλλο παρά
φόρος στην εργασία. Αύξηση εισφορών σηµαίνει µείωση µισθών
και βρίσκει αντίθετους τους εργαζόµενους και τα συνδικάτα. Η
αύξηση των εισφορών στους αυτοαπασχολούµενους έχει χαρακτήρα διωγµού της µεσαίας τάξης και θα οδηγήσει στην έξοδο
από την πραγµατική οικονοµία ενός πολύτιµου κεφαλαίου για τη
χώρα και άρα, βαθµιαία, σε περαιτέρω επιδείνωση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σαν κόµµα εξουσίας να κάνει ό,τι έκαναν και
τα άλλα κόµµατα εξουσίας, να πετάξει δηλαδή το «µπαλάκι» σε
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άλλους και να προστατεύσει ο ίδιος τους δικούς του ψηφοφόρους. Ο δανεισµός, όµως, τελείωσε, οπότε θα πρέπει να γεννηθεί
ένα νέο κόλπο. Και τι κάνει ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος; Τι µας
λέει;
Αυξάνει υπέρµετρα τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολούµενους και στους αγρότες µετά
από κάποιο διάστηµα και χρησιµοποιεί αυτά τα λεφτά για να κλείσει κάποιες τρύπες. Παίρνει δηλαδή τα λεφτά από κάποιους που
–άκουσον άκουσον- φοράνε γραβάτα και άρα δεν είναι «δικοί
µας» ή είναι µεγαλοαγρότες –νέος όρος για την παράταξη που
κυβερνάει- για να τα δώσει σε κάποιους που τόσα χρόνια τους
µοίραζε υποσχέσεις. Και λέει στους δικούς του: «Για τρία χρόνια
δεν κόβω σύνταξη. Μετά θα έχει τελειώσει η κρίση, άρα θα
έχουµε και αυξήσεις».
Όµως, νοµίζω ότι, κανείς σε αυτή τη χώρα δεν πιστεύει τις
υποσχέσεις που δίνει ένας Υπουργός ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν είναι λωτοφάγοι. Καταλαβαίνουν ότι θέλουν να τους πάρουν τα λεφτά, να τα δώσουν σε κάποιους
άλλους και το αντάλλαγµα των υποσχέσεων δεν αξίζει τίποτα.
Κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι είµαστε µπροστά -και θα πρέπει
να το πούµε, γιατί ξεπερνά ίσως τις ρυθµίσεις που ασφαλιστικού
που προσπαθούµε να κάνουµε- σε ένα νέο κύµα οικονοµικής κρίσης και αυτό το νέο κύµα θα είναι πιο καταστροφικό από το προηγούµενο.
Έρχεται τώρα ο λογαριασµός των capital control. Έρχεται νέο
κύµα από λουκέτα και αφορά όσους πάλεψαν µε νύχια και µε
δόντια αυτά τα πέντε χρόνια και κράτησαν τις επιχειρήσεις τους
ανοικτές. Δεν είναι οι µεγαλοκαταθέτες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις λίστες ξένων τραπεζών ή φορολογικών παραδείσων
τα θύµατα, αλλά οι µικροϊδιοκτήτες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το δυναµικό κοµµάτι της επιχειρηµατικότητας του ιδιωτικού
τοµέα, αυτοί δηλαδή που πληρώνουν τις σπατάλες του κοµµατικού κράτους και αυτοί που δεν µπορούν να βρουν διέξοδο, γιατί
δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονοµικό σχέδιο και τελικά αυτοί που
θα πληρώσουν και το µάρµαρο της ασφαλιστικής περιδίνησης
της Κυβέρνησής σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Θεοδωράκη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος
Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα τις δευτερολογίες. Με εντυπωσίασε η κουβέντα του κυρίου Πρωθυπουργού ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πενήντα έναν συµβούλους στο Υπουργείο του.
Δεν απαντήσατε επ’ αυτού, κύριε Μητσοτάκη. Είπατε απλώς
«κάναµε και εµείς λάθη».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα τα δώσετε, λέτε. Θα ήταν ενδιαφέρον να µάθουµε από το
2000 και µετά πόσοι ακριβώς είναι οι επιστηµονικοί σύµβουλοι,
οι µετακλητοί, κ.λπ..
Πρέπει να µάθει και ο κόσµος, γιατί λέτε ότι κόψατε και εσείς,
κύριε Πρωθυπουργέ. Κόψατε και πού το πήγατε όµως; Ενδιαφέρεται η Ελλάδα να µάθει πού το πήγατε. Υπάρχει και η άποψη
ότι επειδή είναι προσωρινοί, επιτρέπεται να είναι και συγγενολόγια. Να πούµε για µία παράβαση ή δύο, αυτές να τις καταλάβουµε. Όµως, να διορίζει µανάδες κάποιος…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, δεν υπήρχε µάνα; Α, έκανα εγώ λάθος! Έγραψαν λάθος οι
εφηµερίδες!
Καλό είναι να µάθουµε από το 2000 και µετά τι λεηλασία γίνεται και ποιοι την κάνουν. Πρέπει να µάθει ο κόσµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πρέπει να µάθει ο κόσµος και για τα χρήµατα των κοµµάτων.
Γιατί έµαθα σήµερα µια πληροφορία για τα χρήµατα των κοµµάτων, ότι δηλαδή υπάρχει –λέει- ένας παλιός νόµος ο οποίος λέει
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ότι πρέπει να παρακρατείται ένα χαρτόσηµο 2,40% και ότι για το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία αυτό, αν ισχύσει αναδροµικά –
και θα το φέρουν εντός των ηµερών στη Βουλή να το σβήσουν,
να ξέρετε- θα είναι 40 εκατοµµύρια ευρώ. Το ακούσατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι το πρόστιµο. Έπρεπε από το 1980 περίπου, όταν δίνονταν
λεφτά στα κόµµατα, να παρεκρατείτο 2,40% κάθε φορά. Δεν παρεκρατείτο. Τον βρήκαν τον νόµο και διεκδικεί το δηµόσιο το
2,40%. Για όλα τα κόµµατα, ακόµα και για το ΚΚΕ, βγαίνουν µεγάλα ποσά. Τα λεφτά που διεκδικεί το δηµόσιο είναι περίπου 42
εκατοµµύρια ευρώ γι’ αυτά τα παλιά. Το ακούσατε ή δεν το ακούσατε; Θα φέρουν τροπολογία, µάλιστα, για να τα γλυτώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Μη µιλάτε διαδραστικά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για να τα γλυτώσουν, θα φέρουν τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι δυνατόν.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Από εµένα το ακούσατε αυτό; Θα το δείτε εντός των ηµερών.
Μου το εξοµολογήθηκε κάποιος.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Άκουσα όλες τις δευτερολογίες. Κατά τον κύριο Πρωθυπουργό,
η Νέα Δηµοκρατία έσφαλε σε όλα. Κατά τη Νέα Δηµοκρατία, ο
ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Και η Ελλάδα; Από τη Μακεδονία µέχρι
την Κρήτη είναι ηλίθιος ο κόσµος που διαµαρτύρεται µε όλους
σας; Είναι ηλίθιος αυτός ο κόσµος; Εσείς τον αγαπάτε τόσο
πολύ; Και ο κόσµος; Γιατί δεν τολµάτε να πάτε στα χωριά σας να
δείτε τη γλύκα; Γιατί δεν πάτε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εσύ που είσαι λαλίστατος εκεί κάτω και σηκώνεις τα χέρια, πας
στο χωριό σου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, σας
παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν σε συµβουλεύω να πας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κάνετε, λοιπόν, ότι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ελλάδα.
Από τον κ. Κατρούγκαλο περίµενα ειλικρίνεια. Τι ειλικρίνεια;
Αφού το ασφαλιστικό δεν πάει καλά, άρα µειώθηκε το µπάτζετ,
λέτε ότι θα δώσετε σταθερές συντάξεις. Με τι λεφτά, βρε παιδιά;
Ταχυδακτυλουργοί είστε; Συγγνώµη, αλλά, αν τα καταφέρετε, θα
υποκλιθώ ότι είστε οι πιο σπουδαίοι που πέρασαν µετά τον Κολοκοτρώνη. Αλήθεια σάς το λέω. Αν καταφέρετε µε λιγότερα
λεφτά να δώσετε τις ίδιες συντάξεις, εγώ θα σας βγάλω το καπέλο.
Όµως, ξέρετε τι θα δώσετε; Να σας το πω; Δεν κάνει να σας
το πω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ….
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τι να πω τώρα; Σέβοµαι την Αίθουσα και δεν θα πω τι θα δώσετε
στο τέλος. Και ο κόσµος το ξέρει. Αυτόν τον κόσµο που του λέγατε ότι θα πάρει δέκατο τρίτο µισθό, που σε όλα τα παιδιά τάζατε ότι θα τα βάζατε σε δουλειές, αυτόν τον κόσµο τώρα τον
βάζετε στο υδραυλικό πιεστήριο, να του πιείτε και το τελευταίο
αίµα.
Αλήθεια, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν κάποιος είναι δικηγόρος µε δελτία παροχής υπηρεσιών και κόβει 100 ευρώ, πρέπει να δώσει τα 72 ευρώ. Πιστεύετε ότι θα κόβει; Εάν πιστεύετε
ότι θα κόβει, είστε αφελής.Εάν βάζετε τόσο µεγάλα ποσοστά
εξόδων, ασφαλιστικά και φορολογικά, και φρονείτε ότι ο άλλος
θα κόβει, είστε εκτός τόπου και χρόνου.
Εάν υπήρχε ειλικρίνεια και έλεγε ο Πρωθυπουργός «δεν πάµε
καλά και θέλουµε απ’ όλους να κόψουµε ένα 20%», εµείς στην
Ένωση Κεντρώων θα ψηφίζαµε. Αυτό απέναντι σε ειλικρινείς και
τίµιες συµπεριφορές.
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Όµως, όταν µε µειωµένο µπάτζετ, εσείς δίνετε κύριες συντάξεις, είστε παπατζήδες. Έτσι εξελίσσεστε! Μόνο ένας παπατζής
δηλώνει τέτοια πράγµατα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Συγγνώµη για τη φράση που χρησιµοποιώ. Επαναλαµβάνω ότι
σέβοµαι την Αίθουσα. Όµως, µε λιγότερα λεφτά, οι ίδιες υπηρεσίες, αυτό δεν γίνεται µε λογικούς ανθρώπους, αλλά µε ανθρώπους που υποτιµούν τη νοηµοσύνη του κόσµου.
Οι αγρότες είναι ανόητοι που φοβούνται; Εγώ τι είπα στους
αγρότες; Είπα να τους αφήσουµε αφορολόγητους για έστω
20.000 ευρώ τζίρο. Ούτε αυτό το ακούω. Το κάνατε, δεν το κάνατε; Αφορολόγητους τελείως, όµως! Έχει γίνει αυτό; Έχει συµπεριληφθεί; Δεν έχει συµπεριληφθεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Στους ελεύθερους επαγγελµατίες πάλι …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ να κάνετε την αγόρευσή σας σε πρώτο πρόσωπο. Μην
απευθύνετε ερωτήµατα συνεχώς, διότι λειτουργεί διαδραστικά
µέσα στην Αίθουσα και δεν είναι σωστό. Σοβαρά σας το λέω! Η
αγόρευσή σας πρέπει να είναι χωρίς ρητορικά ερωτήµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Μα, πρέπει να απευθυνθούν και κάποια ερωτήµατα σε κάποιους
που είναι εξυπνάκηδες και µε λιγότερο budget δίνουν περισσότερα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε! Με λιγότερο budget δίνουν περισσότερα πράγµατα! Άρα, όλοι εµείς οι άλλοι είµαστε ηλίθιοι!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχετε έναν αδίστακτο κοµµατισµό! Βλέπω µε τι πάθος χειροκροτάτε τον Αρχηγό σας! Γλείψιµο είναι αυτό; Τι είναι; Χωρίς να
πουν τίποτα σπουδαίο, τους χειροκροτάτε. Τι είναι αυτό; Παρακαλώ θέλω να µάθω τι είναι αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Χειροκροτάτε, ενώ δεν ελέχθη κάτι σηµαντικό. Και αυτό παρουσιάστηκε και στη Νέα Δηµοκρατία, κύριε Μητσοτάκη. Μην χαµογελάτε! Και σε εσάς παρουσιάστηκε. Χωρίς να λέτε κάτι
αξιοσηµείωτο, υπήρχε χειροκρότηµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αυτό είναι πίστη προς το πρόσωπό σας; Θα δείτε στο µέλλον
πόσο πιστοί είναι όλοι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Γιατί κάποιοι δεν προσέρχονται στην Αίθουσα. Το έχετε παρατηρήσει, κύριε Μητσοτάκη; Κάποιοι από το κόµµα σας δεν προσέρχονται εις την Αίθουσα! Έτσι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ το παρατήρησα. Εγώ κάθοµαι πίσω και παρατηρώ και βλέπω
ότι κάποιοι δεν προσέρχονται επιµελώς εις την Αίθουσα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι! Μη µε αναγκάσετε να σας επαναφέρω στην
τάξη. Σας παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ζητάµε, κυρίες και κύριοι, απλή αναλογική. Κι εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ
µιλάτε για ένα αναλογικότερο, λέει, σύστηµα. Για να καταλάβω,
τι θα πει «αναλογικότερο»; Θα πει αντί το µπόνους να είναι πενήντα έδρες, να είναι τριάντα;
Ξέρετε τι σηµαίνει απλή αναλογική; Σηµαίνει να µη σχηµατίζεται κυβέρνηση αν δεν πάρεις 50% συν µία ψήφο. Αυτό είναι η
απλή αναλογική. Θα το κάνετε; Θα το κάνετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, υποµονή. Μέχρι πότε; Μέχρι να βγει η ψυχή µας; Μέχρι να βγει
η ψυχή µας κάνουµε υποµονή, κύριε Κουρουµπλή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, προχωρή-
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στε, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν θέλω να τα βάλω και µαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουµπλή, έλεος!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο κ. Κουρουµπλής απαλλάσσεται. Δεν θέλω να ανοίξω ένα νέο
µέτωπο!
Όσο δεν γίνεται η απλή αναλογική, συνεχίζονται οι επιδοτήσεις
του πρώτου κόµµατος. Και νοµίζω ότι άκουσα τον Πρωθυπουργό
που είπε στο Ταεκβοντό ότι θα προσπαθήσει ο κάθε ψηφοφόρος
να είναι ισοδύναµος µε τον άλλον. Το είπε στο Ταεκβοντό. Χωρίς
απλή αναλογική δεν γίνεται αυτό, κύριε Τσίπρα. Διότι εσείς κυβερνάτε τώρα µε πενήντα έδρες επιδότηση. Δηλαδή, αντί τους
εκατόν σαράντα εννέα Βουλευτές που έχετε, θα είχατε ενενήντα
εννιά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Λάθος το λέω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): ….
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν έχετε πενήντα επιπλέον έδρες επιδότηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Λάθος το λέτε, κύριε Πρόεδρε! Προχωρήστε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, δεν έχετε. Κάνω λάθος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Θα είχαν και 37% επί των
πενήντα. Προχωρήστε! Είµαστε µηχανικοί και οι δύο και καταλαβαίνουµε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, έτσι! Άρα, δεν υπάρχει το µπόνους των πενήντα; Πώς γίνεται
το µπόνους; Δεν το κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πάµε παρακάτω! Σας παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πώς γίνεται το µπόνους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επί του µπόνους θα πούµε;
Δεν θα έφευγαν οι έδρες από την Ελλάδα. Θα ήταν εδώ µέσα οι
έδρες!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, επί του µπόνους, ο µπόνος, του µπόνου, ω µπόνε! Κατάλαβα,
κατάλαβα!
Κάποτε ο Καραµανλής, ο ιδρυτής της Νέας Δηµοκρατίας, είχε
πάρει διακόσιες δεκαεπτά έδρες! Με το 53%! Ξέρετε πόσο
έπρεπε να πάρει µε το 53%. Έπρεπε να πάρει εκατόν πενήντα
έξι και πήρε διακόσιους δέκα επτά! Είχε από τότε το µπόνους ο
Καραµανλής. Γύρισε µε µπόνους από το Παρίσι.
Kαι επειδή είναι πολύ βολικό το µπόνους, το βρήκε και Ανδρέας Παπανδρέου, που είχε υποσχεθεί την απλή αναλογική και
το συνέχισε. Kαι δεν βλέπω άλλα κόµµατα που έπρεπε να αγωνίζονται λίγο για απλή αναλογική, όπως το ΚΚΕ, που δεν το βλέπω
να το λέει συχνά. Θέλω να πιστεύω ότι το πρεσβεύουν, βέβαια,
αλλά δεν τους βλέπω να πιέζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θέλω να απαντήσω και στην κ. Γεννηµατά, παρότι λείπει, που
προτείνει εξεταστική επιτροπή για το πώς πτωχεύσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει τα δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν ξέρουν πώς πτωχεύσαµε; Με τους διορισµούς, τις κλεψιές, τα αίσχη, τα οποία γινόντουσαν επί χρόνια. Έτσι δεν πτωχεύσαµε;
Και τώρα, τις παρανοµίες του ΠΑΣΟΚ τις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, µετακόµισαν. Και είναι ευπρόσδεκτες βέβαια, διότι σας έφεραν
στην εξουσία. Στην εξουσία µπορεί να ήρθατε, η ιστορία όµως
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θα γράψει ότι µετακόµισε ένα κόµµα σκανδάλων σε σας για να
έρθετε στην εξουσία, ενώ η Ένωση Κεντρώων θα παλέψει να
έρθει τίµια στην εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ πολύ, ησυχία.
Ο κ. Καµµένος δεν είναι παρών στην Αίθουσα –προφανώς στην
πρωτολογία του είναι και η δευτερολογία µαζί– επειδή είχε καθήκοντα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα χρειαστούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα τα χρειαστείτε, το
ξέρω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα χρειαστούν, γιατί ούτως ή άλλως, αυτά που ακούστηκαν στις
δευτερολογίες λίγο είχαν να κάνουν µε το ασφαλιστικό.
Θα σας πω το ουσιώδες. Αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο προσπαθούµε να προχωρήσουµε τη διαπραγµάτευση όχι πια σε επίπεδο
διµερές, όπως κάναµε όλη αυτήν την περίοδο, όπου η διαπραγµατευτική µας ισχύς είναι πιο αδύναµη, αλλά προσπαθώντας να
εξευρωπαΐσουµε τα θέµατα που συζητάµε. Γιατί το τι θα γίνει µε
τις συντάξεις στην Ελλάδα, τι θα γίνει µε το κοινωνικό κράτος
στην Ελλάδα δεν είναι µόνο εθνικό θέµα, είναι και ευρωπαϊκό.
Από την αρχή είχαµε πει, πριν από τον Γενάρη, ότι θέλουµε µια
Ελλάδα σε µια κοινωνική Ευρώπη. Και ακριβώς αυτόν τον σπόρο
που σπείραµε πριν από τις εκλογές, τον βλέπουµε σε διάφορες
χώρες –Πορτογαλία, ελπίζω Ισπανία- να πιάνει τόπο.
Σε αυτήν τη σύγκρουση, λοιπόν, δύο απόψεων, νεοφιλελευθερισµού και κοινωνικής Ευρώπης, προφανώς εµείς υπερασπιζόµαστε προεχόντως τα συµφέροντα του λαού µας. Αλλά έχει
σηµασία και η µάχη αυτή που δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με την κοινωνία ήµασταν σε συζήτηση, µε τους αγρότες στα
µπλόκα, µε τους συναδέλφους µου τους δικηγόρους, που αύριο
έχουν στις 11.00’ ραντεβού µε τους εµπειρογνώµονες για να
βρούµε µια λύση. Να σας πω, όµως, ότι αυτή η λύση πρέπει να
είναι στο πλαίσιο των αρχών της µεταρρύθµισης, της ισότητας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ξέρετε, ο Μπάφετ, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσµο, είχε πει κάποια στιγµή ότι η γραµµατέας του, όπως είναι
το φορολογικό σύστηµα στην Αµερική, πληρώνει περισσότερο
φόρο από τον ίδιο. Εδώ, έχουµε το εξής αντίστοιχο παράδοξο:
όποιος έχει µια µεγάλη δικηγορική εταιρεία, µια µεγάλη κατασκευαστική, πληρώνει την ίδια ασφαλιστική υποχρέωση τώρα,
µε αυτόν που δουλεύει µε το µπλοκάκι γι’ αυτόν. Αυτό δεν µπορεί
να συνεχιστεί καιρό.
Προφανώς, όπου υπάρχουν ακραίες συνέπειες ενός δίκαιου
µέτρου, να το εξετάσουµε, αλλά να µπορούµε να καταλάβουµε
τι είναι προς την κατεύθυνση της ισονοµίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης και τι δεν είναι.
Θα κάνω µια µικρή αναφορά σε ορισµένες προτάσεις που
άκουσα από την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κ.
Γεννηµατά και γιατί µολονότι ζήτησε την απόσυρση του νοµοσχεδίου, νοµίζω διαφοροποιήθηκε από τον τόνο άλλων πολιτικών
Αρχηγών ως προς το ότι κατέθεσε κάποιες προτάσεις.
Δεν είναι άσχετο το ότι αναφέροµαι στις προτάσεις αυτές.
Στην Ευρώπη, µε την Αριστερά της σοσιαλδηµοκρατίας, προσπαθούµε να έχουµε µια προσέγγιση, γιατί και αυτή επανεξετάζει τη
στάση της και σκέφτεται εάν αυτός ο εναγκαλισµός µε τον
ακραίο νεοφιλελευθερισµό των τελευταίων δεκαετιών είναι η τελική της επιλογή.
Και όσο η Νέα Δηµοκρατία θα προχωράει σε αυτόν τον γάµο
ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισµού, τόσο θα µεγαλώνει το
χάσµα ανάµεσα σε αυτήν και στις άλλες δυνάµεις.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να καλέσω τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη
και το ΠΑΣΟΚ να σκεφτεί µερικές από τις προτάσεις τους. Μας
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είπαν, ας πούµε, για τρία ταµεία. Εγώ σε συνάντηση µε τους επιστηµονικούς φορείς, που κάλεσε ο Πρωθυπουργός, ρώτησα: Θα
θέλατε εσείς οι εκπρόσωποι των επιστηµόνων του ΕΤΑΑ να είσαστε στο ίδιο ταµείο αυτοαπασχολούµενων µε τους εµπόρους; Η
απάντηση που πήραµε ήταν όχι. Εσείς επιµένετε σε αυτήν την
πρόταση;
Είπα προηγουµένως ότι για εµάς η οργανωτική διάρθρωση
είναι δευτερεύουσα. Τι είναι το πρωτεύον; Η ισονοµία των κανόνων. Όλοι οι Έλληνες να έχουν την ίδια προστασία και να µην
υπάρχουν ούτε προνοµιούχοι ούτε χαµένοι.
Τέλος, χρωστάω µια απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Γιατί δεν
έγινε η αλλαγή του νόµου του που έβαλε τους φυτευτούς Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές; Όταν ήµουν εγώ στη θέση του,
µας το ζήταγε η ΑΔΕΔΥ. Μας το ζήταγε µε επίταση καταγγέλλοντάς τον ο κ. Ραγκούσης, ο προηγούµενος Υπουργός. Εάν αλλάζαµε αυτούς που φύτεψε, θα στέλναµε και εµείς το µήνυµα ότι
και εµείς σαν τους άλλους είµαστε, ότι ερχόµαστε να επιβάλουµε
τους δικούς µας ανθρώπους, τα δικά µας παιδιά στη θέση των
κοµµατικών που είχε επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης.
Και εγώ εισηγήθηκα και έγινε αποδεκτή από το Υπουργικό
Συµβούλιο η πρότασή µου, να µην κάνουµε αυτό που κάνανε και
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, όταν εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση, να έρθουν και µε έναν νόµο να τελειώσουν τη θητεία
των συλλογικών οργάνων. Κι αυτό, ακριβώς για να γίνει αυτό που
κάνουµε τώρα. Να έρθει ένα τίµιο σύστηµα αξιολόγησης και όχι
σαν αυτό που είχε η Νέα Δηµοκρατία, που ουσιαστικά ξεκινούσε
από την αφετηρία ότι ένα ποσοστό των υπαλλήλων είναι άχρηστοι και µέσω της αξιολόγησης θα έπαιρναν σιγά-σιγά το δρόµο
προς την απόλυση.
Και τώρα που θα έχουµε το τίµιο σύστηµα αξιολόγησης, αυτό
που έχει συζητηθεί και µε τους δηµόσιους υπαλλήλους και υιοθετεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προχωρήσουµε
πράγµατι στην αξιολόγηση, την καθαρή. Όχι για να βάλουµε
τους δικούς µας ανθρώπους, αλλά για να µπορέσουµε πράγµατι
να έχουµε τη δηµόσια διοίκηση που µας αξίζει. Και εκεί λοιπόν
δώσαµε δείγµα γραφής – και στη διοίκηση.
Νοµίζω σήµερα ότι όσοι έχουν αντέξει και βλέπουν στην τηλεόρασή τους τη συζήτηση θα κατάλαβαν ποιοι έχουν προτάσεις,
ποιοι λένε ανέκδοτα και ποιοι εν πάση περιπτώσει ανήκουν στο
παρελθόν και ποιοι στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Τσακαλώτος έχει τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν θα χρειαστεί. Οπότε,
ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θα κλείσει τη συζήτηση µε µια
µικρή τριτολογία κάποιων λεπτών.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μικρή, γιατί
είναι και αργά.
Θεωρώ ότι η σηµερινή συζήτηση ήταν καλό που έγινε. Διότι
ένα µείζον ζήτηµα, ένα µείζον κοινωνικό θέµα, η βιωσιµότητα της
κοινωνικής ασφάλισης απασχολεί όλους τους Έλληνες και όλες
της Ελληνίδες. Συζητήθηκε ανοιχτά ενώπιον του ελληνικού λαού
και κατατέθηκαν προτάσεις.
Πήραµε την ευθύνη να καταθέσουµε µια πρόταση ανοιχτά, όχι
σε κλειστά δωµάτια στη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς –
όπως συνήθως έκαναν άλλες κυβερνήσεις-, αλλά για αυτό το µείζον εθνικό θέµα, το µείζον κοινωνικό θέµα η πρότασή µας έγινε
δηµόσια γνωστή. Δεν την καταθέσαµε στα κρυφά στους θεσµούς. Την καταθέσαµε ταυτόχρονα σε όλη την ελληνική κοινωνία, την καταθέσαµε στους κοινωνικούς φορείς και είµαστε
ανοιχτοί σε έναν ουσιαστικό διάλογο µε τα κόµµατα, στο Κοινοβούλιο, µε τις κοινωνικές οργανώσεις, µε τις επαγγελµατικές
οµάδες.
Η σηµερινή συζήτηση ήταν χρήσιµη. Ήταν χρήσιµη, διότι κατέδειξε το πρόβληµα καταρχάς. Δεν συζητάµε εδώ επειδή
έχουµε µια υποχρέωση βάσει της συµφωνίας. Συζητάµε, διότι
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έχουµε ένα πρόβληµα που θα σκάσει µπροστά µας, θα σκάσει
στα χέρια µας, όποιος και αν κυβερνά αυτόν τον τόπο, τα επόµενα χρόνια. Και έχουµε χρέος στις επόµενες γενιές να ανοίξουµε τη συζήτηση και να βρούµε λύσεις.
Υπήρξε µια –νοµίζω- συµφωνία των περισσοτέρων στη διαπίστωση αυτή, ότι δεν µπορεί να µην προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις,
σε µέτρα, σε µεταρρυθµίσεις για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Βεβαίως υπήρξαν µια σειρά από διαφωνίες. Και δεν θα αναφερθώ µονάχα στις διαφωνίες για το ποιος φταίει. Άλλωστε θα
ανέµενε κανείς ότι ήταν απολύτως λογικό να υπάρχουν διαφωνίες.
Όµως, υπάρχουν και διαφορές σε σχέση µε τις κατατεθειµένες προτάσεις. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να πάµε σε µια δοµική µεταρρύθµιση για τη βιωσιµότητα του συστήµατος. Όµως,
θέλουµε να πάµε σε ένα αναδιανεµητικό σύστηµα και όχι σε ένα
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Πιστεύουµε ότι είναι δίκαιο να µοιράζει κανείς τα βάρη και να δίνει τη δυνατότητα προστασίας,
µιας ελάχιστης προστασίας, ανάλογα µε τις δυνατότητες της οικονοµίας σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Δεν πιστεύουµε ότι η λύση είναι ο πυλώνας της ιδιωτικής
ασφάλισης. Είναι η λογική που λέει ότι αυτοί που θα επιβιώσουν
θα είναι αυτοί που έχουν την οικονοµική δυνατότητα. Και αυτοί
που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα, είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή είναι επισφαλώς εργαζόµενοι, θα έχουν µια προοπτική στα γηρατειά τους µιας στοιχειώδους κοινωνικής
προστασίας.
Εµείς πιστεύουµε ότι οι εισφορές πρέπει να είναι ανάλογα µε
το εισόδηµα –µε το πραγµατικό εισόδηµα- και ότι αυτός είναι δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό που συνέβαινε µέχρι σήµερα, όπου οι εισφορές ήταν ίδιες για αυτούς
που έχουν και ίδιες για αυτούς που δεν έχουν, είναι ένας δείκτης
ανισότητας και αδικίας.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε τον συµψηφισµό επιδοτήσεων των
αγροτών και ασφαλιστικών εισφορών, που προτάθηκε, ιδίως
όταν στον ΟΓΑ –και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- υπάρχει ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό των αγροτών που χρωστάει στον ασφαλιστικό φορέα.
Θα σήµαινε µια τέτοια πρόταση –για να ακούν και οι αγρότες
που µας παρακολουθούν µε αγωνία- ότι ουσιαστικά το 40% σχεδόν του ενεργού πληθυσµού των αγροτών θα είχε περικοπές
στις επιδοτήσεις του. Αντιθέτως, εµείς παλεύουµε για να βάλουµε αφορολόγητο στις επιδοτήσεις των αγροτών.
Δεν συµφωνούµε µε την πλήρη εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος, που ουσιαστικά θα έδινε πολύ µεγάλες µειώσεις, σχεδόν 70% σε ορισµένες περιπτώσεις, στις επικουρικές
συντάξεις. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγµα, δεν είναι το
ίδιο µε άλλα λόγια, είναι άλλο η ρήτρα βιωσιµότητας, η δυνατότητα δηλαδή να δίνουµε τις επικουρικές συντάξεις από τα αποθεµατικά των ταµείων, µε γνώµονα βέβαια τη βιωσιµότητα των
αποθεµατικών, και άλλο η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, που ουσιαστικά σηµαίνει ένα πολύ απλό πράγµα, ότι προκειµένου να
διατηρούµε ένα συγκεκριµένο ποσοστό δαπανών, όταν αυτές οι
δαπάνες ξεπερνιούνται, δεν θα δίνουµε για τις επικουρικές συντάξεις.
Πιστεύουµε επίσης –και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό στην
αντίληψή µας- ότι δεν πρέπει να µειωθούν εκ νέου οι συντάξεις
των συνταξιούχων που τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δει τις
συντάξεις τους να µειώνονται κατά 35%. Και αυτό δεν είναι µονάχα, αν θέλετε, ένας δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά έχει
να κάνει και µε την ίδια τη δυνατότητα να παραµείνει, να τονωθεί
η ενεργός ζήτηση. Οι συνταξιούχοι αυτοί και οι άνθρωποι που
έχουν δει περικοπές 35% τα τελευταία χρόνια, ό,τι παίρνουν, το
καταναλώνουν και κυρίως ζουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους
που είναι άνεργα, διότι δυστυχώς η ανεργία παραµένει στο24%.
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Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι είναι και δίκαιο και ηθικό να δώσουµε
τη µάχη σε αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι αυτό επιθυµεί
και η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων, όχι
µονάχα οι συνταξιούχοι, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες,
που πράγµατι έχουν δει, µέσα από την πρόταση που καταθέσαµε, σε κάποια µεσαία εισοδήµατα επιβαρύνσεις, που πρέπει
να διορθώσουµε. Όλοι πιστεύω, η µεγάλη πλειοψηφία συµφωνεί
µε τον βασικό στόχο που έχουµε να µην επιφέρουµε εκ νέου νέες
µειώσεις στις τρέχουσες συντάξεις, στους συνταξιούχους που
έχουν δει µεγάλες περικοπές.
Και νοµίζω ότι αυτή τη µάχη πρέπει να δώσουµε το επόµενο
διάστηµα και για τη δηµιουργία µιας ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συµφωνίας, αλλά ταυτόχρονα και τη µάχη µε τους θεσµούς, τη µάχη για να πείσουµε ότι η χώρα βρίσκεται ένα βήµα
πριν από την έξοδο από την κρίση, η οικονοµία βρίσκεται ένα
βήµα πριν από την έξοδο από την κρίση.
Και για να προχωρήσουµε σε αυτήν την πολυπόθητη έξοδο
χρειάζεται κοινωνική συνοχή. Οφείλουµε να µην τη διαρρήξουµε.
Χρειάζεται κοινωνική συναίνεση σε µια γενναία µεταρρυθµιστική
προσπάθεια του ασφαλιστικού, ώστε να γίνει βιώσιµο. Και επιπλέον, δεν µπορεί να έχουµε άλλα µέτρα και άλλα σταθµά, εφόσον στη χώρα υπάρχει µια πολύ σηµαντική κοινωνική συµφωνία
ανάµεσα σε Κυβέρνηση και εργοδοτικούς φορείς.Και εφόσον και
σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες χώρες τις Ευρώπης, είχαν γίνει
δεκτά παρόµοια ισοδύναµα, έτσι και τώρα η πρότασή µας, σε
ό,τι αφορά τη µη περικοπή συντάξεων, οφείλει να γίνει δεκτή από
τους Θεσµούς κι αυτή θα είναι η µεγάλη µάχη που θα δώσουµε.
Τέλος, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το επόµενο διάστηµα θα είµαστε ανοιχτοί σε έναν ουσιαστικό διάλογο.
Ο διάλογος ήδη έχει ξεκινήσει στη Βουλή, στα κόµµατα αλλά κυρίως στην κοινωνία. Στην ΟΚΕ, στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, θα επιδιώξουµε έναν ουσιαστικό διάλογο µε τους κοινωνικούς φορείς, µε τους επαγγελµατικούς φορείς, µε τους
αγρότες.
Θέλουµε, όµως, διάλογο πάνω στην πραγµατικότητα των προτάσεων, όχι στην παραπληροφόρηση. Και θέλουµε αυτός ο διάλογος να καταλήξει σε µια µεταρρύθµιση που θα δώσει την
προοπτική της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού µας συστήµατος,
διότι αυτό το χρωστάµε στις επόµενες γενιές και ταυτόχρονα θα
διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, δηλαδή, θα αποτρέψει µια νέα
οριζόντια επέµβαση στις συντάξεις, δηλαδή, θα αποτρέψει µια
νέα περικοπή των συντάξεων των συνταξιούχων, που έχουν δει
οδυνηρές περικοπές τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύουµε ότι είναι ένας δύσκολος δρόµος, αλλά πιστεύουµε
ότι ο στόχος είναι εφικτός. Και πιστεύουµε ότι όσο πιο ειλικρινά
κι όσο πιο πλατιά κουβεντιάσουµε ανοιχτά και προχωρήσουµε
σε έναν ειλικρινή διάλογο µε την κοινωνία, τον στόχο µας θα τον
πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως που διεξήχθη µε πρωτοβουλία
του Πρωθυπουργού κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.12’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη
27 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: νοµοθετική εργασία και ειδική εκδήλωση (ώρα 13.00’)
για την ηµέρα µνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και
ηρώων του Ολοκαυτώµατος, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
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