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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’
Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 16 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14.52’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι δεν έχει τελειώσει
ακόµη η οµιλία του Προέδρου Οµπάµα και ο Πρόεδρος της Βουλής είναι εκεί. Θα ήθελε να είναι εδώ βέβαια µε την έναρξη της
διαδικασίας.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, εάν συµφωνείτε να αρχίσουµε και εν τω
µεταξύ θα έρθει και ο Πρόεδρος.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποφάσεις Βουλής, Οικονοµική Διαχείριση Βουλής:
α. Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2015.
β. Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017.
γ. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115 Α’/23-52013) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής.
Προτείνω οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να µιλήσουν για
δέκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για οκτώ λεπτά και
οι συνάδελφοι οι οποίοι τυχόν εγγραφούν στον κατάλογο οµιλητών για πέντε λεπτά.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα έλεγα να µας επιτρέψει ο κ. Μεϊκόπουλος, ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας, να δώσουµε τον λόγο στον κ. Καραθανασόπουλο
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επειδή τυχαίνει να πρέπει
να πάει στην εξεταστική επιτροπή και να προχωρήσουµε µετά
κανονικά σύµφωνα µε την σειρά που έχουµε πει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό της Βουλής για το έτος
2017. Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας γνωρίζουµε πολύ καλά

και κατανοούµε πολύ καλά τον ρόλο της Βουλής ως αστικό
θεσµό, ως ένας από τους στυλοβάτες του συστήµατος και µάλιστα νοµοθέτησης των πλέον σκληρών αντιλαϊκών και βάρβαρων
µέτρων.
Παρακολουθώντας την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισµού
της Βουλής δεν µπορούµε παρά να µην σηµειώσουµε ότι αυτός
παρουσίαζε από τα έτη 2009 έως σήµερα, µέχρι το 2016, µια µείωση των δαπανών κατά 40% ίσως και παραπάνω, µείωση η οποία
ξεπερνά ακόµα και τους στόχους του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Μακριά από το ΚΚΕ οι λαϊκιστικές αντιλήψεις. Άλλωστε οι παλαιότεροι το ξέρουν πολύ καλά, ως κόµµα από πάρα πολύ παλιά,
ότι από την πρώτη στιγµή, µετά τη Μεταπολίτευση ουσιαστικά,
είχαµε τονίσει την ανάγκη να υπάρχει γενναία µείωση των βουλευτικών αποζηµιώσεων σε µόνιµη βάση, µιλάγαµε και καταθέταµε προτάσεις νόµου για την κατάργηση της βουλευτικής
σύνταξης και την κατάργηση των άλλων προνοµίων των Βουλευτών.
Εµείς ως Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
άλλωστε στην πράξη τα εφαρµόζουµε αυτά, δίνοντας το σύνολο
της βουλευτικής αποζηµίωσης στα ταµεία του κόµµατος. Έτσι κι
αλλιώς η αντίληψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για
τον ρόλο του Βουλευτή στον σοσιαλισµό είναι ότι είναι τελείως
διαφορετικός από τον ρόλο του Βουλευτή στο αστικό σύστηµα.
Εκεί µιλάµε για εκπροσώπους των εργαζόµενων και των υπόλοιπων κοινωνικών οµάδων, όπου θα τους χαρακτηρίζει η ανακλητότητα χωρίς κανένα προνόµιο ή επιπλέον αποδοχές άλλου
είδους και αυτό µάλιστα νοµοθετηµένο, όπως αναφέρεται άλλωστε ρητά και στο πρόγραµµα του ΚΚΕ.
Θεωρούµε για τον προϋπολογισµό ότι υπάρχουν δαπάνες, οι
οποίες µπορούν να µειωθούν ακόµα παραπέρα και µία από αυτές
είναι και η βουλευτική αποζηµίωση. Την ίδια στιγµή, όµως, υπάρχουν και άλλες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της ίδιας
της Βουλής, τους εργαζόµενους, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ και θα έπρεπε να αυξηθούν. Αυτό
το τονίζουµε για τους µισθούς των εργαζοµένων στη Βουλή και
όχι µόνο. Συνολικότερα παλεύουµε για το σύνολο των εργαζόµενων, ώστε να υπάρχει αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών
που είχαν δεχθεί όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και να
µην εφαρµοστεί το ενιαίο µισθολόγιο για τους εργαζόµενους
στον δηµόσιο τοµέα, το οποίο αποτελεί φτωχολόγιο.
Δεύτερο στοιχείο. Φάνηκε από την πράξη ότι όλη η προσπάθεια την οποία έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής να φύγουν από τη
µέση τα συνεργεία καθαριότητας, είχε το εξής σηµαντικό αποτέλεσµα, δηλαδή 480.000 ευρώ εξοικονόµησε η Βουλή. Όµως,
ενώ ως ΚΚΕ είχαµε συµφωνήσει µε το να φύγουν οι «ενοικιαζό-
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µενοι» εργαζόµενοι δεν συµφωνήσαµε µε τη λύση η οποία δόθηκε, δηλαδή να υπάρξουν ατοµικές συµβάσεις µε τις καθαρίστριες. Και αυτό γιατί θεωρούµε ότι από τη στιγµή που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει να υπάρχει µόνιµη σύµβαση αορίστου χρόνου για τους εργαζόµενους µε όλα
τα δικαιώµατα, µε κλαδικές συλλογικές συµβάσεις και µε πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη ως βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελµα.
Και µάλιστα από τη στιγµή που έχει ένα τόσο µεγάλο κονδύλι
εξοικονόµησης η Βουλή, θα έπρεπε τουλάχιστον ένα κοµµάτι
από αυτό το κονδύλι να κατευθυνθεί στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζοµένων στις καθαριότητες. Επίσης, θα µπορούσε να καλύψει και άλλου είδους ανάγκες και ενδεχοµένως
άλλου είδους ζητήµατα που αφορούν τα αναλώσιµα ή τις καθαριότητες µεν µε καλύτερη αντιµετώπιση και τους υπολογιστές,
οι οποίοι παραµένουν απαρχαιωµένοι πολλές φορές και θα
έπρεπε να έχουν αναβαθµιστεί για να µπορούν να γίνουν όλες
αυτές οι απαραίτητες λειτουργίες.
Απ’ αυτήν την άποψη -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τη
σύντοµη παρέµβαση- ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ψηφίζουµε «παρών» στον προϋπολογισµό της Βουλής για το 2017,
όπως και στον απολογισµό που συζητάµε σήµερα, όχι γιατί
υπάρχει κάποιο πρόβληµα, αλλά από θέσεις πολιτικής άποψης
και εκτίµησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Προχωρούµε τώρα µε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο για δέκα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε εδώ σήµερα για να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό της Βουλής για το 2017, ο οποίος
και φέτος καταρτίστηκε µε γνώµονα τόσο την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της Βουλής και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της όσο και την ταυτόχρονη περιστολή
των δαπανών.
Ο προϋπολογισµός της Βουλής στοχεύει πρωτίστως στη συνολική αναβάθµιση της Βουλής και περιλαµβάνει πιστώσεις για
τις βουλευτικές αποζηµιώσεις και τις αποδοχές του προσωπικού,
τις προµήθειες για τη λειτουργία των υπηρεσιών, τη συντήρηση
και την επισκευή των κτηρίων της, καθώς και τις πιστώσεις που
προορίζονται για την προβολή του έργου της και την προώθηση
εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών.
Το 2016 ο προϋπολογισµός της Βουλής προέβλεπε δαπάνες
συνολικής αξίας 136.016.000 ευρώ. Ο νέος προϋπολογισµός για
το 2017 προβλέπει δαπάνες 132.985.000 ευρώ, σηµειώνοντας
ποσοστό µείωσης 2,23%, δηλαδή µείωση της τάξης των
3.031.000 ευρώ, σε σχέση µε τις προβλέψεις του προηγούµενου
οικονοµικού έτους, ενώ υπερκαλύπτει κατά 2.921.000 ευρώ τον
στόχο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, ο οποίος είναι 135.906.000, σε ποσοστό 2,15%.
Σχετικά µε την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή, θα ήθελα να επισηµάνω ότι σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2016 έχει µια
περιστολή δαπανών της τάξης του 2,23%. Γενικότερα για το µεσοδιάστηµα 2009 -έτος εµφάνισης της κρίσης- µέχρι το 2017 η
µείωση των δαπανών αντιστοιχεί σε µια ποσοστιαία µείωση κατά
40,13%. Αυτή η µείωση αντανακλά και τη γενικότερη προσπάθεια
προσαρµογής στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία, µε
ταυτόχρονο ωστόσο στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους Βουλευτές και τις υπηρεσίες
της Βουλής.
Όσον αφορά την κατανοµή των πιστώσεων, οι δαπάνες της
Βουλής κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις οµάδες: πληρωµές για
υπηρεσίες, προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού,
πληρωµές µεταβιβαστικές, δαπάνες που δεν εντάσσονται σε
άλλες κατηγορίες.
Πιο αναλυτικά, η Α’ κατηγορία, κωδικός 0000, περιλαµβάνει:
πιστώσεις για βουλευτικές αποζηµιώσεις, αποδοχές και εισφορές στο ΙΚΑ των πολιτικών υπαλλήλων της Βουλής, αµοιβές και
ασφαλιστικές εισφορές των ειδικών κατηγοριών συνεργατών, µε-
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τακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και πιστώσεις για λοιπές
υπηρεσίες, όπως δαπάνες για ταχυδροµικά, τηλεφωνικά έξοδα
υπηρεσιών, ύδρευση, φωτισµό και µισθώµατα, συντήρηση µισθωµένων κτιρίων.
Η συνολική δαπάνη της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στα
126.044.000 ευρώ για το 2017. Πράγµατι, είναι αυξηµένη κατά
390.000 ευρώ σε σχέση µε το 2016, όπου η δαπάνη ήταν
125.654.000 ευρώ.
Πρέπει να επισηµάνω, όµως, πως αυτή η αύξηση της συγκεκριµένης κατηγορίας δαπανών φέτος οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση της µισθολογικής δαπάνης από τη νέα εργοδοτική
εισφορά και τα ασφαλιστικά ταµεία που περιλαµβάνονται στον
υπό συγκρότηση από 1-1-2017 Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης
του ν.4387/2016, όπως επίσης και στην εφαρµογή της οµόφωνης
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής «Τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής», αναφορικά µε τις νέες ατοµικές συµβάσεις, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, για υπηρεσίες
καθαριότητας από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, καθώς και από
γυναίκες που είναι θύµατα βίας ή απασχολούνταν σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας που παρείχαν υπηρεσίες στη Βουλή.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη βουλευτική αποζηµίωση, αυτή παραµένει σταθερή στα ίδια µειωµένα επίπεδα µε το 2016. Υπενθυµίζω πως η αποζηµίωση των Βουλευτών ήδη από 1-1-2016
µειώθηκε κατά 10%, δηλαδή το συνολικό ποσό είναι 2.054.000
ευρώ, κωδικός 0121. Με άλλα λόγια, έχει σηµειωθεί ήδη περιστολή της βουλευτικής αποζηµίωσης συνολικά κατά 38%, δηλαδή 28% λόγω περικοπών των περασµένων ετών και 10% λόγω
της µείωσης του περασµένου οικονοµικού έτους, του 2016.
Αξίζει σε αυτό το σηµείο να επισηµανθεί ότι το 2016 ήταν η
πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης που έγινε περιστολή στον
βασικό µισθό. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως η µείωση της
βουλευτικής αποζηµίωσης συµπαρέσυρε και το επίδοµα οργάνωσης γραφείου, καθώς αυτό υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της
βουλευτικής αποζηµίωσης, µε αποτέλεσµα να µειωθεί κατά 4,9%,
δηλαδή συνολικό ποσό 313.000 ευρώ, και παραµένει στο ίδιο µειωµένο επίπεδο.
Όσον αφορά στις αµοιβές των πολιτικών υπαλλήλων, τακτικοί
και ΙΔΑΧ, κωδικός 0200, και στις πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές των πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και οργάνων της
ΕΛΑΣ, κωδικός 0500, η αύξηση των 2.456.000 ευρώ και 594.000
ευρώ αντίστοιχα, που παρατηρείται, οφείλεται στις µισθολογικές
ρυθµίσεις του ν.4354/2015 και στην εφαρµογή του νέου µισθολογίου, καθώς η µεταβολή του βασικού µισθού συµπαρασύρει
το επίδοµα θέσης ευθύνης.
Επίσης, οφείλεται και σε άλλες µισθολογικές διαφορές που
προκύπτουν βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθµολογίου,
ν.4024/2011, ενώ οι εισφορές στο ΙΚΑ διαµορφώνονται επίσης
αυξηµένες και από την επιβάρυνση από την εργοδοτική εισφορά
για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει του
ν.4387/2016.
Όσον αφορά στις αµοιβές των υπαλλήλων µε σχέση Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισµένου Χρόνου και ειδικών κατηγοριών και τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, κωδικός 0300, η προβλεπόµενη αύξηση του 1.096.000 ευρώ οφείλεται, εκτός από την
εφαρµογή του νέου µισθολογίου, και στην πρόβλεψη, όπως προανέφερα, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βάσει της οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της
Βουλής «Τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής» για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως και για γυναίκες που είναι θύµατα
βίας ή για αυτές που απασχολούνταν σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας.
Για τη συγκεκριµένη αυτή κατηγορία προσωπικού προβλέπεται,
επίσης, µια αύξηση της τάξης των 9.000 ευρώ και 12.000 ευρώ,
στους κωδικούς 1421 και 1423 αντιστοίχως της Β’ κατηγορίας,
λόγω της προµήθειας ειδών ένδυσης και υπόδησης, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού.
Να επισηµάνω, ωστόσο, πως η εν λόγω πρόβλεψη επιφέρει και
ταυτόχρονη µείωση των δαπανών καθαριότητας της Β’ κατηγορίας, κωδικός 0839, καθώς η παύση συνεργασίας µε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας συνεπάγεται µείωση της τάξης των
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478.000 ευρώ.
Μειωµένες διατηρούνται, επίσης, και για το 2017 κατά 20%, οι
δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κωδικός 0816, για τα αυτοκίνητα προς Βουλευτές, όπως και το 2016 που έγιναν συµβάσεις
µε αυτοκίνητα οικονοµικότερου τύπου, πετρελαιοκίνητα, της τεχνολογίας 1400 έως 1600 κυβικά.
Επίσης, σταθερή παραµένει και η κατά 13,3% µείωση που σηµειώθηκε το 2016 για τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, κωδικός
0826.
Σε αυτό το σηµείο να αναφέρω πως ως προς την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κωδικός 0824, φέτος γίνεται επιπλέον µείωση 171.000 ευρώ, λόγω της κατάργησης της
µισθωµένης γραµµής και του δικτυακού εξοπλισµού για τη ζωντανή µετάδοση του τηλεοπτικού σήµατος µέσω του διαδικτύου.
Μειώσεις παρατηρούνται, επίσης, στις δαπάνες για ταχυδροµικά, κωδικός 0823, µείωση 5.000 ευρώ, για ύδρευση, κωδικός
0831, µείωση 5.000 ευρώ και διαφηµίσεις-δηµοσιεύσεις, κωδικός
0841, µείωση 4.000 ευρώ, καθώς ο µεγαλύτερος αριθµός δηµοσιεύσεων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη µεγάλη προσπάθεια της Βουλής να εξορθολογήσει το κτηριακό θέµα, η
οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Ήδη, το 2016, προβλέφθηκε
µείωση στα µισθώµατα των κτηρίων κατά 323.000 ευρώ, καθώς
έγινε επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων µίσθωσης.
Παράλληλα, προβλέφθηκαν σηµαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες στα ιδιόκτητα κτήρια. Πράγµατι, το 2016, ως προς αυτό,
παρατηρήθηκε µεν µία αύξηση των δαπανών κατά 2.170.000
ευρώ στον κωδικό 0851, αµοιβές για συντήρηση και επισκευή
κτηρίων γενικά και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων, προκειµένου
να αποκατασταθούν κτήρια ιδιοκτησίας της Βουλής, στο γενικότερο πλαίσιο αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, µε
απώτερο, όµως, στόχο τη σταδιακή αποδέσµευση από τα µισθωµένα κτήρια που στεγάζει τις υπηρεσίας της.
Ποιο ήταν, λοιπόν, το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας;
Ήταν η µείωση κατά 585.000 ευρώ για τα µισθώµατα των κτηρίων, κωδικός 0813, που οφείλεται στη λύση της µίσθωσης του
κτηρίου επί της οδού Αµαλίας 14, καθώς και στη µείωση του µισθώµατος ήδη µισθωµένων κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες
της Βουλής.
Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι η παύση της µίσθωσης της
οδού Αµαλίας 14, σε συνδυασµό µε την ένταξη της Βουλής στο
εκπτωτικό πρόγραµµα της ΔΕΗ για τους µεγάλους καταναλωτές,
θα επιφέρει επιπλέον εξοικονόµηση 250.000 ευρώ, κωδικός
0832.
Εποµένως, το κόστος για το οποίο δεχθήκαµε µια κριτική πέρυσι, αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί µελλοντική απόσβεση, λόγω της εξοικονόµησης που προκύπτει από τη µείωση
του αριθµού των µισθωµένων κτηρίων.
Η Β’ κατηγορία, κωδικός 1000, περιλαµβάνει πιστώσεις για
προµήθεια εξοπλισµού υπηρεσιών εργαστηρίων και υποδοµών,
υγειονοµικό και φαρµακευτικό υλικό, ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτρισµού, ύδρευσης, θέρµανσης και
λοιπού εξοπλισµού, καυσίµων θέρµανσης και κίνησης και λοιπές
προµήθειες.
Η συνολική δαπάνη της Β’ κατηγορίας προϋπολογίζεται σε
3.170.000 ευρώ για το 2017 και είναι µειωµένη κατά 2.000.000 σε
σχέση µε την πρόβλεψη για το 2016, η οποία ήταν 5.171.000.
Η µείωση των δαπανών αυτής της κατηγορίας οφείλεται σε
τρεις, κυρίως, λόγους:
Πρώτον, στη µείωση των προβλεπόµενων δαπανών για τον
ηλεκτρονικό εξοπλισµό της Βουλής για το έτος 2017, λόγω της
αντικατάστασης µεγάλου µέρους πεπαλαιωµένων σταθµών εργασίας µε σύγχρονους και τις προµήθειες αποθηκευτικής υποδοµής που πραγµατοποιήθηκε το 2016.
Δεύτερον, στο ότι δεν θα απαιτηθεί προµήθεια υποδοµών για
συστήµατα βιβλιοθήκης, λόγω της χρησιµοποίησης υπηρεσιών
παροχής λογισµικού που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης.
Και τρίτον, στο ότι εκσυγχρονίστηκε ο εκδοτικός εξοπλισµός
µε την αγορά µεγάλων εκτυπωτικών µηχανηµάτων το έτος 2016,
µε αποτέλεσµα να είναι µειωµένες και οι προβλεπόµενες δαπά-
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νες για τη λειτουργία της εκτυπωτικής µονάδας.
Ειδικότερα, ως προς τον κωδικό 1311 «Προµήθεια Ειδών Συντήρησης και Εγκαταστάσεων», να επισηµάνω πως φέτος προβλέπεται µείωση κατά 383.000 ευρώ σε αντίθεση µε την αύξηση
κατά 240.000 ευρώ που παρατηρήθηκε το 2016 και οφείλονταν
στην προµήθεια υλικών για τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στη συντήρηση του µηχανικού εξοπλισµού της Βουλής.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση καθώς ο
εν λόγω κωδικός είναι σε άµεση συνάρτηση µε άλλους δύο κωδικούς της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή, τον κωδικό 0869 και τον
κωδικό 0851. Και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, η µείωση του
κωδικού 1311 οφείλεται βασικά στον εξορθολογισµό δαπανών
συντήρησης µε την ένταξη µέρους των εργασιών συντήρησης
και επισκευής λοιπού εξοπλισµού στα κτηριακά έργα της Βουλής.
Με τη µείωση αυτή, όµως, έχουµε και επιπρόσθετη µείωση
389.000 ευρώ στον κωδικό 0869 της πρώτης κατηγορίας «Αµοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισµού» καθώς επίσης και µείωση 1.801.000 ευρώ στον κωδικό 0851 επίσης πρώτης
κατηγορίας για «Αµοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτηρίων
γενικά και λοιπών Μόνιµων Εγκαταστάσεων», η οποία οφείλεται
στην ένταξη µέρους των κτηριακών εργασιών στην υπηρεσία διάθεσης ευρωπαϊκών και λοιπών πιστώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πρέπει να ολοκληρώσετε σιγά, σιγά, κύριε Μεϊκόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι αρκετά
αναλυτικός και νοµίζω ότι πρέπει να τα περιγράψουµε επακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να τα περιγράψετε,
αλλά έχουµε υπερβεί το χρόνο κατά δυόµισι λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα –αν γίνεται- για ένα
λεπτό την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό ακόµη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ως προς τον κωδικό 1712
«Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού» στον οποίο
κατά το έτος 2016 προβλέφθηκε αύξηση κατά 125.000 ευρώ
οφειλόµενη στην πρόβλεψη για προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων για τις ανάγκες του χώρου του κτηρίου επί της οδού Λένορµαν, θέλω να σηµειώσω πως φέτος προβλέπεται µείωση της
τάξης των 135.000 ευρώ, η οποία οφείλεται στον εξορθολογισµό
των δαπανών εγκατάστασης κλιµατιστικών µονάδων για το εν
λόγω κτήριο µε την ένταξή τους στα έργα της Βουλής.
Έχω αρκετά περισσότερα στοιχεία να παραθέσω. Άλλωστε τα
είχαµε πει και πιο αναλυτικά και στην επιτροπή που έγινε την
προηγούµενη εβδοµάδα. Γενικότερα αυτό που οφείλουµε να παρατηρήσουµε είναι ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής και για το
2017 προσπαθεί να αντιστοιχηθεί µε το κοινό αίσθηµα. Νοµίζω
ότι γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια και στο κτηριακό ζήτηµα
αλλά και αναφορικά µε τις αχρείαστες δαπάνες.
Ένα τελευταίο που θα ήθελα να επισηµάνω επίσης, είναι ότι
γενικά όλοι θα πρέπει να ευχαριστήσουµε το πολιτικό προσωπικό
της Βουλής για το σηµαντικό έργο που επιτελεί. Είναι πολύτιµη
η συµβολή τους στο έργο που καλούµαστε όλοι να ανταποκριθούµε µέσα στα χρόνια της κρίσης.
Και χωρίς να θέλω να καταχραστώ περισσότερο τον χρόνο,
καλώ όλους τους Βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα και τις παρατάξεις να υπερψηφίσουµε µαζί τον προϋπολογισµό της Βουλής
των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μεϊκόπουλο.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί
συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω –θεωρώ- εκ µέρους όλων
µας, όλων των συναδέλφων, τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση
στον φίλο και πρώην συνάδελφο, Θάνο Πλεύρη. Ευχόµαστε να
γίνει γρήγορα καλά.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα προς ψήφιση
ο προϋπολογισµός δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος
2017 και ο απολογισµός δαπανών οικονοµικού έτους 2015, όπου
περιλαµβάνονται οι δαπάνες που έχουν σχέση µε την αντιµετώπιση των αναγκών της Βουλής και τη λειτουργία των υπηρεσιών
της.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία –και θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
απ’ αυτό- να κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες της
Βουλής και στους εργαζόµενους των αντίστοιχων τµηµάτων που
φέρουν σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο και να τους συγχαρώ
για ακόµη µία φορά για τη συνέπεια που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα
ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής θα πρέπει να διακρίνεται από
δύο στοιχεία. Πρώτον, την ανάγκη να µειωθούν οι δαπάνες της
Βουλής συµβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια συγκράτησης των εθνικών δαπανών και δεύτερον στη βελτίωση της λειτουργίας και της υποδοµής της Βουλής και του Βουλευτή, που
πρέπει και οφείλει να λειτουργεί ως εκπρόσωπος του ελληνικού
λαού.
Επίσης, πρέπει να πούµε ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής
αποτυπώνει εκτός από νούµερα και λογιστικά στοιχεία και το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, αφού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχείς µειώσεις δαπανών και καλώς βεβαίως
συµβαίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια και φυσικά µε αφορµή την
οικονοµική κρίση και τις αυξηµένες ανάγκες για περιστολή των
δαπανών η Βουλή έχει εγκρίνει ουκ ολίγες µειώσεις.
Και θεωρώ αναγκαίο να το σηµειώσω γιατί δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που έχουµε δει στη δηµοσιότητα ρεπορτάζ και
άρθρα που κρίνουν µε ιδιαίτερη αυστηρότητα τις δαπάνες λειτουργίας του ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πολύ ορθά πράττουν,
αλλά θεωρώ ότι οφείλουµε και εµείς να δώσουµε βαρύτητα στις
όποιες αναφορές µας σε πραγµατικά στοιχεία και αριθµούς. Γιατί
αυτή η διαδικασία µας έχει φέρει πολλές φορές αντιµέτωπους
όλους µε την κοινωνία που πρέπει να γνωρίζει ότι όλοι οι προϋπολογισµοί της Βουλής από το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης και
µετά βαίνουν µειούµενοι.
Ο δε προϋπολογισµός του 2015 παρουσίασε ποσοστιαία µεταβολή σε σχέση µε το έτος του 2009 της τάξης του 37,1% από
τα 222.140.000 ευρώ του 2009 στα 139.922.000 για το έτος 2015.
Επίσης να αναφέρω ότι και ο προϋπολογισµός του 2014 ήταν
ήδη µειωµένος κατά το ποσό περίπου των 7 εκατοµµυρίων ευρώ,
δηλαδή, ποσοστό µείωσης 4,61% σε σχέση µε το 2013. Με δεδοµένες τις συνεχείς µειώσεις των δαπανών από το 2009 έως σήµερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40,13% συνολικά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την κατεύθυνση είναι
και ο προϋπολογισµός του 2017, που καταγράφει µείωση της
τάξης του 2,23% σε σχέση µε αυτόν του 2016. Με τον προτεινόµενο προϋπολογισµό του 2017 επέρχονται νέες περικοπές, που
αφορούν κυρίως περιστολή δαπανών λειτουργίας και καλύπτει
τον στόχο του µεσοπρόθεσµου πλαισίου που έχει τεθεί. Περιλαµβάνει τις περικοπές στις δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό,
τη λειτουργία της εκτυπωτικής µονάδας και τη λύση σύµβασης
µισθώσεων από κτήρια που πληρώναµε ακριβά µισθώµατα σε
κτήρια µε πιο χαµηλό µίσθωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί στη
συζήτηση του θέµατος στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής την
περασµένη Παρασκευή ακούστηκαν και πάλι ανέξοδες προτάσεις που στόχο έχουν να ευχαριστήσουν, ενδεχοµένως, τα αυτιά
των ψηφοφόρων, αλλά, δυστυχώς, αγγίζουν τα όρια του λαϊκισµού.
Εξηγώ αµέσως: Ο αγαπητός συνάδελφος, εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων, στην επιτροπή πρότεινε, λέει, την περαιτέρω
µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης καθώς, µας είπε ο Βουλευτής, οφείλει να δώσει πρώτος το παράδειγµα στον πολίτη.
Κρατήστε το αυτό: Ο Βουλευτής οφείλει να δώσει πρώτος το παράδειγµα στον πολίτη.
Έχω και εγώ µία πρόταση να κάνω στον αγαπητό συνάδελφο
και σε όσους υποστηρίζουν την ίδια άποψη. Άµεσα να επισκεφθείτε το λογιστήριο της Βουλής και να ζητήσετε η αποζηµίωσή
σας να πάει στον κρατικό προϋπολογισµό, για να τελειώνουµε
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µε αυτήν την ιστορία. Έχει γίνει µείωση της αποζηµίωσης του
Βουλευτή κατά 40% από το ξέσπασµα της κρίσης και ορθώς
έγινε, και αν πούµε και τα φορολογικά πάει στο 60% η µείωση,
και 51,11% στη βουλευτική σύνταξη. Έγιναν περικοπές στα λεγόµενα προνόµια, έγινε περικοπή δαπανών στα λειτουργικά
έξοδα της Βουλής. Κάποιοι συνάδελφοι, και ορθώς πράξανε, δεν
πήραν το αυτοκίνητο και κυρίως εδώ στην Αθήνα.
Ενδεχοµένως κάποιοι να πιστεύτε ότι µπορεί να λειτουργήσει η
Βουλή και οι Βουλευτές µε ακόµα λιγότερα. Να το συζητήσουµε.
Να επιχειρήσουµε, όµως, να ανοίξουµε και το θέµα της διαφοράς
ανάµεσα στους Βουλευτές της περιφέρειας και αυτούς της Αθήνας. Αν το επιθυµείτε µπορούµε να το κάνουµε. Όµως, φτάνει µε
τις προτάσεις που, επαναλαµβάνω ότι, ως µόνο στόχο έχουν να
ικανοποιήσουν τα αυτιά των ψηφοφόρων και µόνο. Αλλιώς ιδού η
Ρόδος και δίπλα, στο κτήριο Αρβανίτη, το πήδηµα. Δεν είστε υποχρεωµένοι να εισπράξετε τη βουλευτική σας αποζηµίωση. Μπορείτε, κύριοι συνάδελφοι, να ζητήσετε να µεταφερθεί στον κρατικό
προϋπολογισµό, να πάει υπέρ των συντάξεων και των φτωχών, ό,τι
θέλετε κάνετε.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επανέρχοµαι στο
θέµα του προϋπολογισµού. Με δεδοµένη την ανάγκη να υπάρξει
όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση των πόρων και περιστολή
των δαπανών υπερψηφίζουµε τον προϋπολογισµό της Βουλής
για το έτος 2017 καθώς, επίσης, και τον απολογισµό δαπανών
της Βουλής για το έτος 2015.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήµο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Καρακώστας, ειδικός αγορητής
της Χρυσής Αυγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν παρίσταται
κανείς Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να σας εξηγήσω,
αφού δεν ήσασταν εδώ προηγουµένως, ότι ο Πρόεδρος της Βουλής θα καθυστερήσει λίγο, διότι ήταν στην οµιλία του Προέδρου
Οµπάµα. Ζήτησε, λοιπόν, από το Σώµα, εάν συµφωνεί –και το
Σώµα συνεφώνησε- να προχωρήσουµε τη διαδικασία και εν τω
µεταξύ θα έρθει.
Ορίστε Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Αναφέρεται ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής και για το έτος 2017 έχει ως βασικό στόχο την
εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Βουλής και την
περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
Βουλευτές και τις υπηρεσίες της. Ο προϋπολογισµός του 2017
ανέρχεται σε 132.985.000 ευρώ, είναι µειωµένος κατά 3.031.000
ευρώ σε σχέση µε εκείνον του 2016 και υπερκαλύπτει κατά
2.921.000 ευρώ τον στόχο του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής για το έτος 2017.
Αυτά αναφέρει σε τόνο πανηγυρικό ο προϋπολογισµός των
δαπανών της Βουλής για το έτος 2017. Δηλαδή, την ίδια περίοδο
κατά την οποία ο ελληνικός λαός πλήττεται βάναυσα από τα
σκληρά µέτρα του τρίτου µνηµονίου, το οποίο όλοι µαζί ψηφίσατε, η Βουλή στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούµενο για το
έτος 2017 σχεδόν 133.000.000 ευρώ, δηλαδή 3.000.000 λιγότερα
απ’ ό,τι κόστιζε το έτος 2016. Τούτο σε ποσοστό αντιστοιχεί σε
µια µείωση της τάξεως του 2,23%. Πρόκειται αναµφισβήτητα για
µια τροµερή και απάνθρωπη θυσία και είναι πραγµατικά απορίας
άξιο το πώς ακόµη δεν έχετε βγει στα κανάλια της διαπλοκής,
για να κλαφτείτε για τις ανείπωτες θυσίες, τις οποίες έχετε υποστεί για το καλό, υποτίθεται, της χώρας.
Αξίζει, βεβαίως, να σταθούµε σε ένα ακόµη ποσό, το άκουσµα
του οποίου αναδεικνύει εν µέρει το γιατί το κράτος οδηγήθηκε
στο σηµερινό οικονοµικό του χάλι. προϋπολογισµός της Βουλής
έτους 2009: 222.140.000 ευρώ. Καθώς φαίνεται, δηλαδή, κάποιοι
έφαγαν κατά το παρελθόν µε χρυσά κουτάλια και συνεχίζουν να
τρώνε ακόµη και σήµερα. Επίκαιρος, λοιπόν, όσο ποτέ ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: «Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί
ερειπίων; Πταίουν οι πλάσοντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα
έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος». Όλοι εσείς, δη-
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λαδή!
Επανέρχοµαι στα του προϋπολογισµού του 2017, τονίζοντας µε
έµφαση προς το σχεδόν ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων, προς
τους Έλληνες συνταξιούχους, που έχασαν πάνω από τη µισή τους
σύνταξη, προς τους Έλληνες εργάτες, που είδαν τους µισθούς
τους να πετσοκόβονται, προς τους Έλληνες επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες και εµπόρους, οι οποίοι έκλεισαν την επιχείρησή τους,
αφήνοντας στον δρόµο τους υπαλλήλους που απασχολούσαν,
προς τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι βλέπουν τους κόπους τους
από τη σκληρή εργασία της γης να εξανεµίζονται στον βωµό της
υποταγής στα µνηµόνια, που η Βουλή ψηφίζει, πως αυτή η ίδια
Βουλή, που επιβάλλει αιµατηρά µέτρα στους Έλληνες φορολογούµενους για να σωθεί τάχα η Ελλάδα, µείωσε τις δαπάνες της
για το έτος 2017 σε σχέση µε το έτος 2016 κατά το ιλιγγιώδες ποσοστό του 2,23%.
Πάµε τώρα να δούµε ορισµένα επιµέρους στοιχεία. Η µείωση
της βουλευτικής αποζηµίωσης είναι ανεπαίσθητη, την ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία νέοι άνθρωποι εργάζονται σκληρά,
για να εισπράξουν µηνιαίως το ποσό των 300 ευρώ. Οι συνολικές
δαπάνες των αµοιβών των Βουλευτών, χωρίς την εργοδοτική εισφορά στον ΕΟΠΥΥ, ανέρχονται σε 27.312.000 ευρώ. Παρατηρούνται αυξήσεις των µισθών των πολιτικών υπαλλήλων, στο
πλαίσιο του νέου µισθολογίου, όπως αναφέρεται, αλλά και αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου από πεντακόσιους ογδόντα πέντε που ήταν το 2015 σε εξακόσιους
δεκαοκτώ το 2016, το οποίο απλούστατα σηµαίνει πως µπορεί οι
Έλληνες να εξαθλιώνονται, να µένουν άνεργοι, να µεταναστεύουν για να βρουν εργασία, αλλά το κοµµατικό σας κράτος,
η πηγή, δηλαδή, του κακού, ζει και βασιλεύει.
Μέσα σ’ αυτόν τον αδιανόητα προκλητικό ορυµαγδό κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος το µοναδικό θετικό στοιχείο το
οποίο βλέπουµε ως Χρυσή Αυγή είναι η αύξηση της ενίσχυσης
των εν είδει υιοθεσίας ανήλικων τέκνων των πεσόντων αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
Εις ότι αφορά τον απολογισµό των δαπανών της Βουλής του
έτους 2015, εκείνο το οποίο οφείλουµε να επισηµάνουµε είναι η
µείωση της δαπάνης της βουλευτικής αποζηµίωσης από
28.235.500 ευρώ το 2015 σε 27.312.000 ευρώ για το 2016, δηλαδή µια µείωση της τάξεως του 3,28%.
Το µόνο βέβαιο είναι πως το έθνος σίγουρα δεν σας ευγνωµονεί, πολλώ δε µάλλον από τη στιγµή κατά την οποία η µείωση των
µισθών του ιδιωτικού τοµέα, χάρη στους µνηµονιακούς νόµους
που όλοι µαζί ψηφίσατε, έχει φθάσει το 50%.
Εν κατακλείδι, η σηµερινή δραµατική οικονοµική κατάσταση
της χώρας, η φτωχοποίηση µεγάλου τµήµατος του ελληνικού
λαού και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας έναντι πινακίου
φακής σε ξένους και εγχώριους καπιταλιστές καταδεικνύουν δύο
τινά.
Πρώτον, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της σηµερινής Βουλής
αποτελείται από ό,τι αντιπαραγωγικό έχει να επιδείξει η πατρίδα
µας, διότι παραγωγικοί είστε µονάχα εις ότι αφορά την παραγωγή σκανδάλων.
Δεύτερον, ότι θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιµο για την πατρίδα και
τον λαό µας, η Βουλή και τα κόµµατα του συνταγµατικού, τάχα,
τόξου, που στοιχίζουν πανάκριβα στους Έλληνες φορολογούµενους ακόµα και σήµερα, να τεθούν για ξεπούληµα στο µνηµονιακό
υπερταµείο. Καθίσταται αυτονόητο πως ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή καταψηφίζει τόσο τον προϋπολογισµό της Βουλής
για το 2017, όσο και τον απολογισµό των δαπανών του 2015, κρίνοντάς τα ως την υπέρτατη πράξη υποκρισίας και πρόκλησης ενός
βαθιά διεφθαρµένου πολιτικού κόσµου σε βάρος των σκληρά δοκιµαζόµενων Ελλήνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε στον
ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γίνεται κάθε φορά, η συ-
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ζήτηση για τον προϋπολογισµό της Βουλής και τον απολογισµό
των δαπανών προσφέρεται για µία γενικότερη τοποθέτηση πάνω
στα ζητήµατα που αφορούν το κόστος της δηµοκρατίας και το
πολιτικό χρήµα. Πολύ περισσότερο δε στις µέρες µας, που οι πολίτες βιώνουν τις επιπτώσεις της πολύχρονης κρίσης και συνειδητοποιούν τώρα την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που ζήσαµε τα
προηγούµενα χρόνια. Ότι δεν υπήρχαν κάποιοι κακοί, που ήθελαν να τους τιµωρήσουν, και κάποιοι καλοί, που τους έταζαν τους
παραδείσους. Τα πράγµατα ήταν και εξακολουθούν να είναι δύσκολα.
Είναι γνωστό ότι η σχέση της δηµοκρατίας µε την αλήθεια
τραυµατίστηκε όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια, γιατί στ’ αυτιά
των ταλαιπωρηµένων και απογοητευµένων πολιτών βρίσκουν
απήχηση τόσο οι θεωρίες των λαϊκιστών όσο και οι θεωρίες των
εχθρών της δηµοκρατίας και των φασιστικών µορφωµάτων.
Οι µεν λαϊκιστές διατυπώνουν µία άποψη, που κάνει την πολιτική προνόµιο των λίγων, των πλουσίων, του µαύρου χρήµατος
και το πολιτικό µας σύστηµα ολιγαρχικό ή κληρονοµικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Σωστό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Οι δε φασίζουσες απόψεις είναι
γνωστές από παλιά. Τις έχει πληρώσει εξάλλου η Ευρώπη και η
ανθρωπότητα, καθώς όλοι γνωρίζουµε πού οδηγήθηκε ο κόσµος
από φασιστικά καθεστώτα, όταν, δηλαδή, έλειπε η δηµοκρατία.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια και πολλοί αναφέρονται στο είδος, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των Βουλευτών και των κοµµάτων, η δηµοκρατία είναι το µόνο σύστηµα
που δίνει στον λαό το δικαίωµα να τα αλλάξει όλα. Ο φασισµός
το αντίθετο.
Σηµαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι όλα καλά στη δηµοκρατία µας; Ότι λειτουργεί άψογα; Όχι, βέβαια. Καθώς εµείς
γνωρίζουµε και την κρίση των αντιπροσωπευτικών θεσµών και
την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος. Όµως, πρέπει
να λέµε συνεχώς την αλήθεια και να παλεύουµε διαρκώς για περισσότερη δηµοκρατία και κυρίως για αξιόπιστη δηµοκρατία.
Η παράταξή µας, που πήρε τις δύσκολες αποφάσεις το 2010,
πήρε και αποφάσεις για τη µείωση των δαπανών της Βουλής.
Είναι χαρακτηριστικό, από τον πίνακα που έχουµε στα χέρια µας
από τον απολογισµό, ότι από το 2010 µέχρι το 2014 η µείωση
των δαπανών της Βουλής ήταν 38,7% και ότι αυτή η µείωση συνεχίστηκε µε τον προϋπολογισµό του 2015 και του 2016 και σήµερα υπερβαίνει το 40%. Δηλαδή από 218 εκατοµµύρια το 2009,
µειώθηκε στα 132 εκατοµµύρια το 2015, µε βάση τον απολογισµό
που συζητούµε σήµερα, ενώ η προβλεπόµενη µείωση για το 2016
είναι κατά 2,79% και του 2017, µε βάση τον προϋπολογισµό που
έρχεται ως εισήγηση, στο 2,23%, που σηµαίνει ότι αθροιστικά θα
υπερβούν οι µειώσεις το 40%.
Θέλω να σηµειώσω, για να ακούσουν και οι πολίτες –όσοι
τυχόν παρακολουθούν την σηµερινή µας συζήτηση και δεν παρακολουθούν τον Πρόεδρο Οµπάµα στον λόγο του για τη δηµοκρατία– πως η µείωση των δαπανών φέτος κατά 3,9 εκατοµµύρια
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση κατά 10% των βασικών
µισθών των Βουλευτών, των οποίων η αθροιστική µείωση των µισθών από το 2010 υπερβαίνει το 40% και µαζί µε τις φορολογικές
επιβαρύνσεις, βεβαίως, είναι πολύ πιο µεγάλη.
Αυτή η µείωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µεγαλύτερη από τη µείωση του ΑΕΠ που έγινε στη χώρα µας, λόγω της
κρίσης, και µεγαλύτερη από τη µείωση των µέσων εισοδηµάτων,
όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις.
Η µείωση του κόστους λειτουργίας της Βουλής, που ξεκίνησε
το 2010, ήταν µια πράξη συµβολική και ουσιαστική. Ήταν συµβολική, γιατί το πολιτικό σύστηµα πρέπει να αναλαµβάνει πρώτα
τις ευθύνες του, όταν καλεί τους άλλους να πληρώσουν. Ήταν
και ουσιαστική, γιατί η Βουλή έπρεπε να συµβάλει στην περικοπή
δαπανών και στη µείωση ελλειµµάτων, η διόγκωση των οποίων
µαζί µε τη διόγκωση του χρέους µάς οδήγησαν στα µνηµόνια.
Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες που µας ακούν, ότι το κόστος
της δηµοκρατίας στη χώρα µας είναι πολύ µικρότερο άλλων
χωρών. Είναι χαρακτηριστικό, αν δούµε τον απολογισµό του
2014, που θα κουβεντιάσουµε στη συνέχεια, ότι η έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνει πως οι αµοιβές των Βουλευ-
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τών, του Προέδρου της Δηµοκρατίας και οι λοιπές δαπάνες είναι
30,3 εκατοµµύρια σε σύνολο δαπανών 217 δισεκατοµµύρια µαζί
µε τα χρεολύσια, δηλαδή είναι 0,014% ή 0,14 χιλιοστά ή 14 λεπτά
στο χιλιάρικο. Αν κάνουµε τον ίδιο λογαριασµό, αφαιρώντας τα
χρεολύσια, δηλαδή στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού,
είναι 60 λεπτά στο χιλιάρικο. Αυτό είναι το κόστος της δηµοκρατίας στον Έλληνα πολίτη.
Τίθεται το ερώτηµα: Έχουµε ακόµα περιθώριο εξοικονόµησης
δαπανών; Πάντα θα έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα
περιθώρια µιας χρηστής διαχείρισης είναι πάντα ένας επιδιωκόµενος στόχος. Όµως, πρέπει να υπάρχει ένα όριο και αυτό είναι
το όριο που θα εξασφαλίζει την επαρκή και αξιόπιστη λειτουργία
του πολιτικού συστήµατος και την ανεξαρτησία του πολιτικού
προσωπικού. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να µηδενιστούν οι δαπάνες.
Έτσι λειτουργούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δηµοκρατικά συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία εµείς ανήκουµε, οι δυτικές δηµοκρατίες, χωρίς να σηµαίνει ότι και εκεί δεν
υπάρχουν προβλήµατα. Η διαφορετική προσέγγιση οδηγεί είτε
στους χορηγούς, δηλαδή σε άλλα συστήµατα από τον δικό µας
πολιτισµό, είτε στους έχοντες και κατέχοντες είτε στη διαπλοκή.
Να συνεννοηθούµε, για να είναι καθαρές οι κουβέντες µας.
Γι’ αυτό κι εµείς ως παράταξη αναλάβαµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µια σειρά από πρωτοβουλίες, αναλάβαµε τις ευθύνες µας και προχωρήσαµε σε αλλαγές και σε µεταρρυθµίσεις
που ήταν απαραίτητες για τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή, για
τη γνησιότητα της πολιτικής αντιπροσώπευσης, τη λαϊκή συµµετοχή και τον έλεγχο, µε αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα.
Εµείς πήραµε αρκετές αποφάσεις για το πολιτικό χρήµα, για
τη διαφάνεια, για τη διαύγεια, που ισχύει πλέον και για τις δαπάνες της Βουλής, και τις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ και στη Βουλή,
για τα «πόθεν έσχες».
Πρέπει να λέµε ότι οι Βουλευτές έχουν πρωτοστατήσει στη
διαφάνεια των οικονοµικών µε τα «πόθεν έσχες», τα οποία τώρα
υπόκεινται και σε δικαστικό έλεγχο, όταν άλλες κοινωνικές οµάδες αντιστέκονται σθεναρά και δεν έχουµε ακόµα καταφέρει να
τους το επιβάλουµε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι, ως παράταξη είχαµε το θάρρος να στείλουµε επίορκους και εξωµότες στη δικαιοσύνη και να κάνουµε και
έλεγχο στα οικονοµικά µας, που δεν το έχουν κάνει άλλοι. Όµως,
τώρα η σειρά των πρωτοβουλιών ανήκει στην Πλειοψηφία, ανήκει
στην Κυβέρνηση, πέρα από κινήσεις εντυπωσιασµού και σκοπιµοτήτων. Γιατί έχουµε µπροστά µας πάρα πολλά ανοικτά θεσµικά ζητήµατα.
Η Κυβέρνηση, παραδείγµατος χάριν, έχει προαναγγείλει τη
διαδικασία αλλαγής του Συντάγµατος, η οποία πρέπει να περάσει µέσα από τη Βουλή, πέρα από τις περιοδείες και τις λαϊκές
συνελεύσεις. Πρέπει να δούµε συγκεκριµένες προτάσεις, που θα
αλλάζουν το πολιτικό σύστηµα, που θα κάνουν πιο γνήσια την αντιπροσώπευση, που θα µεταφέρουν αρµοδιότητες, πόρους,
εξουσίες στους θεσµούς, που είναι πιο κοντά στον λαό, για να
υπάρχει λαϊκός έλεγχος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πιστεύουµε ότι σε αυτό
που κατακτήσαµε µετά το 1974, που είναι η µακροβιότερη δηµοκρατία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, πρέπει να δώσουµε µια ώθηση. Σε αυτό που κατακτήσαµε όλα αυτά τα χρόνια,
µια µακρόχρονη ειρηνική περίοδο, µια περίοδο ειρήνης και ευηµερίας, παρά τα προβλήµατα της τελευταίας κρίσης, οφείλουµε
να δώσουµε µια ώθηση.
Το χρωστάµε στην ιστορία µας και στην παράδοσή µας, µια
και η λέξη δηµοκρατία έχει ταυτιστεί µε την Ελλάδα. Το χρωστάµε σε αυτούς που τιµάµε σήµερα και αύριο στο Πολυτεχνείο,
τους αγωνιστές της τελευταίας περιόδου, για να έχουµε δηµοκρατία στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, η Κεντροαριστερά, η σοσιαλδηµοκρατία στην Ελλάδα, πιστεύουµε ότι, για να βγει από
την κρίση η χώρα µας, δεν χρειάζεται µόνο να δώσει µάχη στα
δηµοσιονοµικά ή στο χρέος. Χρειάζεται µια µάχη για την αναβάθµιση των θεσµών. Χρειάζεται µια µάχη αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, για να αλλάξουµε τις παθογένειες που µας οδήγησαν στην
κρίση. Η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και των δηµοκρα-
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τικών θεσµών αποτελεί κύριο παράγοντα αλλαγών, στις οποίες
πρέπει να επιµείνουµε.
Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα υπερψηφίσουµε τον απολογισµό του 2015 και τον προϋπολογισµό του
2017. Μαζί µε την ψήφο µας, θέλουµε να απονείµουµε και τα εύσηµα στο προσωπικό της Βουλής, στις Υπηρεσίες, στους υπαλλήλους, που, χάρη στις δικές τους άοκνες προσπάθειες, η Βουλή
µπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο της και οι Βουλευτές να ανταποκρίνονται στο έργο τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµε’νως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο κ. Σπυρίδων Δανέλλης, για δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχρονικά ο λαϊκισµός -δεξιός
και αριστερός- καθώς και ο κιτρινισµός του Τύπου έβρισκαν
πλούσια τροφή σε ό,τι είχε να κάνει µε τον προϋπολογισµό της
Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή το οικονοµικό κόστος του Κοινοβουλίου, το οικονοµικό κόστος της δηµοκρατίας.
Η χαλαρή εθνική µνήµη και ο µιντιακός προσδιορισµός της δηµοκρατίας οδηγούν στην απαξίωση του πολιτικού συστήµατος.
Οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτισµού και την επικράτηση ενός επικίνδυνου για την ευηµερία της χώρας και των πολιτών λαϊκισµού.
Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα προηγούµενα πέτρινα χρόνια είδαµε τον προϋπολογισµό της Βουλής να χρησιµοποιείται σαν ένα
επιπλέον εργαλείο προπαγάνδας του αντιµνηµονιακού µπλοκ.
Σήµερα, που το δίπολο µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο έχει καταρρεύσει
υπό το βάρος της ανώµαλης πρόσκρουσης µε την πραγµατικότητα, όσοι µιλούν για σπατάλες στον προϋπολογισµό της Βουλής, ευτυχώς, αποµονώνονται στα άκρα.
Να υπενθυµίσουµε, βέβαια, πως η ποιότητα της δηµοκρατίας
µας είναι αυτή που επιτρέπει ακόµα και στους αρνητές της να
εκφέρουν τις ακραία λαϊκίστικες και ανορθολογικές απόψεις
τους, ξεχνώντας, µεταξύ άλλων, το τεράστιο εθνικό κόστος των
δικτατοριών, που κάθε τρεις και λίγο αυτοί οι ίδιοι εξυµνούν.
Οφείλουµε να είµαστε ειλικρινείς µε τους πολίτες. Κανένα πολίτευµα δεν είναι δωρεάν. Έτσι, ούτε και η δηµοκρατία λειτουργεί δωρεάν. Έχει κόστος, το οποίο όµως είναι υποπολλαπλάσιο
από άλλα πολιτεύµατα, κόστος, που, ωστόσο, υφίσταται. Το κόστος όµως αυτό δεν είναι περιττό. Κάθε άλλο. Για τον λόγο αυτό
η Βουλή πρέπει να έχει τον απαραίτητο προϋπολογισµό και
σαφώς έναν εξορθολογικοποιηµένο προϋπολογισµό, µέσα στο
πλαίσιο που επιτάσσουν οι δύσκολοι καιροί και η οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οφείλουµε να πείσουµε την κοινωνία ότι τα
λεφτά αυτά πιάνουν τόπο.
Οι λειτουργίες της Βουλής δεν είναι µια πολυτέλεια για λίγους.
Μέσω αυτής, εκπροσωπείται το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η
Βουλή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, τα µέσα και τους πόρους, χωρίς σπατάλες, να παίξει αποτελεσµατικά τον ρόλο για
τον οποίο καλείται. Βεβαίως, πρέπει να επιτελέσει έναν ρόλο καθοριστικό στο πλαίσιο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στη λειτουργία του. Ο ρόλος της Βουλής είναι καίριος για τη διαδικασία
του νοµοθετείν. Πρόκειται για τον πυρήνα των δηµοκρατικών διαδικασιών.
Δυστυχώς, µε ευκολία δώσαµε µέχρι σήµερα όλα τα τελευταία
χρόνια, τα πολλά χρόνια, πολλές λαβές στον λαϊκισµό και στη
δηµαγωγία. Η Βουλή δεν λειτουργεί ερήµην της κοινωνίας, προφανώς. Στα χρόνια της κρίσης, όµως, ο προϋπολογισµός µειώθηκε κατά 40%, όταν το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά
25%. Στην ίδια λογική και ο φετινός προϋπολογισµός, που πα-
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ρουσιάζει µείωση κατά 2,23%, δηλαδή µια µείωση της τάξης των
3 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, σε σχέση µε τις προβλέψεις του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, αποδεικνύει ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Κοινοβουλίου και σε αυτό, ώστε να
βάλει το δικό του λιθαράκι στην εξυγίανση των δηµοσιονοµικών
στοιχείων της χώρας.
Ορθολογισµός και διαφάνεια, λοιπόν, είναι αυτό που απαιτείται
και αυτό που πρέπει να διασφαλίζουµε συνεχώς. Προφανώς, πρέπει να είµαστε όλοι µας πολύ προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούµε
το κόστος της δηµοκρατίας για µικροκοµµατικά συµφέροντα. Η
απαξίωση του πολιτικού συστήµατος ως συνεπακόλουθο τέτοιων
συµπεριφορών θα έχει ανυπολόγιστο κόστος για τους πολίτες και
για τη χώρα.
Κλείνω, αναφερόµενος σε µια ευτυχή συγκυρία: Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε για τον προϋπολογισµό λειτουργίας της Βουλής
των Ελλήνων σε µια συγκυρία, που αύριο γιορτάζουµε την επέτειο του Πολυτεχνείου, µια µάχη που έδωσαν τότε οι νέοι της Ελλάδας για την αποκατάσταση της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας ενάντια στον φασισµό. Μιλάµε υπό τη σκιά της
ιστορικής οµιλίας του Προέδρου Οµπάµα, που, δυστυχώς, δεν
έχουµε την ευκαιρία και εµείς οι ίδιοι να παρακολουθήσουµε, ενθυµούµενοι στο µέλλον ότι «ήµουν κι εγώ εκεί», σε µια ιστορική
πραγµατικά στιγµή, σε µια οµιλία ιστορική παρακαταθήκη του
για τη δηµοκρατία προς το παγκόσµιο ακροατήριό του και µάλιστα, κατόπιν επιλογής του, όχι υποχρέωσής του, βέβαια, από την
Αθήνα, το λίκνο της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον ειδικό αγορητή από το Ποτάµι, τον κ. Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσουµε τους προηγούµενους αγορητές, διότι έχουν καλύψει σε µεγάλο βαθµό και µε
πλήρη ανάλυση –ειδικά ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ- ανά κωδικό τον προϋπολογισµό της Βουλής. Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
ενηµερώνουµε το Σώµα και το Προεδρείο ότι υπερψηφίζουµε τον
προϋπολογισµό του 2017 και τον απολογισµό του 2015.
Εδώ θα κάνουµε κάποιες σηµειώσεις. Θα µου επιτρέψετε,
όπως είπα και στην εισήγησή µου στην επιτροπή, να πω ότι καλό
θα είναι να δοθεί ένα τέλος –και είµαστε όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτόµέσα από τον πολιτικό µας λόγο στον λαϊκισµό εναντίον των Βουλευτών, των υπαλλήλων της Βουλής, των εξόδων της Βουλής για
µικροπολιτικούς σκοπούς µε ανέξοδη, αν θέλετε, επιχειρηµατολογία, η οποία όµως δηµιουργεί µια πάρα πολύ κακή εικόνα, διότι
ο κόσµος µέσα στα προβλήµατά του δεν γνωρίζει την αλήθεια.
Η αλήθεια, όπως την εξήγησαν και οι συνάδελφοι εδώ, είναι
ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τεράστια προσπάθεια αποµείωσης των εξόδων και της σπατάλης. Σπατάλη γινόταν σε διάφορους κωδικούς, για παράδειγµα στον καθαρισµό. Λέω ένα
παράδειγµα, γλιτώνουµε 500.000 ευρώ από τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισµού. Δεν ήταν κάποια καινοτοµία ούτε χρειαζόταν
κάποιος µε ένα διδακτορικό στα οικονοµικά, για να κατανοήσει
ότι πρέπει να δούµε τις συµβάσεις και να εξοικονοµήσουµε και
να εξορθολογήσουµε τα έξοδα ή, για παράδειγµα, τη µετεγκατάσταση Υπηρεσιών της Βουλής σε κτήρια ιδιοκτησίας του δηµοσίου ή σε φθηνότερο ενοίκιο, έτσι ώστε να γλιτώσουµε κι από
ενοίκια ή µισθώµατα 500.000 ή 600.000 ευρώ τον χρόνο.
Νοµίζω ότι µπορεί να υπάρχει και ακόµη µεγαλύτερο περιθώριο. Τα ενοίκια της Βουλής είναι ακόµη υψηλά. Βλέπω ότι είναι
2.900.000 ευρώ. Να δούµε πού αλλού µπορούµε να µετεγκαταστήσουµε Υπηρεσίες της Βουλής. Το λέω αυτό σαν παράδειγµα,
γιατί, όταν έφερα το θέµα του κτηρίου του Κεράνη στη Βουλή µε
το Υπουργείο Οικονοµικών, υπήρχαν αντιδράσεις από πολλούς
υπαλλήλους, οι οποίοι δεν ήθελαν να µετεγκατασταθούν. Εδώ
να θυµίσω ότι για το κτήριο του Κεράνη πλήρωνε το δηµόσιο 200
ή 220 χιλιάρικα τον µήνα, για να είναι κενό ένα κτήριο δύο χιλιάδων διακοσίων θέσεων εργασίας µε πάνω από χίλιες διακόσιες
θέσεις πάρκινγκ. Και το πληρώναµε 2.600.000 τον χρόνο, για να
είναι κενό.

1817

Δεν υπάρχει κυβέρνηση και διοίκηση, πόσω µάλλον η δική µας
Κυβέρνηση, η οποία θα άφηνε να συνεχιστεί αυτού του είδους η
σπατάλη εις βάρος του Έλληνα φορολογούµενου και προς όφελος των ιδιοκτητών, οι οποίοι καρπώνονται τα µισθώµατα, για να
είµαστε σαφείς.
Άρα νοµίζω ότι και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο αξιότιµος
Γραµµατέας κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Εµείς οι Βουλευτές βοηθούµε όπως µπορούµε, µε ιδέες. Ελέγχουµε, όπως ξέρετε πολύ καλά, όλους τους κωδικούς. Δεν έχουµε παρά να
δώσουµε συγχαρητήρια.
Πάω, όµως, πάλι στο θέµα του λαϊκισµού. Η δωρεάν και εύκολη κριτική από Βήµατος Βουλής για να µοντάρουµε µετά τον
δηµοκρατικό µας λόγο περί αποζηµιώσεων των Βουλευτών, όταν
οι Βουλευτές της επαρχίας -έχω φίλους και όπως ξέρετε και τον
κ. Κόκκαλη, έχουµε κι εµείς Βουλευτές οι οποίοι και δυσκολεύονται στο πήγαινε-έλα- έχουνε πάρα πολλά έξοδα παράστασης,
έχουνε παράσταση και στην Αθήνα και στο εξωτερικό, έξοδα να
δουν ψηφοφόρους, όπως έχουµε κι εµείς κι εγώ στον Πειραιά
και οποιοσδήποτε άλλος.
Θα ήθελα να σταµατήσει κάπου αυτή η λογική. Όποιος δεν
θέλει και δεν του αρέσει ο µισθός του, είµαστε σε ιδιωτική οικονοµία, δεν ζούµε σε κανένα περίεργο καθεστώς, να τον δώσει
πίσω, να τον δώσει σε αγαθοεργίες, να κάνει ό,τι νοµίζει. Όλοι
µας κάνουµε πάρα πολύ έργο και δεν το διαφηµίζουµε, γιατί δεν
είναι ρόλος του Βουλευτού να διαφηµίζει το έργο του, γιατί είναι
υποχρέωσή του, µέσα στο λειτούργηµα και στην αποζηµίωση
που παίρνει, να ταΐζει οικογένειες, να κάνει δωρεές, να κάνει ό,τι
θέλει. Αλλά δεν θα ήθελα να ξανακούσω από Βήµατος Βουλής
συνάδελφο να παροτρύνει τους υπολοίπους να δώσουν τον
µισθό τους ή να τον µειώσουν. Όποιος θέλει, ας µειώσει τον
µισθό του.
Επίσης έκανα και µια πρόταση, είναι προσωπική µου πρόταση,
θα την κάνω κι εδώ, στην Ολοµέλεια. Διαφωνώ ως νέος Βουλευτής στην άρση της βουλευτικής σύνταξης. Δεν γνωρίζω τι ίσχυε
πριν ούτε το ύψος της συντάξεως, αλλά µια σύνταξη στα όρια
που παίρνει ένας δηµόσιος υπάλληλος ή σε συµψηφισµό µε τη
σύνταξη που παίρνεις από το ασφαλιστικό σου ταµείο, 1.300
ευρώ, 1.400 ευρώ, 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ, είναι κάτι το οποίο
θα έπρεπε να το διεκδικήσουµε. Εγώ αυτή την πρόταση την
έκανα ανοικτά, διότι προσωπικά -και γνωρίζω και πολλούς άλλους συναδέλφους- έχω εργαστεί πάρα πολύ. Έχουµε αφήσει
και έχουµε παραιτηθεί για να κάνουµε το «πόθεν έσχες». Θα
έρθω και σε αυτό. Έκανα οκτώ µήνες να κάνω «πόθεν έσχες»,
γιατί, όντας επιχειρηµατίας εξωτερικού, έπρεπε να λύσω πάρα
πολλά ζητήµατα, διοικητικό συµβούλιο και λοιπά. Παραιτηθήκαµε
από παντού. Έχουµε ένα καθαρό προφίλ, σε δηµόσια θέα.
Δεν µπορεί παρά η δουλειά µας σε συνδυασµό µε τον ασφαλιστικό µας φορέα, είτε αυτός είναι ιδιωτικός, αλλά πόσω µάλλον
κρατικός, όπως πλέον προκύπτει από τις διαπραγµατεύσεις και
το µέλλον των ασφαλίσεων στην Ελλάδα, να είναι συµπληρωµατική και µια βουλευτική σύνταξη. Κάποια στιγµή θα µπορέσουµε
να το συζητήσουµε κι αυτό.
Έκανα µια πρόταση, φυσικά δεν ήταν δική µου πρόταση. Είπα
κάποια στιγµή να δούµε τα έξοδα, όπως τα είδα πολύ µειωµένα,
της ενέργειας. Με διαβεβαίωσαν οι Υπηρεσίες της Βουλής ότι
έχει γίνει διαγωνισµός για τα κουφώµατα. Πρέπει να µπούνε
πλέον τα ενεργειακά κουφώµατα. Υπάρχουν τα κονδύλια. Να µην
έχουµε τα ξύλινα, να γλιτώνουµε φυσικό αέριο τον χειµώνα και
το κλιµατιστικό το καλοκαίρι αντίστοιχα, εφόσον υπάρχουν τα
κονδύλια.
Συγχρόνως πρέπει να δούµε τον φωτισµό, να βάλουµε LED.
Υπάρχουν πλέον προσφορές και είναι τζάµπα το ρεύµα. Να µειώσουµε ακόµη περισσότερο, όπως κάνουνε όλα τα σπίτια και οι
εταιρείες στην Ελλάδα ή πολλοί από αυτούς, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Τέλος, αν κάποια στιγµή, όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι και
ενθυµούµαι και ο κ. Γεωργιάδης σαφέστατα έκανε δήλωση, η
Βουλή χρειαστεί κάτι από εµάς, κάποια από την εξειδίκευση που
έχουµε ή κάποιες γνωριµίες εταιρειών, έτσι ώστε να µπορέσουµε
ξεκάθαρα να βοηθήσουµε τη Βουλή να φέρει σε πέρας τον
σκοπό της µε ανταγωνιστικό τρόπο, να φέρουµε πρωτοβουλίες

1818

ή καινοτοµίες οποτεδήποτε µπορέσουµε, σε οποιοδήποτε είδος
υπηρεσίας, δωρεάν, όχι µε αµοιβή, από ανθρώπους που µπορούν να κάνουν έναν προγραµµατισµό, όπως είπα και στο site
της Βουλής, για να υπάρχει µια πρόσβαση στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όλα αυτά δεν έχετε παρά να µας τα ζητήσετε.
Είµαστε εδώ για να προσφέρουµε. Όµως, εάν δεν γνωρίζουµε
τις ανάγκες και δεν µας το ζητήσει κανένας, κι εµείς δεν θα ξέρουµε πού µπορεί να προσφέρει ο καθένας από τις γνωριµίες
του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτρη Καµµένο, ειδικό αγορητή από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ένωση Κεντρώων
κ. Μάριος Γεωργιάδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα
τον λόγο µετά τον κ. Γεωργιάδη ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, βεβαίως.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα και από εµένα. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουµε και
µπούµε στη συζήτηση για τα οικονοµικά της Βουλής και γενικότερα για τα θέµατα που συζητάµε, και µια και είναι επίκαιρο, να
αναφερθώ λίγο στο θέµα της επίσκεψης του Προέδρου, του κ.
Οµπάµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα µου επιτρέψετε,
κύριε Γεωργιάδη, µε κάθε σεβασµό. Βάσει του Κανονισµού της
Βουλής, οι Βουλευτές πρέπει να τοποθετούνται µέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται. Μέχρι στιγµής να σας θυµίσω
–δεν ήσασταν στην Αίθουσα προηγουµένως- ότι κανένας εκ των
προηγούµενων οµιλητών δεν αναφέρθηκε στο εξαιρετικά επίκαιρο αυτό θέµα.
Φαντάζοµαι ότι αυτό έγινε για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί ήθελαν να µείνουν αυστηρά στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία
είναι πάρα πολύ σηµαντική. Έχουµε πολύ σηµαντικά πράγµατα
να πούµε. Δεύτερον, γιατί δεν θα ήθελε κανένας να εκµεταλλευθεί το Βήµα της Βουλής, για να κάνει τοποθετήσεις, δηλώσεις,
κρίσεις για το πολύ σηµαντικό αυτό ζήτηµα.
Με την έννοια αυτή, θα σας παρακαλέσω να µείνετε στο θέµα
της συζήτησης, γιατί σας λέω ότι λειτουργώ µε βάση τον Κανονισµό της Βουλής. Οι Βουλευτές µε βάση το συγκεκριµένο
άρθρο, το οποίο, µάλιστα, µπορώ και να σας το διαβάσω: «Ο
αγορητής δεν µπορεί…»
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Απλά
έχει να κάνει µε θέµα δηµοκρατίας και, εφόσον βρισκόµαστε
στον ναό της δηµοκρατίας, θεώρησα ότι µπορώ να εκµεταλλευθώ µερικά δευτερόλεπτα για κάποιο κατ’ εµάς σηµαντικό
θέµα. Εφόσον ακολουθούµε τον Κανονισµό της Βουλής, θα προχωρήσω µε την εισήγησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές,
όπως γνωρίζετε, πάγια πολιτική της Ένωσης Κεντρώων είναι η περιστολή δαπανών στο δηµόσιο. Δυστυ- χώς, όµως, οι δυνάµεις του
λαϊκισµού κυριαρχούν και στην Κυβέρνηση διαχρονικά, αλλά και
στην Αντιπολίτευση. Όλοι προσπαθήσατε να µας πείσετε ότι
υπάρχει δρόµος ανάπτυξης, αλλά τελικά, δυστυχώς, το µόνο που
γίνεται είναι να διογκώνετε το µέγεθος της κρατικής µηχανής και
να διατηρείτε τα ρουσφέτια και τους κοµµατικούς στρατούς.
Ζητάτε τη µείωση του δηµόσιου χρέους, όχι όµως για να αναπτυχθεί µια πραγµατική οικονοµία, αλλά για να συνεχίσετε την
πολιτική των ελλειµµάτων και µια κοινωνία που θα εξαρτάται από
εσάς και θα είναι δέσµιος ένας πολίτης, ο οποίος δεν θα στέκεται
στα πόδια του, αλλά θα περιµένει κάποιον Υπουργό για να του
δώσει τα άλφα ή το βήτα επίδοµα, όπως, για παράδειγµα, αυτό
της έγκαιρης προσέλευσης για την εργασία του.
Αυτή είναι µια, δυστυχώς, ανάπηρη κοινωνία, που έχει χτιστεί
τα τελευταία χρόνια και αυτή είναι η κατάντια, στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα µας. Έχετε γεµίσει ηττοπάθεια τις νέες γενιές,
οι οποίες θεωρούν χαµένο κόπο να ανοίξουν µια επιχείρηση ή να
προσφέρουν κάτι παραγωγικό για την πατρίδα τους. Τους λέτε
κατάµουτρα ότι το 80% του εισοδήµατός τους θα πηγαίνει στο
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κράτος και εκείνοι τι κάνουν; Γυρίζουν την πλάτη τους και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πηγαίνουν στις χώρες που επικρατεί έστω
και λίγη κοινή λογική, εκεί όπου ανταµείβεται εκείνος που αποδίδει περισσότερο και όχι εκείνος που είναι φίλος του κράτους ή
φίλος κάποιου κόµµατος. Ξέρετε ποια είναι η ειρωνεία; Ότι αυτές
οι χώρες στις υπόλοιπες δυτικές κοινωνίες χτίζονται µε ελληνικά
µυαλά.
Χωρίς καµµία ικµάδα αισιοδοξίας, λοιπόν, χωρίς κανένα σχέδιο
ανάπτυξης, χωρίς καµµία βούληση αλλαγής του παλαιοκοµµατικού χαρακτήρα, καταρτίζεται, εκτός από τον προϋπολογισµό της
Βουλής που συζητάµε αυτή τη στιγµή, και ο προϋπολογισµός του
κράτους, που θα ακολουθήσει για το επόµενο έτος και ακολουθεί
στην επόµενη συζήτηση.
Εσείς περιµένετε ανάπτυξη και µείωση της ανεργίας. Διατυµπανίζετε σε όλα τα πάνελ ότι έχετε µειώσει την ανεργία, αγνοώντας τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας και της ΓΣΕΕ,
βάσει των οποίων η πραγµατική ανεργία έχει φτάσει το 30,8%, ενώ
παράλληλα έχουµε χτυπήσει ρεκόρ ανεργίας στους νέους ανθρώπους, ηλικίας δεκαπέντε µε είκοσι τέσσερα, µε 49,1% και «ταβάνι»
έχει φτάσει και η µακροχρόνια ανεργία, που είναι στο 72% επί του
συνόλου των ανέργων.
Καταθέτω στα Πρακτικά και σχετική πηγή προς διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, όσο και να το ευχόµαστε, αφελείς δεν είµαστε. Μάγοι
δεν υπάρχουν. Η ανάπτυξη θα έρθει µόνο όταν καθαρίσουν οι
παθογένειες του δηµοσίου και όχι µε απλές ζογκλερικές κινήσεις,
όπως θέλετε να κάνετε ορισµένοι. Όταν, όµως, ο λύκος της παθογένειας φυλάει τα πρόβατα, ούτε ελπίδα υπάρχει ούτε και µέλλον.
Ωστόσο, εµείς θα συνεχίσουµε να δίνουµε τον αγώνα µας µε
τον ίδιο ζήλο και το ίδιο σθένος. Περιµένουµε τη στήριξη όσων
δεν ανήκουν σε αυτούς τους κοµµατικούς στρατούς.
Πάµε να δούµε συγκεκριµένα θέµατα επί του προϋπολογισµού
της Βουλής, για να δούµε τα οικονοµικά, όπως µας τα έχετε παρουσιάσει. Για παράδειγµα, µε τον πρόσφατο ανασχηµατισµό
ανασυστάθηκαν δύο Υπουργεία, συστάθηκαν άλλα δύο και δηµιουργήθηκαν έξι νέες γραµµατείες, ενώ συνέχεια φυτρώνουν
και νέες δήθεν ανεξάρτητες αρχές µε δαιδαλώδη οργανογράµµατα. Μπορούµε όλοι να φανταστούµε πόσες εκατοντάδες µετακλητών υπαλλήλων θα έρθουν και θα κολλήσουν σε όλες
αυτές τις θέσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιοι θα πληρώσουν αυτές τις δηµόσιες
δαπάνες; Πρώτα από όλα οι φορολογούµενοι του ιδιωτικού και
παραγωγικού τοµέα της πραγµατικής οικονοµίας, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε αυτοαπασχολούµενοι είτε ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε επιχειρηµατίες. Έπειτα, οι επόµενες γενιές, αφού
θα τους φορτώσουµε και µε τέταρτο και µε πέµπτο και δεν ξέρω
µε πόσα ακόµη µνηµόνια στην πλάτη τους.
Όπως και να έχουν τα πράγµατα, για το 2017 ο προϋπολογισµός της Βουλής εκ πρώτης όψεως φαίνεται µειωµένος κατά
3.031.000 ευρώ. Όµως, υπάρχουν κατά την άποψή µας κάποια
σηµεία που χρειάζονται διευκρινίσεις, προκειµένου να αποκτήσουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και το γεγονός ότι τα αναφέραµε ήδη στην επιτροπή και δεν έχουµε λάβει κάποια απάντηση,
θεωρούµε ότι µας δικαιώνει.
Συγκεκριµένα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η περιστολή των δαπανών φέτος πραγµατοποιείται κυρίως µε τη λύση
της σύµβασης µίσθωσης του κτηρίου επί της οδού Αµαλίας 14
και τη µεταφορά των υπηρεσιών σε νέο κτήριο µε χαµηλότερο
µίσθωµα. Αυτό µας βρίσκει καθ’ όλα σύµφωνους.
Εάν όµως αληθεύει το γεγονός ότι το εν λόγω κτήριο θα µισθωθεί στο εξής από το Υπουργείο Τουρισµού, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης δεν δεχόταν καµµία µείωση του
µισθώµατος, όπως ισχυρίζεστε ότι κατά 585.000 ευρώ σύµφωνα
µε τον κωδικό 813 και κατά επιπλέον 250.000 ευρώ σύµφωνα µε
τον κωδικό 832, δεν βλέπουµε ότι θα υπάρχει στο τέλος της ηµέρας κάποια µείωση, αφού κάποια άλλη υπηρεσία θα καταβάλλει
το ίδιο ενοίκιο και τις ίδιες δαπάνες καθαριότητας και συντήρη-
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σης.
Γνωρίζουµε βέβαια ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής είναι
ανεξάρτητος από τον προϋπολογισµό του κράτους, αλλά ο Έλληνας πολίτης δεν ενδιαφέρεται να µάθει ποια από τις δύο του
τσέπες θα αδειάζετε για να πληρώνετε, ούτε από ποιο κονδύλι
θα πληρώνονται αυτές οι δαπάνες.
Επίσης, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι µε τον προϋπολογισµό του 2017 προωθείται ο στόχος για µια συνολική αναβάθµιση της Βουλής και για ένα γενναίο άνοιγµα προς την
κοινωνία, τα σύγχρονα προβλήµατα, το νέο επιστηµονικό δυναµικό, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές ευαισθησίες µέσα
στο περιβάλλον της πενταετούς κρίσης και ούτω καθεξής.
Δεδοµένου ότι ο παραπάνω στόχος είναι πολύ αισιόδοξος, θα
θέλαµε να πληροφορηθούµε τους συγκεκριµένους κωδικούς του
προϋπολογισµού, τα κονδύλια των οποίων έχετε υπολογίσει να
υλοποιηθούν.
Τρίτον, παρατηρούµε ότι ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων στη Βουλή επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έχει αυξηθεί κατά πενήντα δύο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και
µάλιστα φτάνει τον αριθµό των χιλίων τετρακοσίων ενός εργαζοµένων και ξεπερνά κατά έξι τον αριθµό των υπαλλήλων επί
Νέας Δηµοκρατίας.
Με αφορµή και αυτό το γεγονός αλλά και όλη την αντιπαραγωγική και σπάταλη οικονοµική διαχείριση που κάνετε, σας
ερωτώ: Ποια είναι η ιδεολογική και κοινωνική διαφορά µεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας; Απολύτως καµµία! Όλοι
σας έχετε λειτουργήσει σαν πραγµατικά µαγαζιά εξυπηρέτησης
πελατών.
Έχετε µάθει τους ψηφοφόρους σας να σας προτιµούν µε
βάση το ίδιον όφελος. Όλοι µας έχουµε γίνει µάρτυρες του σκεπτικού σε διάφορες παρέες: «Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
Από τη δική µου τσέπη να µη βγαίνουν, εγώ να είµαι βολεµένος
και δεν µε ενδιαφέρει τίποτε άλλο!». Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς είναι λυπηρό.
Να σας δώσω, λοιπόν, και κάποια άλλα στοιχεία, µε τα οποία
φαίνεται ότι επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός της Βουλής κατά
523.000 ευρώ επιπλέον.
Συγκεκριµένα ο κωδικός 839, που αφορά το ιδιωτικό συνεργείο
καθαριότητας, επιτυγχάνει µεν οικονοµία 478.000 ευρώ, αλλά ο
κωδικός 342, που είναι οι αµοιβές προσωπικού σε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ο κωδικός 352, που είναι
οι εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού σε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιφέρουν
επιβάρυνση 788.000 ευρώ και 213.000 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικά επιβάρυνση κάποιες χιλιάδες, 1.000 ευρώ παραπάνω από
1 εκατοµµύριο.
Συγκρίνοντας αυτούς τους αριθµούς προκύπτει ότι το 2017 θα
καταβληθούν 523.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση µε φέτος και
παρακαλώ τους αρµόδιους να µας εξηγήσουν πώς προκύπτει οικονοµία από αυτούς τους κωδικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, όπως σας είπα, δεν θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, οπότε µπορώ να έχω λίγο χρόνο παραπάνω.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κωδικός 200, που αφορά τις αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων,
τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δηλαδή όχι τις
καθαρίστριες –το ξεκαθαρίζω αυτό- για το 2017 ανέρχεται συνολικά σε 44.191.000 ευρώ, δηλαδή 37.011 ευρώ δαπάνη ανά υπάλληλο, για χίλιους εκατόν ενενήντα τέσσερις υπαλλήλους αυτής
της κατηγορίας, ενώ το αντίστοιχο κονδύλι το 2016 ήταν
41.735.000 ευρώ, περίπου 2.500.000 λιγότερο, δηλαδή 35.763
ευρώ δαπάνη ανά υπάλληλο για χίλιους εκατόν εξήντα επτά
υπαλλήλους.
Αυτό σηµαίνει αύξηση κόστους 1.248 ευρώ ανά υπάλληλο ή
περίπου 3,5%. Η επίκληση της αύξησης της εργοδοτικής εισφοράς προς το ΙΚΑ, η οποία από 24,06% πήγε στο 25,06%, δηλαδή
συν 1 ποσοστιαία µονάδα, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την αύξηση αυτού του κόστους.
Άρα σε περίοδο κρίσης και σε καθεστώς µνηµονίων, όπου οι
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µισθοί και οι συντάξεις όλων των Ελλήνων µειώνονται ή έστω µένουν σταθεροί, οι αριθµοί µάς λένε ότι η Βουλή χορήγησε αυξήσεις της τάξεως του 2,5%.
Πόσο απαραίτητες, στα αλήθεια, είναι αυτές οι αυξήσεις; Θα
συµβάλουν στο καλό του κοινωνικού συνόλου; Εννοείται ότι οι
εν λόγω ερωτήσεις είναι ρητορικές, στις οποίες όσοι λογικοί άνθρωποι µάς παρακολουθούν έχουν ήδη απαντήσει. Σε καµµία περίπτωση –το ξεκαθαρίζω- δεν θέλω να υποβιβάσω κανέναν από
τους υπαλλήλους της Βουλής. Είναι όλοι άξιοι και µας βοηθούν
για να παράγουµε εµείς κοινοβουλευτικό έργο. Δεν στοχεύουµε
σε καµµία των περιπτώσεων σε αυτούς τους υπαλλήλους.
Απλώς, πρέπει να διακρίνουµε κάποιες κοινωνικές ανισότητες,
τις οποίες βλέπουµε µέσα από κάποιους κωδικούς και κάποια
χρήµατα.
Ο δε κωδικός 291, που αφορά τις εισφορές στο ΙΚΑ, ποσού
5.578.000 ευρώ, είναι αυξηµένος κατά 1.051.000 ευρώ σε σχέση
µε το 2016, το οποίο σηµαίνει σε αύξηση περίπου 23,5%, ποσοστό
υπερβολικά υψηλό, που επίσης δεν δικαιολογείται από την αύξηση
των εργοδοτικών εισφορών κατά 1%. Ίσως και εδώ να πρέπει να
δοθούν κάποιες παραπάνω εξηγήσεις, για να καταλάβουµε καλύτερα τους αριθµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σίγουρα κάθε προσπάθεια που
σκοπεύει στην περιστολή των σπαταλών και των αχρείαστων δαπανών γενικότερα πρέπει να επαινείται, ιδιαίτερα όταν έχουν
προηγηθεί άλλα οκτώ έτη περικοπών του προϋπολογισµού.
Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικά.
Ούτε εσείς ούτε οι προηγούµενες κυβερνήσεις το έχουν κάνει
αυτό.
Από την πλευρά µας εµείς ως Ένωση Κεντρώων παλεύουµε
µήπως και καταφέρει µια µελλοντική κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας να το καταφέρει, µια κυβέρνηση στην οποία θα επιλεχθούν οι καταλληλότεροι Υπουργοί µε βάση τις γνώσεις και την
εµπειρία τους και όχι µε βάση τα πόσα ρουσφέτια θα κάνει καθένας τους. Μόνο µια σταθερή κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας
είναι ικανή να µας βγάλει από το τέλµα.
Ας µην ανακαλύψουµε τον τροχό. Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα χωρών που το κοινοβουλευτικό έργο είναι αποτέλεσµα
ευρείας και ειλικρινούς διαβούλευσης και όχι εισήγησης ενός
παντοδύναµου Πρωθυπουργού. Ακόµα και σήµερα υπάρχουν
προηγµένες δυτικές χώρες, όπως η Δανία, µε κυβερνήσεις µειοψηφίας, οι οποίες µάλιστα αποτελούν υπόδειγµα πολιτικής σταθερότητας. Γιατί; Διότι, απλούστατα, σχεδόν όλα τα δηµοκρατικά
κόµµατα συµµετέχουν ενεργά στη νοµοθετική διαµόρφωση και
δεν αποτελούν κοµπάρσους ενός «κοινοβουλευτικού πανηγυριού», επειδή υπάρχει έλεγχος από όλα τα κόµµατα -το ένα προς
το άλλο- και δεν προωθούνται κοµµατικά ρουσφέτια εις βάρος
του κοινωνικού συνόλου.
Ωστόσο βάσιµα πιστεύουµε ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια
θεσµικών παρεµβάσεων που εµείς τις θεωρούµε σηµαντικές,
όπως η µείωση των αποδοχών σε αιρετούς -άκουσα το «όποιος
θέλει να µειώσει τον µισθό του ας το κάνει µόνος του», όµως δεν
είναι λογική αυτή, δεν µπορούµε να συζητάµε αυτή τη στιγµή το
ποιος θέλει να µειώσει τον µισθό του, γιατί πολύ απλά δεν µιλάµε
για µισθό, µιλάµε για αποζηµίωση- και η πλήρης περικοπή οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού δικαιώµατος που απορρέει από την
ενασχόλησή τους µε τα κοινά. Δεν µπορεί κάποιος να λαµβάνει
σύνταξη από αποδοχές που θεωρούνται αποζηµίωση και όχι µισθός.
Στο κάτω-κάτω αναφέρθηκε ότι ο κ. Καµµένος ζήτησε να επανέλθει η βουλευτική σύνταξη για όσους Βουλευτές έχουν εκλεγεί
το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω, να
επανέλθει η βουλευτική σύνταξη και να πάρουν την κατώτερη
εθνική σύνταξη, όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγµή. Και
αν θεωρούµε ότι µε 384 ευρώ µπορεί να ζήσει κάποιος χαµηλοσυνταξιούχος, ας το πάρει και κάποιος Βουλευτής. Δεν λέµε να
µην πάρει σύνταξη, εφόσον δεν παίρνει από κάποιο ταµείο, αλλιώς ας περιοριστεί στο ταµείο στο οποίο γίνονται οι εργοδοτικές
εισφορές κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας και γενικότερα της επαγγελµατικής του καριέρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Δεν αργώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Ο Βουλευτής, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σας είπα, δεν κάνει
δουλειά µε µισθό και δεν είναι υπάλληλος. Είναι πολιτειακός
αξιωµατούχος επιφορτισµένος να νοµοθετεί. Είναι εκείνος που
επιλέγεται από την κοινωνία για να οδηγήσει όλους µας σε καλύτερες ηµέρες, όχι για να προάγει προσωπικά συµφέροντα και
να εξυπηρετεί οποιαδήποτε παρέα του.
Η κατάργηση παροχών σε συγκεκριµένες αγαπηµένες οµάδες
του πελατειακού κράτους είναι κάτι επόµενο, επίσης, που θα
πρέπει να περιοριστεί. Είτε αυτοί είναι αργόµισθοι είτε περιττοί
κοµµατικοί υπάλληλοι πρέπει να αποµακρυνθούν από την κρατική χρηµατοδότηση οριστικά και να ψάξουν να κάνουν κάτι εποικοδοµητικό στη δουλειά τους.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Θα µπορούσαµε να µειώσουµε τους Βουλευτές από τριακόσιους σε διακόσιους. Δεν θα
λύσει το πρόβληµα, αλλά θα ήταν κάτι προς παραδειγµατισµό.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους εµείς ως Ένωση
Κεντρώων ψηφίζουµε «παρών» σε όλους τους κωδικούς του προϋπολογισµού και αντιτιθέµεθα στις µειώσεις για τους παρακάτω
δύο κωδικούς: στον 1121, που αφορά την προµήθεια βιβλίων, για
τον οποίο αναµένουµε κάποιες διευκρινίσεις, και στον 2599, που
αφορά την επιχορήγηση προς το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία. Και οι δύο παραπάνω κωδικοί αφορούν κρίσιµες µορφωτικές και πολιτισµικές
λειτουργίες της Βουλής των Ελλήνων και δεν νοµίζουµε ότι οι
90.000 ευρώ που έχουµε κέρδος από αυτές θα κάνουν κάποια
διαφορά.
Η Ελλάδα που εµείς οραµατιζόµαστε είναι µια Ελλάδα όπου θα
έχουν περίοπτη θέση οι άξιοι άνθρωποι και οι ικανοί άνθρωποι, οι
παραγωγικοί και αυτοί µε κοινωνική ευαισθησία. Τέρµα η εποχή
του λαϊκισµού! Τέρµα τα όµορφα λόγια! Θέλουµε να φέρουµε την
εποχή της εργασίας και της παραγωγής και στο πλευρό µας θα
έχουµε εκείνους, οι οποίοι έχουν αυτές τις αρχές.
Μόνο µε καθαρούς ψηφοφόρους, µόνο µε καθαρούς πολίτες
αυτή η χώρα θα πάει µπροστά και θα είµαστε διαφήµιση σε όλη
τη Δυτική Ευρώπη και όχι ο περίγελως που αυτή τη στιγµή µάς
έχουν στιγµατίσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να ενηµερώσω το
Σώµα ότι υπήρξε µια ανοχή στον κ. Γεωργιάδη, γιατί είχε δηλώσει
ο ίδιος ότι δεν θα υπάρξει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από
το κόµµα του, οπότε έγινε ένας συνυπολογισµός του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Βουλή για
τον προϋπολογισµό της δεν είναι µια τυπική συζήτηση.
Έχω την τιµή ως Βουλευτής των τελευταίων οκτώ ετών να
είµαι εισηγητής αρκετές φορές σε αυτή τη συζήτηση. Το λέω
αυτό γιατί αυτή καθαυτή η συζήτηση ουσιαστικά παραπέµπει σε
µια συζήτηση για τη δηµοκρατία.
Θυµίζω κάτι που το ξέρουµε όλοι, ότι η δηµοκρατία στην Ελλάδα µας, που αποκαταστάθηκε το 1974, είναι µια νεαρά σε ηλικία δηµοκρατία, µια δηµοκρατία που είναι ισχυρή, µια
δηµοκρατία που την αγκαλιάζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα κόµµατα που συµµετέχουν σήµερα στο Κοινοβούλιο, µια
δηµοκρατία, όµως, που στον πυρήνα της λειτουργίας της έχει
τον κοινοβουλευτισµό. Έναν κοινοβουλευτισµό όµως, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο οποίος πληγώθηκε και δοκιµάστηκε κυρίως
µετά το 2009, καθώς η Ελλάδα µπήκε µέσα σε ένα πολύ δύσκολο
περιβάλλον δηµοσιονοµικής προσαρµογής και όχι τυχαία. Πολλές ευθύνες έδειξαν τη Βουλή εκ µέρους των πολιτών.
Κυρίως, όµως, αντίπαλοι του κοινοβουλευτισµού ήταν δύο κατηγορίες, οι λαϊκιστές και οι µηδενιστές. Οι λαϊκιστές ήταν αυτοί
που κινούνταν και κινούνται ακόµα και σήµερα στην κατεύθυνση
µιας οπτικής για το Κοινοβούλιο που θα είναι την επόµενη ηµέρα
οι ελίτ και οι πλούσιοι. Οι µηδενιστές είναι εκείνοι που πάλι µε
λαϊκίστικο και δηµαγωγικό τρόπο παραπέµπουν σε µια κατάργηση του Κοινοβουλίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι πολίτες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τώρα που έχει πέσει και η σκόνη του γενικότερου λαϊκισµού και
µπορούµε να κοιταζόµαστε στα µάτια πιο καθαρά- πρέπει να ξέρουν -και το ξέρουν- ότι η λειτουργία της δηµοκρατίας έχει κόστος και αυτό το κόστος έχει µία ποσοτικοποίηση συγκεκριµένη.
Και γι’ αυτό πήρα τον λόγο, γιατί θέλω να δώσω δύο στοιχεία στη
Βουλή, τα οποία πιστεύω ότι είναι χρήσιµα και για τους Βουλευτές στην καθηµερινή συζήτηση που διεξάγουν µε τους πολίτες.
Πράγµατι από το 2009 και µετά έγινε ένας σοβαρός εξορθολογισµός των δαπανών της Βουλής, πολλαπλάσιος από τον γενικότερο εξορθολογισµό της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, 40%
µειώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια οι δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου και όσον αφορά τις βουλευτικές αποζηµιώσεις, µαζί
µε τη γενικότερη φορολογική επιβάρυνση, την ειδική φορολογική
επιβάρυνση, φτάνει το 55%.
Ας δούµε, όµως, τώρα ποιο είναι το κόστος της δηµοκρατίας,
το οποίο θεωρώ ότι ως συγκριτικό στοιχείο είναι το πιο σηµαντικό, γιατί στην καθηµερινή συζήτηση που διεξάγεται, αυτό είναι
το στοιχείο κόστους γι’ αυτό που πιστεύουµε και υπηρετούµε,
δηλαδή τη δηµοκρατία, που είπαµε ότι στον πυρήνα του είναι το
ίδιο το Κοινοβούλιο.
Για φέτος η πρόβλεψη του προϋπολογισµού της Βουλής για
το 2017, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, ανέρχεται στα
132.985.000 ευρώ. Αυτό το στοιχείο µπορούµε να το συγκρίνουµε µόνο µε δύο µεγέθη. Το πρώτο µέγεθος είναι τα φορολογικά έσοδα του 2017, όπως προβλέπονται από το σχέδιο
προϋπολογισµού που κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση και το
άλλο είναι το ΑΕΠ σε επίπεδο πρόβλεψης πάλι για το 2017 πάλι
µε το σχέδιο προϋπολογισµού. Κάνοντας τη σύγκριση των δύο
αυτών µεγεθών βγάζει κανείς το εξής νούµερο: Το κόστος της
δηµοκρατίας στην Ελλάδα σε σχέση µε τα ετήσια φορολογικά
έσοδα ανέρχεται στο 0,27%. Και αν το συγκρίνει κάποιος µε το
ΑΕΠ της χώρας, ανέρχεται στο 0,072%. Αυτό, κύριε Πρόεδρε,
είναι το κόστος της δηµοκρατίας, ένα κόστος το οποίο αξίζει να
υπάρχει για όσους πιστεύουν στη δηµοκρατία, γιατί χωρίς τη λειτουργία του Κοινοβουλίου ή αν πάµε στην άλλη λογική των λαϊκιστών, τα πράγµατα δεν θα είναι έτσι όπως θα πρέπει να είναι
σε µια υγιή δηµοκρατία, όπως τη θέλουµε και την ονειρευόµαστε.
Η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει τον προϋπολογισµό της Βουλής,
όπως το είπε και ο εισηγητής µας κ. Κουκοδήµος. Ψηφίζει και
τον απολογισµό δαπανών της Βουλής και οφείλω από τη θέση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να
συγχαρώ τους υπαλλήλους της Βουλής για τις προσπάθειές
τους και να τους ευχαριστήσω εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας
που µας παρέχουν τις δυνατότητες να λειτουργούµε µέσα στην
κοινοβουλευτική δηµοκρατία που θέλουµε και πρέπει να είναι σε
ένα σύγχρονο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Βρούτση, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Μαντά, θα πάρετε τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Ιωάννης Σαχινίδης από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο για
οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο. Δεν θα σας κουράσω.
Η σηµερινή συζήτηση αφορά στο σχέδιο νόµου για τον προϋπολογισµό δαπανών Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και τον απολογισµό δαπανών Βουλής του οικονοµικού έτους 2015. Μέσα σε
πανηγυρικό κλίµα κατατέθηκε ο προϋπολογισµός για τις δαπάνες
της Βουλής για το 2017 και ο απολογισµός, όπως είπαµε, του
2015, σε µία ιδιαίτερη όµως χρονική στιγµή για τον ελληνικό λαό,
ο οποίος έχει στεγνώσει κυριολεκτικά οικονοµικά, διαθέτοντας τα
όσα λίγα χρήµατα είχε αποταµιεύσει στα χρόνια της εργασίας του
για να πληρώσει αυτά που έχουν συµφωνήσει οι µνηµονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.
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Κατατίθεται λοιπόν ο προϋπολογισµός της Βουλής, ο οποίος
παραδέχεται ότι χρειάζεται για την απρόσκοπτη λειτουργία της
132.985.000 ευρώ, χρήµατα που έχει δώσει από το υστέρηµά του
ο κάθε Έλληνας πολίτης.
Εν µέσω φηµών αλλά και ενδείξεων για τέταρτο µνηµόνιο και
ειδήσεων που αναφέρονται στην υφαρπαγή των καταθέσεων των
Ελλήνων, η κατοχική Κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά»
περιχαρής µας αναγγέλλει τα εξής: Ο προϋπολογισµός της Βουλής και για το έτος 2017 έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας της Βουλής για την περαιτέρω
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους Βουλευτές και
τις υπηρεσίες της.
Ο προϋπολογισµός του 2017 ανέρχεται, όπως ανέφερα, σε
132.985.000 ευρώ. Είναι µειωµένος κατά 3.031.000 ευρώ σε
σχέση µε εκείνον του 2016 -ποσοστό µείωσης 2,23%- και υπερκαλύπτει κατά 2.921.000 ευρώ το στόχο του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, που είναι 135.906.000
ευρώ, σε ποσοστό 2,15% για το έτος 2017, µείωση, δηλαδή, της
τάξεως του 2,23% για τις ανάγκες λειτουργίας της.
Αυτό, κύριοι του συνταγµατικού και συστηµικού τόξου, να το
ανακοινώσετε στον Έλληνα συνταξιούχο, ο οποίος έχασε πάνω
από τη µισή του σύνταξη, στον Έλληνα εργάτη, που είναι άνεργος χρόνια τώρα, στον Έλληνα επιχειρηµατία και έµπορο, που
έχει κλείσει την επιχείρησή του, αφήνοντας συγχρόνως στον
δρόµο και υπαλλήλους, τους οποίους απασχολούσε, στον Έλληνα αγρότη, ο οποίος βλέπει τους κόπους του από τη σκληρή
εργασία της γης να εξανεµίζονται στον βωµό της υποταγής
στους θεσµούς, όπως τους βαφτίσατε. Και να µην ξεχάσουµε
φυσικά και τις οικογένειες εκείνων οι οποίοι έθεσαν τέρµα στη
ζωή τους υπό το βάρος των οικονοµικών δυσκολιών, που εσείς
όλοι δηµιουργήσατε.
Αλήθεια, τα 2 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω σε «ηµέτερους»
υπαλλήλους που θα προσλάβετε είναι για τη µείωση της ανεργίας ή για το χτίσιµο του κοµµατικού σας στρατού;
Μειώσατε βέβαια τις αποζηµιώσεις των ένστολων και τον
αριθµό αυτών συνολικά στην υπηρεσία της Βουλής, αλλά αλήθεια γιατί; Γιατί δεν χρειάζονται ή γιατί η απέχθειά σας σε οτιδήποτε φέρει το εθνόσηµο, επειδή σας φέρνει αλλεργία;
Εξάλλου, τα χρειαζόσασταν τα χρήµατα αυτά για τη στελέχωση των γραφείων σας από «δικά σας» παιδιά, που έπρεπε να
αποζηµιωθούν για τα χρόνια υπηρεσίας τους σε νευραλγικά κέντρα αποφάσεων, όπως, παραδείγµατος χάριν, τα Εξάρχεια.
Μόνο οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής είχαν την ευθιξία, βλέποντας αυτή την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, να κρατήσουν από την αποζηµίωσή τους µόνο το ποσό
αυτό που αντιστοιχεί στον µισθό του Έλληνα αξιωµατικού και τα
υπόλοιπα να τα διαθέσουν για την ανακούφιση των Ελλήνων ανέργων και φτωχοποιηµένων συµπατριωτών µας. Όµως και αυτό µας
το στερήσατε µε τον αντιρατσιστικό σας νόµο, που ο µόνος σκοπός του είναι η προώθηση του ρατσισµού εναντίον των Ελλήνων
και φυσικά µε την παρακράτηση των επιχορηγήσεων της Χρυσής
Αυγής, του τρίτου πολιτικού κόµµατος, προς το παρόν βέβαια,
γιατί τα καλύτερα έπονται.
Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, στο άµεσο µέλλον ως εθνική κυβέρνηση έχει σκοπό να σταµατήσει όλη αυτή την κατασπατάληση
του δηµοσίου χρήµατος και να το διαθέσει σε αυτούς που έχουν
πραγµατική ανάγκη, στηρίζοντας τον κάθε Έλληνα για µια αξιοπρεπή ζωή και για µια Ελλάδα δυνατή, που θα µπορεί να απαντήσει άµεσα σε κάθε απειλή, εξωτερική ή εσωτερική.
Στεκόµαστε όρθιοι, λοιπόν, ενώπιον των ευθυνών µας, απέναντι σε όλους εσάς που για ένα ευρώ παραπάνω και για την καρέκλα που κάθεστε έχετε συµµαχήσει µε τους χειρότερους
εχθρούς του περήφανου έθνους µας και σας απαντάµε πως δεν
θα συναινέσουµε σε καµµία παροχολογία προς τους «ηµέτερους», που την καθιστά από µόνη της ύβρη προς τον ελληνικό
λαό ο οποίος υποφέρει.
«Όχι», λοιπόν, κύριοι, και στον προϋπολογισµό σας και στον
απολογισµό σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Λοβέρδος είναι
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εδώ; Όχι.
Ο κ. Αµυράς λείπει, ο κ. Παπαχριστόπουλος δεν είναι εδώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο κ. Λοβέρδος είναι εδώ, αλλά είναι
στην εξεταστική επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να µιλήσει ο κ. Μαντάς και ειδοποιήστε τον κ. Λοβέρδο για να µιλήσει, αν θέλει και αν
έρθει, γιατί µετά θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και θα κλείσουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι
όλοι και όλες διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια πολύ συστηµατική
προσπάθεια το τελευταίο διάστηµα από το Προεδρείο της Βουλής, από τον Πρόεδρο Νίκο Βούτση, από όλους τους υπαλλήλους
και τις υπηρεσίες, να υπάρξει µια πραγµατική διαδικασία εξορθολογισµού των δαπανών του Κοινοβουλίου και να υπάρξει και ένα
σχέδιο -έχει αναπτυχθεί και στις συζητήσεις που έχουµε κάνει στο
Κοινοβούλιο- πραγµατικού εξορθολογισµού µε βάθος χρόνου,
όπως για παράδειγµα στο θέµα των κτηριακών υποδοµών. Και
αναφέροµαι και στην πολύ σηµαντική δουλειά που γίνεται εκεί.
Επίσης, έχουν υπάρξει και συµβολικές και ουσιαστικές κινήσεις,
σαν αυτή της κατάργησης των εργολαβιών καθαρισµού, που δείχνουν, κατά τη γνώµη µας, έναν διαφορετικό προσανατολισµό στη
δουλειά του Κοινοβουλίου, που δείχνουν µία πολύ συστηµατική
προσπάθεια, µε διαφάνεια, µε δηµοκρατικό ήθος, έναν προσανατολισµό που νοµίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής υποστηρίζει. Και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους
παράγοντες του Κοινοβουλίου, που πασχίζουν γι’ αυτή την προοπτική.
Ακούστηκαν µέσα σε αυτή την Αίθουσα, ιδιαίτερα από ορισµένες πλευρές -και µάλιστα και από πλευρές που προσωπικά δεν περίµενα, εννοώ την Ένωση Κεντρώων- διάφορες ενστάσεις και
διάφοροι προβληµατισµοί που µάλλον κακούς οιωνούς φέρνουν
και δείχνουν.
Και το λέω αυτό γιατί, µέρες που είναι, πρέπει όλες και όλοι να
θυµόµαστε ότι η λειτουργία της δηµοκρατίας είναι κάτι το οποίο,
όσο κι αν οι φωνές του φασισµού και του σκοταδισµού θέλουν
στην πράξη να διαλύσουν και να καταργήσουν, έχει ποτιστεί µε το
αίµα των αγώνων του ελληνικού λαού, των αγώνων για τη δηµοκρατία. Δεν πρόκειται, όσο και να προσπαθούν, να πάµε πίσω από
αυτό.
Και νοµίζω ότι σταθερό µήνυµα προς τον ελληνικό λαό πρέπει
να είναι ότι θα προασπίσουµε µε κάθε τρόπο τη δηµοκρατική λειτουργία µας. Και αυτό, βεβαίως, δεν έχει απολύτως καµµία σχέση
-και τα στοιχεία, τα οποία επαναλήφθηκαν πολλές φορές εδώ, το
αποδεικνύουν- µε καταστάσεις που να θυµίζουν ή να αφήνουν
οποιαδήποτε χαραµάδα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου για
άλλου τύπου πρακτικές που τις ζήσαµε, ναι, σε προηγούµενες καταστάσεις. Και νοµίζω ότι πια είµαστε πιο συνετοί, σοφότεροι και
προσεγγίζουµε αυτά τα θέµατα µε πολύ πιο καθαρό τρόπο, θα
έλεγα.
Συνεπώς στο ερώτηµα που υπάρχει και στον κόσµο και στον
λαό µας, αν αυτή η λειτουργία, έτσι όπως είναι, έτσι όπως έχει
διαρθρωθεί, έτσι όπως κοστολογείται, προσφέρει στη δηµοκρατία
µας, νοµίζω ότι η ξεκάθαρη απάντηση είναι: απολύτως ναι. Και θα
έλεγα, µάλιστα, ότι έχει καταπέσει, για όποιον θέλει να δει καθαρά
τα πράγµατα, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, οποιαδήποτε
φιλολογία έχει αναπτυχθεί για υπερβολικά προνόµια κ.λπ..
Νοµίζω ότι µπορούµε και πρέπει να πάµε πολύ ταχύτερα σε εκσυγχρονισµούς και της ίδιας της λειτουργίας της Βουλής, µπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή, που θα εξοικονοµήσουν κι άλλους
πόρους. Έχουµε περιθώρια εξοικονόµησης από αυτή την άποψη
και µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και µε άλλα πράγµατα. Έχουµε
περιθώρια εξοικονόµησης πόρων από την τακτοποίηση και τον
σχεδιασµό σε βάθος και την κτηριακή αναβάθµιση όλων των λειτουργιών της Βουλής.
Έχουµε περιθώρια και όποια «προνόµια» έχουν αποµείνει στους
Βουλευτές να τα εξορθολογίσουµε ακόµα παραπέρα -χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το θέµα των αυτοκινήτων και το πόσο
πραγµατικά κερδίσαµε απ’ αυτόν τον εξορθολογισµό- και να µπορούµε µε έναν σαφή τρόπο µιλώντας στον ελληνικό λαό -γιατί τον
αφορά- να υπερασπίσουµε αυτή τη λειτουργία που είναι απολύ-
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τως απαραίτητη για το δηµοκρατικό µας πολίτευµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντά.
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να δώσουµε τον λόγο στον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Βούτση, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που
έχουµε σήµερα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευκαιρία –το κάναµε πέρυσι και γινόταν και
τις άλλες χρονιές- µε αφορµή τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό να θίγονται ευρύτερα ζητήµατα που αφορούν στην τακτική,
στην πολιτική, στην αντίληψη για τη λειτουργία της Βουλής και,
βεβαίως, για το συνακόλουθο κόστος σε σχέση µε αυτή τη λειτουργία.
Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Βουλής, το προσωπικό, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές,
το Λογιστήριο, όλους και όλες που, µε την ευθύνη του Γενικού
Γραµµατέα και µε την ευθύνη όλων µας, καθηµερινά πασχίζουν,
έτσι ώστε να υλοποιηθεί και να υλοποιείται ο προϋπολογισµός της
Βουλής µε διαφάνεια, να µην ξεχειλώνει, να υπάρχουν οι δυνατότητες της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης σε αυτή την
προσπάθεια που γίνεται καθηµερινά µέσα στις λειτουργίες και τις
υπηρεσίες της Βουλής. Και πραγµατικά νοµίζω πως τυγχάνουν
διακοµµατικής θετικής αντίληψης όλες αυτές οι προσπάθειες που
γίνονται.
Να έρθω σε µερικά ζητήµατα που πιστεύω ότι θα πρέπει σήµερα να τα επισηµάνουµε.
Είχαµε πει πως δεν θα κινηθούµε σε µία αντίληψη τέλµατος,
αδράνειας, σχετικής µιζέριας, περιστολής των δραστηριοτήτων
στο όνοµα και επ’ αφορµή της κρίσης και νοµίζω πως αυτή η κατεύθυνση είναι και η πιο σωστή, διότι δεν πρέπει η Βουλή να απηχεί, να αντανακλά και τελικά να διαπαιδαγωγεί σε µία αντίληψη
στασιµότητας µέσα στην κρίση. Θα πρέπει, χωρίς προφανώς περιττές σπατάλες και χωρίς να βρίσκεται σε διαφορετικό µήκος κύµατος απ’ αυτό που η κοινωνία µας βιώνει, να αποτελεί την
εµπροσθοφυλακή για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για µια
νέα ελπίδα για όλο τον κόσµο και την κοινωνία. Και αυτό νοµίζω
πως θα πρέπει να βγαίνει αβίαστα µέσα από τις σχέσεις που οικοδοµεί η κοινωνία µε τη Βουλή και η Βουλή µε την κοινωνία. Δεν
είναι θέµα µιας ρητορικής.
Και µε αυτή την έννοια όλα τα µέτρα -στα οποία αναφέρθηκαν
και οι εισηγητές- εκσυγχρονισµού, εξορθολογισµού, οι δοµικές
αλλαγές που ήδη έχουν περάσει στον Κανονισµό και αφορούν στο
περιουσιολόγιο, στις υπηρεσίες νοµικής υποστήριξης και στρατηγικής επισήµανσης νέων δρόµων για τη λειτουργία της Βουλής, οι
κτηριακές υποδοµές, όλα αυτά τα οποία µε έναν τρόπο άχαρο
συµποσούνται σε κάποιους αριθµούς και σε κάποιους κωδικούς
είναι κεντρικά ζητήµατα µίας στρατηγικής, στην οποία η πολύ µεγάλη –όχι απλά η πλειονότητα- πλειοψηφία των Βουλευτών και των
κοµµάτων συµφωνεί. Τα έχουµε συνοµολογήσει. Τα προχωράµε
βήµα-βήµα έτσι ώστε η Βουλή από χρόνο σε χρόνο να είναι φανερό πως έχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες αλλά και πολύ καλύτερη
σχέση µε την κοινωνία.
Υπάρχουν επιµέρους ζητήµατα ιδιαίτερα σοβαρά, τα οποία θα
µας απασχολήσουν και στο επόµενο διάστηµα ή µας απασχόλησαν τους προηγούµενους µήνες και που δείχνουν ακριβώς τη σηµασία της Βουλής ως λειτουργία, ως κεντρικός υποστηρικτικός
ρόλος της δηµοκρατίας µέσα από την υπόστασή της.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δυο-τρία απ’ αυτά.
Το ένα είναι το θέµα των ανεξαρτήτων αρχών. Αυτή η τυπική
λειτουργία, που κατά το Σύνταγµα έχει δοθεί προς τη Βουλή και
µάλιστα να διαµορφώνονται πολύ µεγάλες πλειοψηφίες, καθώς
οδήγησε στο να µπορέσουµε µέσα σε δέκα-έντεκα µήνες να συγκληθούν και οι πέντε συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες
αρχές εξ υπαρχής µε µεγάλες πλειοψηφίες, έχει δώσει ένα κύρος
στη λειτουργία της Βουλής και πλέον συζητιέται όλο και περισσότερο, µέσα στο πλαίσιο των προεδρείων των ανεξαρτήτων αρχών
και µε βάση και την εµπειρία την πολυετή πλέον που υπάρχει εκεί,
ακόµα και η περίπτωση οι ανεξάρτητες αρχές να είναι στο κέλυφος της Βουλής. Δηλαδή, να µην είναι σε κάθε ένα Υπουργείο
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κάθε µία απ’ αυτές -για όσους γνωρίζουν το ζήτηµα, δεν θα επεκταθώ τώρα- αλλά να ανήκουν εν συνόλω -µιλάµε για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές- µέσω µίας νοµοθέτησης στη
δυνατότητα, στον έλεγχο, που είτε έτσι είτε αλλιώς υπάρχει από
τη Βουλή, στην οικονοµική στήριξη ή και στη δυνατότητα των αποσπάσεων υπαλλήλων και λοιπά και να γίνουν ένα οργανικό µέρος
τής λειτουργίας της Βουλής, του Κοινοβουλίου, σαν αντίβαρο, βεβαίως, διότι σαν τέτοια έχουν ιδρυθεί, προς την εκτελεστική εξουσία.
Δεν µιλάω για διοικητική προφανώς υπαγωγή -δεν έχει κανείς
τέτοιες ιδέες και σκέψεις- διότι αυτό θα ήταν αντίθετο µε την αυτονοµία της νοµοθετικής εξουσίας και της νοµοθετικής δουλειάς
που γίνεται στη Βουλή, αλλά να υπάρχει µια πιο στενή σχέση. Αυτό
να το κρατήσουµε. Είναι κάτι σηµαντικό, διότι υπάρχουν και άλλες
ιδέες εκεί, όπως κάποιες απ’ αυτές τις αρχές να αποκτήσουν και
κανονιστικές αρµοδιότητες και δικαίωµα γνωµοδότησης και πρότασης πάνω σε νοµοθετικά ζητήµατα και λοιπά. Είναι ένα κατεξοχήν σοβαρό ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Επίσης µας απασχόλησε πάρα πολύ -και µετά από µεγάλη προσπάθεια και αλληλοκατανόηση έχει υπάρξει ένα modus vivendiτο πώς τα οικονοµικά της Βουλής όχι µόνο θα ελέγχονται -γίνονται
έλεγχοι από το πρώτο ευρώ και µάλιστα υπάρχει η πίεση από την
πλευρά των υπηρεσιών της Βουλής και για να κρατηθεί ο προληπτικός έλεγχος, ενώ µπαίνουµε σε µία φάση, που γνωρίζουµε ότι
οδηγείται προς κατάργηση ο προληπτικός έλεγχος στα δηµόσια
οικονοµικά και πάµε µόνο στους κατασταλτικούς ή στους επιµέρους άλλους ελέγχους- αλλά έχει υπάρξει µία ουσιαστική συνεννόηση, έναντι µίας λογικής που υπήρχε διάχυτη ότι θα έπρεπε και
η Βουλή, παρά τη ρητή συνταγµατική αυτονοµία περί τα οικονοµικά της, να οδηγηθεί στο πλαίσιο και µίας τυπικής και ουσιαστικής
συµπερίληψής της στην κεντρική κυβέρνηση και στους φορείς της
πέραν του ότι ανήκει σε αυτούς τους κωδικούς για λόγους στατιστικής απεικόνισης, έτσι όπως απαιτούν τα δηµόσια οικονοµικά.
Γύρω από αυτό το ζήτηµα υπήρξε πάρα πολλή συζήτηση και µε
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και µε τους αρµόδιους Υπουργούς, είχε υπάρξει και στο παρελθόν και έχουµε πάει σε µία ουσιαστική κατάληξη που κρατά απολύτως την αυτονοµία γύρω από
τη διάθεση των οικονοµικών, αλλά ταυτόχρονα είναι σαφές –και
αυτό έχει γίνει από καιρό- υπάρχουν αντιστοίχιση, έλεγχος, διαφάνεια, προσαρµογή στους γενικότερους κανόνες των δηµοσίων
οικονοµικών.
Έρχοµαι στο θέµα του καναλιού, γύρω από το οποίο επίσης έχει
γίνει κατά καιρούς δηµόσια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να
σας πω ευθέως, ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον στον ελληνικό
λαό µέσα στις συνθήκες που βιώνουµε τώρα, αν θέλετε, και µέσα
στις συνθήκες που σε έναν ορισµένο βαθµό και η ίδια η Βουλή στα
όρια της κανονικότητας της νοµοθέτησης λειτουργεί, να παρακολουθεί τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή ή να πυκνώνουν και
οι τάξεις των φορέων που κατά δεκάδες πλέον καλούνται και συµµετέχουν στις διαβουλεύσεις που διοργανώνουν οι αρµόδιες
Διαρκείς Επιτροπές.
Η προσπάθεια, λοιπόν, που έχει γίνει και στο κανάλι της Βουλής,
είναι να έχει ένα σύγχρονο, ανανεωµένο πρόγραµµα, πέραν της
ακριβούς αναµετάδοσης των διαδικασιών της Βουλής και στο
πεδίο του πολιτισµού και στο πεδίο των ντοκιµαντέρ και στο πεδίο
των ειδήσεων µε την έννοια όχι της τρέχουσας επικαιρότητας
αλλά των ευρωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών διαδικασιών, συζητήσεων, δηλαδή µία ζωντανή σχέση και επαφή.
Αυτά όλα δεν γίνονται χωρίς ένα ελάχιστο κόστος. Αυτό το
οποίο παρουσιάζουµε εδώ, είναι το ελάχιστο κόστος. Πρέπει να
γνωρίζετε, παραδείγµατος χάριν, πως όταν λέγαµε για Βουλή
ανοικτή στην κοινωνία -υποθέτω ότι το θέλουν όλοι και το λένε
όλοι- έχει πολύ µεγάλη σηµασία το ότι η Βουλή ήδη σε συνέργεια
µε το Υπουργείο Παιδείας που έχει το δίκτυο των βιβλιοθηκών και
µία εξαιρετική πρωτοβουλία που είχε αναληφθεί από εκεί, κάτι το
οποίο µπορεί να γίνει σήµερα λόγω των ηλεκτρονικών συστηµάτων και της νέας τεχνολογίας, σήµερα έχει έναν κεντρικό ρόλο σε
αυτές τις προσπάθειες που γίνονται σε δηµοτικές και δηµόσιες βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στο να «δεθεί»
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αυτό το δίκτυο και να υπάρχει πρόσβαση στους γνωστικούς θησαυρούς της Βουλής, που υπάρχουν από ιδρύσεως του ελληνικού
κράτους µέχρι τώρα µέσω αυτού του δικτύου των βιβλιοθηκών.
Είναι ένα απτό παράδειγµα αυτής της σχέσης µε την κοινωνία.
Δείτε – έχετε δικαίωµα έτσι και αλλιώς, οι Αρχηγοί των κοµµάτων και οι εκπρόσωποι οι οποίοι συµµετέχουν και στο συµβούλιο
του ιδρύµατος - το σύνολο των συνεδρίων, των ηµερίδων, των εκδόσεων του Ιδρύµατος της Βουλής. Δείτε προς τα πού είναι προσανατολισµένα. Είναι προς τα νέα, προς τα σύγχρονα
προβλήµατα, προς τις ανάγκες της κοινωνίας; Είναι προς ιδρύµατα και προσπάθειες δηµιουργικές στο σύνολο των δηµιουργικών και πνευµατικών δυνάµεων της χώρας, που κάνουν
προσπάθειες µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες; Να δούµε τη
λίστα όλων των ιδρυµάτων και των προσπαθειών που ζητούν την
αιγίδα, το κέλυφος, τη χορηγία, την ελάχιστη, τη µικρή της Βουλής, για να προχωρήσουν τις προσπάθειές τους.
Είναι, πραγµατικά, µια πολύ µεγάλη δυνατότητα που έχει η
Βουλή και που την κρατάει η Βουλή και το Ίδρυµα της Βουλής
µέσα από κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να µην υπάρχει µέσα σε
αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάµε ως χώρα, η αίσθηση ότι η
χώρα βουλιάζει. Οι δηµιουργικές δυνάµεις της θέλουν να παρουσιάσουν το έργο τους, θέλουν να έχουν έργο, θέλουν να είναι
κοντά, παραδείγµατος χάριν, στους πρόσφυγες, θέλουν να είναι
κοντά στις προσπάθειες του ελληνικού λαού, µερικές φορές για
επιβίωση, µέσα από τις εκατοντάδες προσπάθειες κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως, προφανώς, αίµατος,
προέλευσης, παρουσίας, διαδροµής.
Άρα όλο αυτό το έργο ,διότι περί έργου πρόκειται, είναι µια σηµαντική διεύρυνση των δυνατοτήτων της Βουλής να επικοινωνεί
µε την κοινωνία µε θετικό τρόπο, µε θετικό πρόσηµο, σε όλες τις
νέες πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται. Εγώ θα σας πω µία, παραδείγµατος χάριν, που ξεκίνησε πέρυσι και φέτος βοηθήσαµε και
εµείς να είναι ευρύτερη. Επαναλαµβάνω είναι πρωτοβουλίες, που
όλα ή τα περισσότερα κόµµατα τις αποδέχονται και συνεργούν.
Δηλαδή στην Αθήνα πλέον µέσα από εκδηλώσεις επί έναν ολόκληρο µήνα γιορτάζεται η απελευθέρωση της Αθήνας, η ενωτική
προσπάθεια για την απελευθέρωση από τις 12 Οκτωβρίου και
ύστερα. Το ίδιο έγινε φέτος και στη Θεσσαλονίκη από τον δήµο,
από άλλους φορείς κ.λπ.. Η Βουλή ήταν και είναι παρούσα σε όλα
αυτά ή στη µεγάλη πλειοψηφία αυτών των πρωτοβουλιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως αυτό είναι κάτι πολύ
σηµαντικό, ξεπερνάει τους αριθµούς, τους κωδικούς, τη σωστή
και δόκιµη συζήτηση που πρέπει να γίνεται, για το πόσο λιγότερο
ή περισσότερο σε σχέση µε µισθολογικές ή άλλες δαπάνες και
ανοίγει δυνατότητες µέσα απ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, µέσα
απ’ αυτόν τον απολογισµό, χωρίς να γίνουν περιττά έξοδα, χωρίς
να υπάρξουν σπατάλες, η Βουλή να αποκτά µια άλλη σχέση µέσα
σε µια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου προφανώς η πρωτογενής
σχέση που υπάρχει της κοινωνίας, του λαού µας µε τη Βουλή, είναι
σε σχέση µε το τι ψηφίζεται εδώ πέρα µέσα. Προφανώς κανείς
µας δεν ξεχνά, κανένας µας ούτε ως άτοµο ούτε ως παράταξη,
και γνωρίζουµε πολύ καλά τη δοκιµασία που υπάρχει από επώδυνα νοµοθετήµατα που κατά πλειοψηφία έχουν ψηφισθεί ή ψηφίζονται, τις ευθύνες που φέρνει κάθε πολιτικός χώρος σε όλη
αυτή τη διαδροµή.
Πέρα, λοιπόν, αυτής της σχέσης που οικοδοµείται αυτοµάτως είναι η σχέση του πυλώνα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας µε
τον λαό - υπάρχουν όλα τα άλλα, τα οποία µέσω αυτού του απολογισµού που παρουσιάστηκε, µέσω του προϋπολογισµού ο
οποίος παρουσιάζεται, πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι διαµορφώνουν µια υγιή, δηµιουργική, συνεκτική και ιστορικά νοµίζω άξια –
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θα έχει µια εµβέλεια, διότι δηµιουργείται ένα προηγούµενο σχέση µε την κοινωνία και µε τους νέους ανθρώπους.
Ακόµα και τα δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά που έρχονται εδώ µε
τα σχολειά τους και αυτό κόστος είναι. Αν θέλετε το κόβουµε. Αν
θέλει κανείς να πει να το κόψουµε. Δεν είναι έτσι. Περνάνε από εκθέσεις, φέρνουν ερωτήµατα, έρχονται και παρακολουθούν καλύτερες ή χειρότερες στιγµές του Κοινοβουλίου, προβληµατίζονται,
πηγαίνουν σπίτι τους και συζητάνε µέσα σε ένα περιβάλλον, που
η συζήτηση είναι κοινωνικά συµπιεσµένη. Όλα αυτά και άλλα πάρα
πολλά που τα γνωρίζουµε εµείς εδώ, δεν τα γνωρίζει όλα η κοινωνία, πιστεύω πως είναι σηµαντικές παρακαταθήκες.
Το ότι έγινε επιλογή, και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και µε
συγχωρείτε που µακρηγόρησα- να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι της
Βουλής – εννοώ τα θέµατα, η ατζέντα- δεν είναι λίγο. Θα µπορούσαµε να πάµε µε µία τακτική. Γι’ αυτό ευχαρίστησα πάρα πολύ και
τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ειδικό Γραµµατέα και τους διευθυντές, τους γενικούς διευθυντές, τον Σύλλογο των Εργαζοµένων,
διότι αυτά γίνονται από κοινού, και επαναλαµβάνω, και µε αποφάσεις του Προεδρείου και είναι σε γνώση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Θα µπορούσαµε να πάµε σιγά-σιγά, να πούµε ότι δεν είναι προτεραιότητες, ταυτόχρονα παραδείγµατος χάριν, τα εργασιακά θέµατα να τα κλείσουµε, να κρατήσουµε τους συµβασιούχους, να
κάνουµε ταυτόχρονα µε όλα τα άλλα, να ανοίξουµε ταυτόχρονα
όλο το θέµα του περιουσιολογίου, των κτηριακών εγκαταστάσεων
της Βουλής, του µη καταγεγραµµένου περιουσιολογίου.
Τα έχουµε πει και άλλες φορές σε σχέση µε τη Βουλή. Να ανοίξουµε φακέλους και θέµατα που έχουν σχέση µε τον εκσυγχρονισµό σε όλα τα επίπεδα, από το πώς θα φτιαχτεί το καλοκαίρι αυτή
η στέγη, µέχρι το πώς σε λίγους µήνες κάθε ένας Βουλευτής θα
έχει µπροστά τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό ηλεκτρονικό, για να
µπορεί να γίνεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά η δουλειά
µέσα στη Βουλή. Αυτά που γίνονται στην Βιβλιοθήκη σε όλους
τους τοµείς.
Το ότι έγινε η επιλογή να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι και µέχρις
όπου το πάµε να προχωρούν τα θέµατα, είναι µια επιλογή. Είναι
µια επιλογή προς κρίση, αλλά είναι µια επιλογή, που µε αυτόν τον
προϋπολογισµό, τον απολογισµό µπορεί και αρδεύεται, στηρίζεται
και θα αφήσει οπωσδήποτε µια παρακαταθήκη για όλους µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2015 και επί του προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2017.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτός ο απολογισµός δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2015 κατ’ έξοδα, αποτελέσµατα
από τη χρήση του και στο σύνολο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς ο Απολογισµός Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2015 κατ’
έξοδα, αποτελέσµατα από τη χρήση του και στο σύνολο έγινε δεκτός, σε µία και µόνη συζήτηση, κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:

1824

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1825

1826

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1827

1828

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1829

1830

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1831

1832

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1833

1834

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτός ο Προϋπολογισµός Δαπανών της Βουλής για το
οικονοµικό έτος 2017 κατ’ αρχήν, κατά κατηγορίες εξόδων και
στο σύνολο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς ο Προϋπολογισµός Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2017 έγινε
δεκτός κατ’ αρχήν, κατά κατηγορίες εξόδων και στο σύνολο, σε
µια και µόνη συζήτηση, κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:

1836

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1837

1838

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1839

1840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1841

1842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1843

1844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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1845

Αθήνα,......................2016
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτή η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 5284/3670 µε ΦΕΚ
115 Α’ από 23-5-2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 5284/3670 µε ΦΕΚ 115 Α’ από 23-5-2013
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
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1848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να
διακόψουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δεκαπέντε (15’) λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «α. Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014» και «β. Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους, οικονοµικού έτους 2014».
Η συζήτηση του απολογισµού και του ισολογισµού του κράτους γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής, µε ανάλογη
εφαρµογή των άρθρων 122, 123, παράγραφος 8, άρθρο 107 και
άρθρο 97. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 που εφαρµόζεται αναλόγως, η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της την 14η Νοεµβρίου 2016 αποφάσισε να διεξαχθεί η συζήτηση σε µια
συνεδρίαση και αν χρειαστεί, να προχωρήσουµε σε δεύτερη.
Προτείνουµε να γίνει εγγραφή οµιλητών µε κάρτα και να µη
δοθεί κατάλογος οµιλητών από τα κόµµατα, για να υπάρξει ευρύτερη συµµετοχή Βουλευτών. Προτείνεται ο χρόνος οµιλίας να
είναι πέντε λεπτά και να υπάρξει εναλλαγή οµιλητών. Δικαίωµα
δευτερολογίας στη διαδικασία αυτή έχουν µόνο οι εισηγητές,
µετά την ολοκλήρωση της οµιλίας του τελευταίου οµιλητή.
Ξεκινούµε µε πρώτο οµιλητή, τον εισηγητή της Πλειοψηφίας
κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο.
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα ο απολογισµός και
ο ισολογισµός συνιστούν δύο πάρα πολύ σηµαντικά εργαλεία,
καθώς στην ουσία αποτυπώνουν µε οικονοµικά µεγέθη τα πεπραγµένα της εκάστοτε κυβέρνησης. Καλούµαστε, λοιπόν, να
ελέγξουµε και να διαπιστώσουµε, κατά πόσο έχουν πραγµατοποιηθεί οι στόχοι που θέτει ο κρατικός προϋπολογισµός και στην
ουσία σε ποιο βαθµό έχει εφαρµοστεί η κυβερνητική πολιτική και
σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί οι πολιτικές επιδιώξεις.
Πρέπει, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι στην προκειµένη περίπτωση, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, βρισκόµαστε στην ίδια
ακριβώς αντιφατική θέση. Ποια είναι αυτή; Καλούµαστε να παρουσιάσουµε και να σχολιάσουµε τα αποτελέσµατα ενός προϋπολογισµού, αυτού του 2014, ο οποίος καταρτίστηκε και
εκτελέσθηκε από µια άλλη κυβέρνηση, βασισµένος σε µια κυβερνητική πολιτική πρακτική, η οποία ήταν τελείως διαφορετική σε
αρχές και αξίες από τις δικές µας.
Για να γίνω, λοιπόν, πιο συγκεκριµένος, αναφέροµαι σε ένα
µείγµα πολιτικής, το οποίο έχει ως βασικό πρόσηµο την εφαρµογή
ενός ασφυκτικού δηµοσιονοµικού πλαισίου, το οποίο στηρίχθηκε
σε δύο κυρίαρχα γνωρίσµατα. Αφ’ ενός δηµοσιονοµικά βάρη τα
οποία εξάντλησαν τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και αφ’
ετέρου δραστική συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών, όπως τις
δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια και την παιδεία, διαµορφώνοντας στην ουσία ένα υφεσιακό σπιράλ.
Ας δούµε, λοιπόν, στο σηµείο αυτό αναλυτικότερα τα στοιχεία
του απολογισµού και του ισολογισµού του οικονοµικού έτους
2014. Ο απολογισµός καταγράφει έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού ύψους 673 εκατοµµυρίων ευρώ, ήτοι 0,38% του ΑΕΠ, ενώ
στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού του 2014
προβλεπόταν πρωτογενές πλεόνασµα 4.597.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα καταγράφηκε έλλειµµα της κεντρικής διοίκησης ανερχόµενο σε 4.842.000.000 ευρώ ή 2,7% του ΑΕΠ, το οποίο υπερβαίνει
κατά πολύ τον προβλεπόµενο στην εισηγητική έκθεση στόχο των
1.553.000.000 ευρώ.
Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα για το οικονοµικό έτος 2014,
ανήλθαν στο ποσό των 53,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και υπολείπονται των στόχων του προϋπολογισµού κατά 8,6%. Οι κυριότερες πηγές των εσόδων αυτών ήταν ο φόρος εισοδήµατος
φυσικών προσώπων, κυρίως, µε τη µορφή της προκαταβολής ή
παρακράτησης, ο φόρος ακινήτων, ο ΦΠΑ λοιπών ειδών και τα
έσοδα από τη χρηµατοδότηση και την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύµατα των προνοµιούχων µετοχών.

Πολλές και σηµαντικές είναι οι αστοχίες που καταγράφηκαν
στο σκέλος των εσόδων, όπου και παρατηρήθηκε σηµαντικά αυξηµένο ποσοστό στις επιστροφές φόρων. Συγκεκριµένα οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στο ποσό των 3,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, αποκλίνοντας από τον στόχο των 2,7 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Από το ποσό επιστροφών τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
αφορούν επιστροφές φόρων, οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα αυξηµένες και υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο. Οι επιστροφές αυτές
αναφέρονται, κυρίως, στον φόρο εισοδήµατος των φυσικών και
νοµικών προσώπων και καταδεικνύουν µε τον πιο φανερό τρόπο
ότι η φοροδοτική ικανότητα αλλά και η επιχειρηµατική δραστηριότητα των πολιτών υπερεκτιµήθηκε από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης.
Μια άλλη πολύ σηµαντική αστοχία η οποία παρατηρείται στον
απολογισµό του 2014, είναι αυτή που αφορά το συνεχώς αυξανόµενο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισµού. Πιο αναλυτικά
το εισπρακτέο υπόλοιπο του οικονοµικού έτους 2014 ανήλθε στα
76 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 42,44% του ΑΕΠ και είναι αυξηµένο
έναντι του προηγούµενου οικονοµικού έτους κατά 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δύο είναι οι κυριότερες αιτίες της διαµόρφωσης αυτού που
πολύ υψηλού ποσοστού εισπρακτέου υπολοίπου. Πρώτον, παρατηρείται µια πολύ µεγάλη αναποτελεσµατικότητα από την
πλευρά της κεντρικής διοίκησης στην είσπραξη των επαναβεβαιωµένων προστίµων, που αφορούν σε παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για παρελθόντα οικονοµικά έτη. Η έλλειψη
πληροφόρησης εκ µέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ως προς την παλαιότητα των προστίµων αυτών συµβάλλει σηµαντικά στη δυσκολία επιβεβαίωσης της εισπραξιµότητάς τους.
Η δεύτερη αιτία αύξησης του ποσοστού του εισπρακτέου υπολοίπου είναι η µη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων τελωνείων στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισµού. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα, το υπόλοιπο που εκκρεµεί προς είσπραξη από τις
τελωνειακές αρχές, να είναι διαφορετικό από αυτό που εµφανίζεται στον κρατικό απολογισµό.
Κατά την κρίση, λοιπόν, του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παραπάνω πρακτική έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την αρχή της ενότητας του άρθρου 79 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία
όλα τα έσοδα και έξοδα του κράτους πρέπει να αναγράφονται
στον απολογισµό.
Όσον αφορά τις πραγµατικές δαπάνες του οικονοµικού έτους
2014, αυτές ανήλθαν σε 216,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση σε σχέση µε τις προβλέψεις του προϋπολογισµού κατά 93 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 75,16%.
Μια πολύ σηµαντική ενότητα στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ, είναι οι δαπάνες του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013,
ίσως του πιο κλασικού χρηµατοδοτικού εργαλείου του κρατικού
προϋπολογισµού. Στο σηµείο αυτό παρατηρήθηκε πολύ υψηλό
ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενταγµένων έργων ύψους 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ εξαιτίας των υπερδεσµεύσεων της συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης και της ύπαρξης ηµιτελών έργων, καθώς
επίσης κι εξαιτίας της µη διάθεσης ως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου δεσµευµένων πόρων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Αρκεί να θυµηθούµε πως τον Ιανουάριο του 2015, έντεκα µόλις
µήνες πριν τη λήξη της περιόδου, παραλάβαµε τα µισά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε σοβαρό κίνδυνο απώλειας πολύ
σηµαντικών πόρων, µε ορισµένα µάλιστα από αυτά να είναι σε
ακραία κατάσταση από πλευράς απορρόφησης, παραδείγµατος
χάριν η ψηφιακή σύγκλιση µόλις στο 60%.
Παράλληλα είχαν ενταχθεί έργα αξίας 10 δισεκατοµµυρίων
ευρώ παραπάνω από τον διαθέσιµο προϋπολογισµό, χωρίς καµµιά απολύτως ωριµότητα ή κοινωνική σκοπιµότητα, υπονοµεύοντας έτσι το επόµενο ΕΣΠΑ και επιβαρύνοντας τους όποιους
διαθέσιµους εθνικούς πόρους.
Στην ίδια ακριβώς κατάσταση κληθήκαµε να διαχειριστούµε
και τον αναπτυξιακό νόµο, υπερδεσµεύσεις οι οποίες κατέληξαν
σήµερα σε συµβασιοποιηµένες οφειλές για έξι χιλιάδες τριακόσια επενδυτικά σχέδια ύψους 6,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Με
άλλα λόγια είχαµε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ εντάξεις έργων, χωρίς
να έχει προβλεφθεί ούτε 1 ευρώ, για να πληρωθούν αυτές οι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

επενδύσεις.
Θα πρέπει, λοιπόν, να σηµειώσουµε µε χαρακτηριστικό τρόπο,
ότι η Κυβέρνηση αυτή κατάφερε να εξυγιάνει τα προγράµµατα
του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, το
2015 το ΕΣΠΑ µε ποσοστό απορρόφησης 100% και η χώρα µας
κατατάχθηκε πρώτη στην απορρόφηση ανάµεσα σε είκοσι οκτώ
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης καταφέραµε να τακτοποιήσουµε τις οφειλές των παλιών αναπτυξιακών νόµων και να ψηφίσουµε έναν νέο νόµο, που
ήρθε όχι µόνο για να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήµατα αλλά και
να δώσει µια νέα προοπτική για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
και µια προσέγγιση διαφορετική από αυτή των προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων.
Ας έρθουµε τώρα στον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2014.
Θα πρέπει να σταθούµε στην απουσία µητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής διοίκησης. Σύµφωνα, λοιπόν, µε
το Ελεγκτικό Συνέδριο η δηµιουργία µητρώου παγίων αποτελεί
ουσιώδη δηµοσιονοµική υποχρέωση, προκειµένου να προσδιοριστεί η ορθή χρηµατοοικονοµική θέση της κεντρικής διοίκησης,
η µη τήρηση της οποίας επηρεάζει άµεσα το λειτουργικό αποτέλεσµα της κρίσης και το συνολικό έλλειµµα από λειτουργικές και
µη λειτουργικές δραστηριότητες της κατάστασης της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης.
Όπως είναι φανερό, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν ουσιώδεις δηµοσιονοµικές παραβάσεις και έχουν ως συνέπεια να εµφανίζεται υποτιµηµένη η καταγεγραµµένη αξία του ενεργητικού
της κεντρικής χρηµατοοικονοµικής θέσης.
Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε την πολύ
σηµαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου Οικονοµικών, που σε εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των διεθνών λογιστικών προτύπων από τον Δεκέµβριο
του 2015, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης του ενιαίου
λογιστικού σχεδίου, βάσει του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η καταγραφή όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής διοίκησης.
Γενικότερα από τη µελέτη του ισολογισµού διαπιστώνεται η
µη ορθολογική διάρθρωση του ενεργητικού της κεντρικής χρηµατοοικονοµικής θέσης της κεντρικής διοίκησης. Αυτό συµβαίνει, γιατί ως βασικό δοµικό στοιχείο του ισολογισµού
χρησιµοποιούνται απαιτήσεις αµφιβόλου εισπραξιµότητας, αλλά
και γιατί δεν περιλαµβάνονται σταθερές αξίες, όπως πάγια και
κόστη έργου που εκτελούνται. Σύµφωνα δε πάλι µε το Ελεγκτικό
Συνέδριο τα ανωτέρω αντίκεινται στις βασικές λογιστικές αρχές
της αντικειµενικότητας, της πλήρους γνωστοποίησης και της
συντηρητικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό,
θα ήθελα να τονίσω βασικά την κρισιµότητα της περιόδου που
διανύουµε. Αφ’ ενός τηρούµε απαρέγκλιτα το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής κι έτσι έχουµε κατορθώσει να τηρούµε
τα συµφωνηµένα πρωτογενή πλεονάσµατα, ταυτόχρονα όµως
και αφ’ ετέρου εµµένουµε και στο παράλληλο πρόγραµµά µας
καθιστώντας φανερή την κοινωνική παρέµβασή µας µέσα στον
κόσµο.
Δεν εθελοτυφλούµε. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η αύξηση της φορολογίας, αδιαµφισβήτητα είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε, όµως, την κατάσταση
αυτή, κρίνεται επιβεβληµένη η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.
Έχουµε ήδη ξεκινήσει µε νοµοθετικές παρεµβάσεις όπως αυτές
για την πάταξη του λαθρεµπορίου, η αναµόρφωση του Τελωνειακού Κώδικα, τα µέτρα για το λαθρεµπόριο καπνικών και συνεχίζουµε σταδιακά µε το επερχόµενο νοµοθέτηµα για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Επιπλέον µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο εισάγουµε µια σειρά
από καινοτοµίες. Επιχειρούµε µια επενδυτική επανεκκίνηση και
επιδιώκουµε την αναδιάρθρωση της οικονοµίας και της ανάπτυξης της χώρας µας. Η οµαλή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η διευθέτηση του ζητήµατος του χρέους και η ένταξη
στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
σηµατοδοτούν το πέρασµα της ελληνικής οικονοµίας σε µια τελείως διαφορετική φάση. Ας ελπίσουµε ότι θα είναι ορατά στο
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άµεσο διάστηµα τα σηµάδια ανάκαµψης και προοπτικής της οικονοµίας µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σάββας
Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής να κυρώσουµε τον απολογισµό και τον ισολογισµό του κράτους του έτους 2014.
Η συζήτηση αυτή αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί αναφερόµαστε πάντα σε πραγµατικά
στοιχεία και όχι σε προβλέψεις. Ουσιαστικά η εκάστοτε κυβέρνηση λογοδοτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου αναφορικά µε την
εκτέλεση του υπό συζήτηση προϋπολογισµού και την επαλήθευση των προβλέψεων και των προσδοκιών της. Γι’ αυτό οφείλεται στη συζήτηση αυτή, να δίδεται πάντα η αρµόζουσα
προσοχή και βαρύτητα και, βεβαίως, και στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων που ετέθησαν από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Αποκτά δε ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα η συζήτηση αυτή,
όταν αναφερόµαστε σε ένα έτος όπως αυτό του 2014, ένα έτος
µε έντονες και πυκνές πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις που
στιγµάτισαν τα χρόνια που ακολούθησαν και εξακολουθούν
ακόµα να µας επηρεάζουν και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα στα τέλη του 2014
βρισκόταν στον τελευταίο δύσκολο δρόµο ενός µαραθωνίου στα
τελευταία µέτρα. Η προσπάθεια της χώρας για βελτίωση των δηµοσιονοµικών συνθηκών και εντατικοποίηση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων µέσω της εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής 2012-2015 αποτέλεσε
τον κύριο άξονα της λειτουργίας της µε στόχο την περαιτέρω
µείωση του ελλείµµατος και την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη.
Έως το 2014 πέρασαν έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης. Το ΑΕΠ της
χώρας παρουσίασε µια σωρευτική υποχώρηση πάνω από 25%.
Το 2014, σηµατοδότησε τη σταθεροποίηση και την επιστροφή
της οικονοµίας και της οικονοµικής δραστηριότητας σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Για πρώτη φορά µετά το 2008 καταγράφεται θετικός ρυθµός ανάπτυξης.
Οι περισσότεροι στόχοι του προϋπολογισµού του 2014 επιτεύχθηκαν. Η όποια υστέρηση οφείλεται στις εκβιαστικές εκλογές που προκλήθηκαν από την τότε αντιπολίτευση των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα που προκάλεσαν αυτές και είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση των εσόδων
στο τέλος του 2014 και στις αρχές του 2015.
Το πρωτογενές πλεόνασµα ξεπέρασε το 2014 τα 670 εκατοµµύρια και διαµορφώθηκε στο 0,5% έναντι στόχου 1,5%. Σηµειώνω δε εδώ ότι στην έγκριση της επικαιροποίησης του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013,2015 – 2016, προβλεπόταν έλλειµµα περί τα 412 εκατοµµύρια. Η χώρα παρουσίασε πλεόνασµα. Φαινόταν ότι οι πολύχρονες θυσίες του ελληνικού λαού άρχισαν να πιάνουν τόπο.
Κινητήριες δυνάµεις αυτής της εξέλιξης ήταν η αύξηση των
εξαγωγών, ως αποτέλεσµα της αύξησης των εξαγόµενων υπηρεσιών λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ιδιωτική κατανάλωση το
2014 αυξήθηκε κατά 1,5%, υποστηριζόµενη από τη σταθεροποίηση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος, τη µείωση του
γενικού επιπέδου τιµών αλλά και τη µείωση της αβεβαιότητας.
Η ανεργία παραµένοντας, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα, άρχισε να µειώνεται. Παρατηρήθηκε οριακή άνοδος της απασχόλησης. Φαινόταν ότι σιγά-σιγά αλλά σταθερά, η Ελλάδα έβρισκε
τον δρόµο της. Οι προσπάθειες της τότε κυβέρνησης είχαν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.
Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκε
στο 2,7%, αυξηµένο έναντι των αρχικών προβλέψεων αλλά σηµαντικά µειωµένο γύρω στο 60% σε σχέση µε αυτό του 2013.
Το 2014, ήταν ένα έτος δηµοσιονοµικών επιτευγµάτων. Η τότε
κυβέρνηση ήλεγξε τις δαπάνες, περιόρισε τα ελλείµµατα και
έδειξε βούληση για τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις. Ήταν ο
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δεύτερος χρόνος που η χώρα παρουσίαζε πλεονάσµατα. Ο ελληνικός λαός δειλά αλλά σταθερά άρχισε να επανακτά τη χαµένη
ασφάλεια και αβεβαιότητά του.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2014 λάβανε
χώρα οι µοναδικές µέχρι τότε φορολογικές ελαφρύνσεις, οι
οποίες ανετράπησαν από τη σηµερινή Κυβέρνηση. Μειώθηκε ο
ΦΠΑ στην εστίαση κατά 13%. Σήµερα βρίσκεται στο 24%.
Μειώθηκε κατά 30% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, ενώ εσείς τον αυξήσατε.
Μειώσαµε κατά 30% την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ενώ
σήµερα αυξήθηκε.
Μειώσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5%, ενώ σήµερα
τριπλασιάστηκαν.
Ακόµα και το κοινωνικό µέρισµα που δόθηκε το 2014 και
έφτασε τα 455 εκατοµµύρια ευρώ, ήταν υπερτριπλάσιο των 100
εκατοµµυρίων ευρώ για την ανθρωπιστική κρίση της δικής σας
Κυβέρνησης. Η πορεία προδιαγραφόταν προς τη σωστή κατεύθυνση, διακόπηκε όµως από την ανευθυνότητα της τότε αντιπολίτευσης και της σηµερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Από τα τέλη του 2014, όταν και ξεκαθάρισαν ότι θα οδηγήσουν
τη χώρα σε εκλογές, άρχισε να αλλάζει το θετικό κλίµα. Οι δείκτες του οικονοµικού κλίµατος κατά τους τελευταίους µήνες του
2014 και τους πρώτους µήνες του 2015 φάνηκε να χάνουν τη θετική δυναµική τους.
Παράλληλα, η εκτέλεση του προϋπολογισµού παρουσίασε
απόκλιση έναντι των στόχων του Δεκεµβρίου του 2014 και του
Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου του 2015. Έτσι, οι εκβιαστικές και
αχρείαστες εκλογές που προκάλεσε ο κ. Τσίπρας, χρησιµοποιώντας την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, οι υπερβολικές και απραγµατοποίητες υποσχέσεις στον ελληνικό λαό και οι
επικίνδυνα άστοχοι χειρισµοί της Κυβέρνησης στη συνέχεια οδήγησαν τα πράγµατα εκτός τροχιάς.
Ο κ. Τσίπρας ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2015 και
όχι µόνο δεν συνέχισε το δύσκολο και θετικό έργο της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά οδήγησε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής. Την οδήγησε πίσω στα ελλείµµατα.
Το 2014 έκλεισε µε ανάπτυξη 0,4% και προβλεπόταν ισχυρή
ανάπτυξη για το 2015 και το 2016 από όλους τους εγχώριους και
διεθνείς οργανισµούς. Ο κ. Τσίπρας ήρθε και ξαναβύθισε τη
χώρα στην ύφεση το 2015, ενώ το 2016 παραµένει στην ύφεση,
προκαλώντας έτσι τεράστια µείωση στα εισοδήµατα όλων των
Ελλήνων.
Είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της ζηµίας που προκάλεσε
η σηµερινή Κυβέρνηση ότι τον Νοέµβριο του 2014 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προέβλεπε ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ στο τέλος του 2016
θα ανερχόταν σε 196 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ίδιο όργανο τον
Μάιο του 2016 εκτίµησε ότι στο τέλος του 2016 το ΑΕΠ της
χώρας θα είναι 175 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κανείς δεν ισχυρίζεται βέβαια ότι όλα είχαν λυθεί το 2014. Η
χώρα όµως είχε βρει τον δρόµο της και τον βηµατισµό της. Και
είναι βέβαιο πως, εάν η προηγούµενη κυβέρνηση αφηνόταν να
ολοκληρώσει το έργο της, σήµερα η χώρα θα βρισκόταν εκτός
µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Το νοικοκύρεµα των δηµόσιων οικονοµικών, η σταθερότητα, η
εργατικότητα της προηγούµενης κυβέρνησης, η κερδισµένη
αξιοπιστία της χώρας µας στο εξωτερικό και πάνω από όλα οι
θυσίες του ελληνικού λαού όλα τα προηγούµενα χρόνια είχαν
θέσει τις βάσεις για καλύτερες ηµέρες. Δυστυχώς, ο τυχοδιωκτισµός του κ. Τσίπρα ανέτρεψε αυτή την πορεία.
Μελετώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, παρατηρούµε µεταξύ άλλων τα εξής: Τα καθαρά
εισπραχθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε
51,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, έναντι εκτιµήσεων 55,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε ποσοστό υλοποίησης να εφαρµόζεται το 92,2%.
Η υστέρηση στα έσοδα παρατηρείται στο τέλος του χρόνου
και στους δύο πρώτους µήνες του 2015, που δηµοσιονοµικά ενσωµατώνονται στο 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αβεβαι-
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ότητα προκήρυξης και τελικά διεξαγωγής των εκλογών, στην
ανοιχτή διαπραγµάτευση µε τους δανειστές, στις πολυάριθµες
και ψεύτικες εξαγγελίες της τότε αντιπολίτευσης, µεταξύ των
οποίων και η προτροπή στους πολίτες να µην πληρώνουν τις
υποχρεώσεις στο κράτος. Είναι γνωστό το κίνηµα του «δεν πληρώνω». Παρ’ όλα αυτά, όµως, οι φόροι παρουσίασαν το 2014
σταθεροποίηση σε σχέση µε τη σταθερή µείωση που είχαν όλα
τα προηγούµενα χρόνια.
Ως προς το σκέλος των δαπανών, η τότε Κυβέρνηση πέτυχε
το να διαµορφωθούν κάτω από τις εκτιµήσεις του προϋπολογισµού. Οι δαπάνες διαµορφώθηκαν στα 51,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ, ενώ η εκτίµησή της ήταν στα 52,1 δισεκατοµµύρια ευρώ,
δηλαδή ένα δισεκατοµµύριο λιγότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας κατά τη διετία 20152016 όχι µόνο έχασε δύο χρόνια, αλλά χρεώθηκε πολλά επιπλέον
δισεκατοµµύρια µε τους άστοχους χειρισµούς της σηµερινής Κυβέρνησης και κυρίως κατά την τραγική περίοδο των διαπραγµατεύσεων του 2015. Η επιβολή των capital controls επισφράγισε
και επιβεβαίωσε την καταστροφική πολιτική της περιόδου εκείνης.
Η υπερφορολόγηση που επέβαλε η Κυβέρνηση, οι καθυστερήσεις στις µεταρρυθµίσεις, οι κυβερνητικές τρικλοποδιές σε
κάθε αποκρατικοποίηση και η παντελής έλλειψη εµπιστοσύνης
κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2017 να φαντάζει υπεραισιόδοξη, όπως χαρακτηριστικά τονίζει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής στην τελευταία τριµηνιαία έκθεσή του.
Γι’ αυτό είναι καλό να κοπάσουν οι πανηγυρισµοί για το 2017.
Μακάρι να επαληθευτείτε και να πάνε όλα καλά επ’ ωφελεία του
κράτους και των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιστρέφοντας στο 2014, σας καλώ να συγκρίνουµε ορισµένα
στοιχεία των δύο ετών, του 2014 και του 2015, για να διαµορφώσουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αναστασιάδη,
παρακαλώ να συντοµεύετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το 2014 υπήρξε ανάπτυξη, µικρή, αλλά ανάπτυξη. Αυτό δεν
αµφισβητείται από κανέναν. Το 2015 επιστρέψαµε στην ύφεση.
Το 2014 οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Το 2015 µειώθηκαν. Η ανεργία
σηµείωσε οριακή πτώση. Το 2015 αυξήθηκε. Τον Οκτώβριο του
2016, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ογδόντα δύο χιλιάδες
θέσεις εργασίας χάθηκαν. Είναι η µεγαλύτερη απώλεια θέσεων
εργασίας των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Το 2014 είχαµε µείωση των φορολογικών συντελεστών. Στη συνέχεια είχαµε υπερφορολόγηση των πάντων. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου µειώθηκαν. Το 2015 αυξήθηκαν. Το 2014, τέλος, η
χώρα βγήκε στις αγορές, έστω και δοκιµαστικά. Εσείς επιβάλατε
τα capital controls.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2014 ήταν ένας χρόνοςσταθµός. Ήταν σταθµός για τη σταθεροποίηση της χώρας, την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, την έξοδο στις αγορές και την
απαλλαγή, βεβαίως, από τα µνηµόνια. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2014 περνούσε µέσα από συµπληγάδες, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό
επίπεδο.
Παρά τις όποιες αστοχίες, σήµερα οφείλουµε να πιστώσουµε
στην τότε κυβέρνηση τις µεγάλες προσπάθειες και τα θετικά
αποτελέσµατα και να σταθούµε στα διδάγµατα. Τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2014 έδειχναν
τον δρόµο προς την έξοδο από την κρίση. Η χώρα είχε µπει σε
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Δυστυχώς, η αναγκαία τότε συναίνεση για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν δόθηκε από τη σηµερινή Κυβέρνηση
και από τα κόµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Αν είχαν σταθεί
τότε στο ύψος των περιστάσεων, µε γνώµονα το εθνικό και όχι
το κοµµατικό συµφέρον, η χώρα θα ήταν σε πολύ καλύτερη
µοίρα. Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων.
Το 2014 πρέπει να αποτελέσει ένα έτος διδακτικό για όλους
µας, σήµερα και για τις επόµενες γενιές. Με αυτές τις εκτιµήσεις
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και επισηµάνσεις ψηφίζουµε τον απολογισµό και τον ισολογισµό
του 2014.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο κ. Καρακώστας Ευάγγελος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Επί του απολογισµού του 2014 η
Χρυσή Αυγή καταθέτει τις κάτωθι διαπιστώσεις:
Εις ό,τι αφορά τα έσοδα, λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις
επισηµάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είµαστε επιφυλακτικοί
στο να θεωρούµε ως δεδοµένο ότι τα έσοδα του κράτους λογιστικοποιούνται και αποτυπώνονται επακριβώς, συµπέρασµα στο
οποίο µας οδηγεί η µη σωστή λογιστική αποτύπωση των δεδοµένων στον ισολογισµό.
Είναι δεδοµένη η απόκλιση σχετικά µε τα προϋπολογισµένα
έσοδα κατά 5 δισεκατοµµύρια περίπου, 8,6%, κάτι το οποίο θα
φαίνεται συνεχώς στα κλεισίµατα και των επόµενων οικονοµικών
χρήσεων, εφόσον οι συνεχείς αυξήσεις των φόρων θα έχουν τα
αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Με δεδοµένο ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων βαίνει
συνεχώς µειούµενη, αυτό που θα αποτυπώνεται θα είναι οι επισφάλειες και ανείσπρακτες φορολογικές οφειλές, οι οποίες θα
διογκώνουν το ενεργητικό, αλλά οι οποίες στην ουσία δεν θα εισπραχθούν ποτέ.
Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η σχέση άµεσων
και έµµεσων φόρων τείνει στο «ένα προς ένα», καταδεικνύοντας
τη φοροκαταιγίδα η οποία έχει επέλθει στην κατανάλωση καπνικών, στην αύξηση του ΦΠΑ, στις µεταβιβάσεις ακινήτων, στα
τέλη χαρτοσήµου και επιβαρύνει αδιακρίτως φοροδοτικής ικανότητας όλους τους φορολογούµενους καταναλωτές.
Σχετικά µε τα πιστωτικά έσοδα, κυρίως στον δανεισµό, φαίνεται καθαρά ότι οι δόσεις των µνηµονίων χορηγούνται για να καλύψουν τη δουλεία των τόκων και το δηµόσιο αναγκάζεται να
καταφεύγει σε εσωτερικό δανεισµό, ώστε να µπορεί να καλύψει
άµεσες υποχρεώσεις.
Εις ό,τι αφορά τα έξοδα, το 2014, ως προεκλογική περίοδος,
µετά την ήττα του κυβερνώντος στις ευρωεκλογές και την επικείµενη προεδρική εκλογή, µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα έτος
παροχών. Ειδικά επισηµαίνεται ότι, αν και δεν είχε καταγραφεί
στον προϋπολογισµό, µε υπουργικές αποφάσεις η Κυβέρνηση
προέβη στην εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
Το συµπέρασµα είναι ότι στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία οι
κυβερνώντες σκέφτονται τον λαό µόνο προεκλογικά, προβαίνοντας σε παροχές όχι από αποθεµατικά του κράτους, αλλά πάντα
µέσω νέων δανεισµών. Σύµφωνα µε την έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αξιοσηµείωτες είναι οι υπερβάσεις κυρίως σε νοµικά
πρόσωπα για κατασκευές έργων, αλλά και οι συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων. Αν και η ανταλλαγή έγινε προφανώς για τη µείωση του κόστους δανεισµού, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισηµαίνει
ότι το τελευταίο αυξήθηκε, αφού παρατηρείται η αύξηση στους
τόκους του δηµοσίου χρέους κατά περίπου 290 εκατοµµύρια
ευρώ.
Παρατηρείται, επίσης, η αύξηση των µισθών των υπαλλήλων
της κεντρικής διοίκησης κατά 0,85%. Το πώς συµβαίνει αυτό, ενώ
οι µισθοί µειώθηκαν, µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως έγιναν
προεκλογικές προσλήψεις, διογκώνοντας ακόµη περισσότερο το
κοµµατικό κράτος εις βάρος των Ελλήνων φορολογουµένων.
Σηµαντικό ποσό δαπανήθηκε και σε καταθέσεις εγγυήσεων,
δηλαδή σε εγγυήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων για τις οποίες το
κράτος κλήθηκε να πληρώσει µετά τη σχεδιασµένη απαξίωσή
τους και την πώλησή τους έναντι ευτελούς τιµήµατος.
Στο θέµα των δαπανών για δηµόσιες επενδύσεις παρατηρούµε
ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανήλθε σε ένα ποσοστό
της τάξεως του 80,09%. Θεωρούµε εντελώς παράλογο µέσα στη
συγκεκριµένη οικονοµική συγκυρία να µην απορροφάται το
100% των πόρων, ειδικά όταν τα συγκεκριµένα χρήµατα είναι
ίσως το µόνο θετικό της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µη απορρόφηση κονδυλίων οφείλεται σε αρτηριοσκληρωτικές νοοτροπίες του δηµοσίου και την έλλειψη
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οργάνωσης. Οι υπερδεσµεύσεις για κάποια έργα µέχρι και 150%
δηλώνει την υπερκοστολόγηση των έργων και των προµηθειών
µεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εργολάβων.
Τέλος, σχετικά µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα θεωρούµε ότι
δεν αποτυπώνονται στην πραγµατική οικονοµία, ασχέτως του
τρόπου µε τον οποίο υπολογίζονται στην οικονοµική επιστήµη,
εφόσον τα χρέη είναι υπέρογκα.
Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα τις λογιστικές αλχηµείες, οι οποίες
παρατηρούνται στη σελίδα 28 της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι το οποίο από µόνο του θα µπορούσε να αποτελέσει
και ένα επιχείρηµα καταψήφισης του απολογισµού.
Πάµε στον ισολογισµό του 2014: Οι οµοιότητες του 2014 µε
τη σηµερινή κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλµες,
γεγονός το οποίο φανερώνει ότι µπορεί να έχουν αλλάξει τα πρόσωπα στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά οι πολιτικές δουλικότητας και εξασφάλισης των συµφερόντων των δανειστών
παραµένουν οι ίδιες. Το ίδιο έργο βλέπουµε και τώρα µε το σενάριο του κλεισίµατος της δεύτερης αξιολόγησης, όπου οι εταίροι σας σας επαινούν για τα µέτρα που έχουν παρθεί έως τώρα,
αλλά συγχρόνως σας προτρέπουν στην περαιτέρω υλοποίηση
και των υπολοίπων, µε στόχο πάντα την πλήρη εξαθλίωση όλων
των Ελλήνων.
Ας δούµε κάποια επιµέρους στοιχεία, όπως είναι η απασχόληση του εργατικού δυναµικού σε εθνική βάση. Το ποσοστό της
ανεργίας µετριέται από την αναλογία των ανέργων προς το εργατικό δυναµικό. Εξετάζοντας αυτούς τους δύο δείκτες µαζί είναι
φανερό ότι η πτώση του ποσοστού της ανεργίας δεν οφείλεται
στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ΕΛΣΤΑΤ χωρίζει τον
πληθυσµό ανά ηλικιακή οµάδα, που δείχνει ότι το ποσοστό των
νέων στην Ελλάδα µειώνεται σταθερά, ενώ ο αριθµός των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας αυξάνεται σταθερά. Συγκρίνοντας την
ηλικιακή οµάδα δεκαπέντε έως είκοσι εννέα ετών µε την οµάδα
των σαράντα πέντε και άνω ετών, διαπιστώνουµε ότι η µείωση
της νεανικότητας του πληθυσµού επιταχύνθηκε από το 2007, αντισταθµίζοντας την αύξηση του αριθµού των Ελλήνων ηλικίας σαράντα πέντε ετών και άνω. Ταυτόχρονα δε έρχεται και η µείωση
του αριθµού των κατοίκων ηλικίας τριάντα µε σαράντα τεσσάρων.
Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι αυτή η µείωση οφείλεται στο ότι τα
άτοµα αυτής της ηλικιακής οµάδας µετανάστευσαν στο εξωτερικό. Δεδοµένων των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι η µετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό
θα αυξηθεί κατακόρυφα τα επόµενα χρόνια. Αυτή η συνδυασµένη απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ένας ακόµη λόγος
για να καταστεί πολύ πιο δύσκολη η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό: Η µείωση του ποσοστού
του ενεργού πληθυσµού, κατάλληλου για εργασία, σε συνδυασµό µε την αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στο συνταξιοδοτικό σύστηµα της
χώρας.
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Το έλλειµµα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, που ανερχόταν σε 16,3% του ΑΕΠ το
2008, έχει µειωθεί σε 2,8% του ΑΕΠ. Αυτό εκ πρώτης όψεως εµφανίζεται ως επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν οφείλεται σε αύξηση των εξαγωγών, αλλά
στη µείωση των εισαγωγών, οι οποίες κατέρρευσαν υπό το
βάρος της συρρίκνωσης της εσωτερικής ζήτησης. Αυτό δεν αποτελεί θετική εξέλιξη, διότι οι εισαγωγές θα επιστρέψουν αµέσως
µόλις εκκινήσει η διαδικασία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και τα ελλείµµατα θα επανεµφανιστούν. Εάν το ισοζύγιο δεν
µπορέσει να στηριχθεί στις εξαγωγές, θα αποτελεί έναν µόνιµο
περιοριστικό παράγοντα της αύξησης του ΑΕΠ και η ελληνική οικονοµία θα παραµείνει κλειδωµένη σε χαµηλά επίπεδα παραγωγής.
Η αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων αποτέλεσε κύριο στόχο
της πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος επιταχύνθηκαν διαρθρωτικές αλλαγές στην
αγορά εργασίας, ώστε να µειωθεί το κόστος της εργασίας.
Έτσι, χωρίς αύξηση της εξωτερικής ζήτησης και µε την εγχώρια ζήτηση να καταρρέει, η Ελλάδα απώλεσε το του ΑΕΠ, από
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τα 240 πήγε στα 180 δισεκατοµµύρια, έχασε το 1/10 του κεφαλαιακού αποθέµατός της και έθεσε σε αναγκαστική αργία το
περίπου του εργατικού της δυναµικού, το οποίο απαξιώνεται
τώρα εξαιτίας της υπερµεγέθους µακροχρόνιας ανεργίας.
Από την άλλη πλευρά, συνεχίζεται η τακτική της οικονοµικής
αφαίµαξης των νοικοκυριών µε πλήθος άµεσων και έµµεσων
φόρων, που οδηγεί στην αδυναµία αποπληρωµής των τραπεζικών τους υποχρεώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου δυο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Στο πλαίσιο αυτό, η επισφαλής και ασταθής κατάσταση του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος οφείλεται σε σηµαντικό
βαθµό στην πτώση των επενδύσεων εκ µέρους του ιδιωτικού
τοµέα. Η κεφαλαιακή επάρκεια του δανειακού τοµέα εξακολουθεί να είναι αδύναµη, καθιστώντας πολύ δύσκολη την πρόσβαση
στην πιστωτική ρευστότητα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις –
οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας- και δίνεται
µόνο στις πιο ισχυρές και πιστοληπτικά πιο αξιόπιστες εταιρείες,
µεγαλώνοντας έτσι τη διαφορά µεταξύ των επιχειρήσεων, δηµιουργώντας ένα σαφώς µεροληπτικό επενδυτικό περιβάλλον,
όπου ο ισχυρός γίνεται ισχυρότερος και ο µικροµεσαίος εξαφανίζεται.
Έτσι γεννήθηκε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των µεγάλων συστηµικών τραπεζών, ο όγκος των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, ένα σύµπτωµα της παγίδας χρέους-αποπληθωρισµού,
στην οποία έχει εγκλωβιστεί η Ελλάδα.
Έχουµε, επίσης, µείωση της αγοραστικής δύναµης. Ο αποπληθωρισµός των µισθών στην Ελλάδα έχει πραγµατοποιηθεί µε ρυθµούς που δεν έχει βιώσει ποτέ ανεπτυγµένη χώρα στη
µεταπολεµική εποχή. Οι ονοµαστικοί µισθοί στο πρώτο τρίµηνο
του 2014 είναι κατά 24,8% χαµηλότεροι από ό,τι στο αποκορύφωµά τους στις αρχές του 2010, ενώ οι πραγµατικοί µισθοί είναι
κατά 28,7% χαµηλότεροι από ό,τι στην προηγούµενη κορυφή τους
το 2010.
Μια ακόµη παράµετρος η οποία αξίζει να σηµειωθεί είναι ο δανεισµός που παρουσιάζει αύξηση σε σχέση µε τις προβλέψεις
του προϋπολογισµού κατά περίπου 97 δισεκατοµµύρια ευρώ και
ανέρχεται συνολικά σε 162 δισεκατοµµύρια περίπου.
Εν κατακλείδι, όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία από την
πραγµατική εικόνα της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και από τα
στοιχεία ενός ισολογισµού που απεικονίζει την ένδεια µιας καθοδηγούµενης οικονοµικής πολιτικής, µάς οδηγούν στο ασφαλές
συµπέρασµα ότι κοινός στόχος όλων των κυβερνήσεων που µετείχαν στα εθνοκτόνα µνηµόνια είναι η παράδοση της χώρας, η
οποία επιτυγχάνεται µε τον συνεχή δανεισµό, την καταστροφή
των οικονοµικών δυνατοτήτων των ελληνικών οικογενειών και την
αποδόµηση του αξιόµαχου των Ενόπλων Δυνάµεων από τη συνεχή µείωση των ποσών για τον εξοπλισµό τους.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή ούτε υπέγραψε ούτε πρόκειται ποτέ να υπογράψει συµφωνίες υποδούλωσης και µέτρα τα
οποία οδηγούν τον λαό µας στον αφανισµό.
Η Χρυσή Αυγή όχι µόνο καταψηφίζει τον απολογισµό και τον
ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2014, αλλά επιπρόσθετα καθιστά σαφές πως η απόδοση των ευθυνών και η τιµωρία εκείνων
που συνέβαλαν στην ολοκληρωτική καταστροφή της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας θα είναι ένα από τα κυριότερα έργα της
επερχόµενης εθνικής κυβερνήσεως της Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του ισολογισµού
και του απολογισµού ενός οικονοµικού έτους δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για το κατά πόσο µια
κυβέρνηση επέτυχε τους στόχους της, ποιοι ήταν οι λόγοι που
δεν τους επέτυχε και κυρίως, εµείς εδώ στη Βουλή να αντιληφθούµε µε ποιον τρόπο µπορεί να υλοποιείται ένα προϋπολογι-
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σµός, καθώς για πολλά χρόνια στη χώρα µας δεν είχαµε όχι
απλώς υλοποιήσει τον προϋπολογισµό, αλλά είχαµε µια πολιτική
που τα έριχνε όλα έξω. Γιατί το λέω αυτό;
Το λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί θα υποστηρίξω
στην τοποθέτησή µου πως το 2014, τον απολογισµό του οποίου
συζητάµε σήµερα, ήταν ένα έτος που σηµατοδότησε µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα πως η χώρα µας θα µπορούσε να έχει µια
πορεία εξόδου από τα µνηµόνια, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη και
δεσµεύτηκε από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για ακόµη
τρία χρόνια µέχρι το 2018 και βλέπουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση, επίσης, έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί γίνεται σε µια συγκυρία που επικρατούν τα
οικονοµικά στην ηµερήσια διάταξη, καθώς, όπως όλοι γνωρίζετε,
από 1-1-2017, δηλαδή σε έναν µήνα και κάτι, θα αρχίσουν οι πολίτες να πληρώνουν τους νέους αυξηµένους φόρους, θα έρθουν
καινούργιες πρόσθετες περικοπές, πέραν από αυτές που υπήρξαν το 2015 και το 2016, σε µισθούς, συντάξεις και κοινωνικές
παροχές και κατά συνέπεια, έχει ενδιαφέρον τι συζητάµε αυτή
την περίοδο, όπως έχει ενδιαφέρον, βεβαίως, και ότι γίνεται συζήτηση και για το χρέος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και εισφορές.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και εισφορές.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε πολύ καλά ότι
ξεκινήσαµε µια δύσκολη προσπάθεια το 2010 –το 2014 ήταν η
πέµπτη συνεχή χρονιά αυτής της προσπάθειας- µε αποφάσεις
που πήραµε µόνοι µας, για να µην χρεοκοπήσει άτακτα η χώρα,
καθώς η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του 2009 µε έλλειµµα
15,1% του ΑΕΠ -δηλαδή 35 δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση ήταν
το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, τόσο έµπαινε µέσα το «µαγαζί», για να µας αντιληφθούν οι πολίτες- και η εκτίναξη του χρέους στα 300 δισεκατοµµύρια δηµιούργησαν µια κρίση δανεισµού
και κρίση ρευστότητας. Και άρα, η Ελλάδα µπήκε σε ένα πρόγραµµα. Επαναλαµβάνω ότι η κρίση έφερε το µνηµόνιο και όχι
το µνηµόνιο την κρίση.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, αυτή τη δύσκολη προσπάθεια µόνοι µας.
Μας πετροβολούσαν άπαντες, άλλοι από τα «Ζάππεια» και άλλοι
από την πλατεία Συντάγµατος. Το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, προεξάρχοντος του κ. Τσακαλώτου, του κ. Κατρούγκαλου και άλλων, έβγαζε λόγους εκεί στο Σύνταγµα µαζί µε τους
«αγανακτισµένους». Τα θυµίζω. Έταζαν λαγούς µε πετραχήλια.
Κι όµως, εµείς πήγαµε σε µια σκληρή προσπάθεια.
Θέλω να σηµειώσετε ότι αυτή η προσπάθεια µέχρι το 2012
απέδωσε µείωση του διαρθρωτικού ελλείµµατος κατά δύο τρίτα,
µε τις αποφάσεις που πήραµε το 2010. Μετά υπήρξαν και άλλες
δυνάµεις που µπήκαν σε αυτή την προσπάθεια, η Νέα Δηµοκρατία που προσχώρησε πολύ καθυστερηµένα και εσχάτως έχει
προσχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η προσγείωση, όµως, ήταν ανώµαλη
και το κόστος πάρα πολύ µεγάλο.
Θέλω να σηµειώσω, επίσης, ότι το κόστος αυτής της προσαρµογής θα ήταν πολύ λιγότερο και τα αποτελέσµατα θα ήταν πολύ
πιο γρήγορα, αν δεν είχαµε και τις διπλές εκλογές του 2012, στις
οποίες επέµενε τότε ο κ. Σαµαράς, για να γίνει Πρωθυπουργός.
Θυµίζω στους ρέκτες πως η απόφαση του Eurogroup τον Νοέµβριο του 2012, µε την οποία πήραµε τη δυνατότητα βελτίωσης
των µακροοικονοµικών του χρέους, αναφέρει τη δυσµενή εξέλιξη
που υπήρξε στο προφίλ του χρέους, λόγω των διπλών εκλογών
του 2012 και της παρατεταµένης ακυβερνησίας. Τα πρόσθετα
µέτρα του Δεκέµβρη του 2012 ήταν περίπου 9 δισεκατοµµύρια.
Αυτά για την ιστορία. Αυτά για να βγάλουµε συµπεράσµατα,
για να δούµε και πώς οι διπλές εκλογές του 2015 καταβαράθρωσαν και τη χώρα. Κι έρχεται το απλό ερώτηµα: Καλά, δεν θα
βάλει µυαλό το πολιτικό προσωπικό για να φύγει από αυτές τις
αλλεπάλληλες, συγκρουσιακού χαρακτήρα αντιλήψεις τού «φύγε
εσύ να έρθω εγώ και να τα κάνω όλα µόνος µου»; Κανένας δεν
µπορεί να τα κάνει µόνος του.
Λέω, λοιπόν, ότι το 2014, χάρη στους κόπους και τις θυσίες
του ελληνικού λαού, είχαµε βελτίωση όλων των οικονοµικών µεγεθών. Ήδη το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε βελτιωθεί
από το 2013.
Η δηµοσιονοµική διαχείριση του 2013 έβαλε τη βάση για να
έχουµε ένα µικρό πλεόνασµα, το οποίο συνεχίστηκε και το 2014.
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Είχαµε δηλαδή για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασµα και για
πρώτη φορά, µετά το 2008, είχαµε ρυθµούς ανάπτυξης στο
τέλος του χρόνου. Και όλες οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών -Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ΔΝΤ-, αυτές που επικαλείται και
τώρα η Κυβέρνηση για την ανάπτυξη που θα έχουµε το 2017,
έλεγαν ότι η χώρα πάει πολύ καλά και είχε τις δυνατότητες να
ασκήσει µια πολιτική εξόδου από το µνηµόνιο, µε βάση τη
γραµµή που είχαµε διαµορφώσει τότε:
Να κλείσουµε την πέµπτη αξιολόγηση, να πάρουµε τα υπολειπόµενα από τις δόσεις, να αξιοποιήσουµε τα 11 δισεκατοµµύρια
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, υπόλοιπο του
δανείου των 50 δισεκατοµµυρίων για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, µε πιστωτική προληπτική γραµµή και να βγούµε
στις αγορές.
Αυτό το σχέδιο, όπως ξέρετε, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε γιατί
υπήρχε µια πολιτική ανατροπή, χάρη στον εκβιασµό που άσκησε
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και οι άλλες δυνάµεις που κατατροµοκρατούσαν τους Έλληνες πολίτες, και ανετράπη.
Και ενώ η Κυβέρνηση είχε όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα και θα
µπορούσε µέχρι τον Φλεβάρη να κλείσει µια επωφελή συµφωνία
για τη χώρα, πατώντας σε αυτά τα δεδοµένα, στους κόπους και
τις θυσίες του ελληνικού λαού, τα ανέτρεψε, πήγε στον τυχοδιωκτισµό. Και όταν φτάσαµε στον Ιούλιο του 2015, µπροστά στον
τρόµο του κ. Τσίπρα ότι δεν θα έχει ούτε αεροπλάνο, ούτε ελικόπτερο για να φύγει αν θα χρεοκοπήσει η χώρα, πήγε και συµφώνησε, µε όρους εθνικής ήττας, σε ένα επαχθέστατο µνηµόνιο
και σε µια συµφωνία που έχει δεσµεύσει τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, όπως και
άλλοι συνάδελφοι.
Κατά συνέπεια, όποια κριτική και να ασκήσει κάποιος στον
απολογισµό του 2014, ότι δηλαδή είχε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους –ναι, γιατί πράγµατι είχε φιλόδοξους στόχους- να αυξήσει
τα έσοδα κατά 2,1 δισεκατοµµύρια και να µειώσει τις δαπάνες
κατά 3,1 δισεκατοµµύρια, όποια κριτική και να ασκήσει ότι δεν
έπιασε αυτούς τους στόχους, δεν µπορεί να υποβαθµίσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά είχαµε αυτό το µικρό πρωτογενές πλεόνασµα, συµβατό µε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δηµοσιονοµικής
στρατηγικής, και ότι είχαµε βελτίωση όλων των δηµοσιονοµικών
µεγεθών.
Για την απόκλιση στο σκέλος των εσόδων, θέλω να θυµίσω σε
όλους εδώ στη Βουλή -αλλά απουσιάζουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής και ο κ. Τσακαλώτος
είναι στα υπουργικά έδρανα- τι µας έλεγαν εδώ. Μας µιλούσαν
για σεισάχθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποιος θα πήγαινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πληρώσει
τις εκατό δόσεις που ρυθµίσαµε, όταν έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για σεισάχθεια; Ποιος θα πήγαινε να πληρώσει, όταν ο κ.
Τσίπρας έλεγε ότι θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ και ο κ. Καµµένος
ότι δεν θα πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ; Πολιτικοί Αρχηγοί τα έλεγαν
αυτά µπροστά στις κάµερες.
Λοιπόν, έρχοµαι τώρα να πω ότι η ζηµιά που έγινε για τη χώρα
είναι πάρα πολύ µεγάλη, την πληρώνουµε, µε όσα βιώνει σήµερα
ο ελληνικός λαός. Και συγκριτικά το 2014, µε ό,τι ακολούθησε
το 2015 και το 2016, προφανώς είναι µια καλύτερη χρονιά, που,
επαναλαµβάνω, καταστράφηκε από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και
την υπονόµευση.
Δηλαδή στο ερώτηµα που µας λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ:
«Μα, εµείς καταστρέψαµε τη χώρα, ρε παιδιά;», να πούµε ότι βεβαίως δεν την καταστρέψατε εσείς, αλλά καταστρέψατε την ελπίδα και τη δυνατότητα να βγει από τα µνηµόνια.
Δυο κουβέντες θα πω τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
τον ισολογισµό. Η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
έγινε και πέρσι, ότι ο ισολογισµός του κράτους δεν είναι επαρκής, έχει µεγάλη σηµασία για το οικονοµικό επιτελείο κάθε φορά.
Ούτε ήταν τα προηγούµενα χρόνια – το λέω για να µην νοµίζετε
ότι θέλω να ασκήσω καµµιά ιδιαίτερη κριτική προς την πλευρά
της Κυβέρνησης, µε βάση αυτήν την παρατήρηση.
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Προσέξτε, όµως, στο παρελθόν τα ακίνητα του δηµοσίου, την
περιουσία του δηµοσίου, τις συµµετοχές του δηµοσίου τις διαχειριζόταν ο Υπουργός Οικονοµικών. Από φέτος, µετά την ψήφιση του υπερταµείου, όλη αυτή η περιουσία έχει περάσει στον
έλεγχο των δανειστών µας. Δεν µπορεί να κάνει τίποτα ο Υπουργός των Οικονοµικών, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους.
Άρα, ο ελληνικός λαός τώρα δεν έχει αξία να ξέρει ποια είναι
η καθαρή θέση του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή πόσο αξίζουν
τα ακίνητά του, τα οικόπεδά του και οι συµµετοχές του στις δηµόσιες επιχειρήσεις;
Νοµίζω ότι αν αυτή η παρατήρηση στο παρελθόν πέρναγε στα
ψηλά, πέρναγε χωρίς κανέναν σχολιασµό, φέτος πρέπει να την
αναδείξουµε, διότι άλλαξαν δραµατικά τα δεδοµένα που έχουν
να κάνουν µε την άσκηση της διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας.
Πολύ δε περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αυτό,
όπως θα αποδειχθεί στην πορεία, είναι συνδεδεµένο µε τη συζήτηση για τη µείωση του χρέους, µια συζήτηση η οποία σας θυµίζω
ότι είχε ξεκινήσει στο πα- ρελθόν. Και τότε υπήρχε απαίτηση των
δανειστών µας για να φτιάξουµε αυτό το υπερταµείο, αλλά το είχαµε αποτρέψει.
Με αυτά -και συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου- δηλώνουµε ότι θα ψηφίσουµε και τον ισολογισµό και τον απολογισµό
του 2014.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα καταψηφίσει τόσο τον απολογισµό όσο
και τον ισολογισµό για το οικονοµικό έτος 2014 συµβαδίζοντας
και µε τη στάση την οποία είχε κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του κρατικού προϋπολογισµού του 2014.
Θεωρούµε ότι αυτή η συζήτηση αποτελεί µία ακόµη ευκαιρία
-και µε χαµηλούς τόνους οφείλουµε να το οµολογήσουµε- για
µια αντιπαράθεση χωρίς ουσία ανάµεσα στα τότε κόµµατα της
κυβέρνησης, δηλαδή τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µε τα
κόµµατα της σηµερινής Κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Και όσον αφορά όλη αυτήν την αντιπαράθεση, ήδη ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για το 2014 ως ένα έτοςσταθµό που µας έβγαλε στο ξέφωτο και στην ανάκαµψη, ενώ
αντίθετα ο παριστάµενος Υπουργός Οικονοµικών κατά τη διάρκεια της επιτροπής είχε µιλήσει για ένα έτος το οποίο πήγε πίσω
όλη αυτήν την προσπάθεια που είχε γίνει µε τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή.
Τα λέµε αυτά γιατί ακριβώς αυτή η αντιπαράθεση είναι βολική
για τα κόµµατα τα οποία ψήφισαν και υλοποιούν τα µνηµόνια και
την αντιλαϊκή πολιτική, γιατί ακριβώς επιδιώκει να συγκαλύψει τη
συµφωνία την οποία έχουν στην ασκούµενη πολιτική και αυτό το
οποίο προβάλλουν είναι επιµέρους ζητήµατα, ιδιαίτερα όσον
αφορά την ικανότητα διαχείρισης της πολιτικής αυτής προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτό που προβάλλουν δηλαδή είναι
το ποιος είναι ο καλύτερος στη διαχείριση αυτής της πολιτικής.
Έτσι λοιπόν η νέα Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
πήρε τη σκυτάλη από την προηγούµενη κυβέρνηση, από τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι θα πρέπει µέσα
από αυτήν τη διαδικασία να υλοποιηθεί ο κοινός στόχος ανάµεσα
σε αυτές τις δύο κυβερνήσεις.
Όσον αφορά το ποιος είναι αυτός ο στόχος, είναι ότι αφ’ ενός
µεν θα πρέπει να προχωρήσει και να υλοποιηθεί η δηµοσιονοµική
πειθαρχία στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και, δεύτερον, ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διάφορες µεταρρυθµίσεις -που επί της ουσίας πρόκειται για καπιταλιστικές
αναδιαρθρώσεις- που αποκλειστικό σκοπό και στόχο είχαν να
θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων
και την καπιταλιστική κερδοφορία.
Η κοινή γραµµή, δηλαδή, η «κόκκινη» γραµµή που συνδέει τις

1856

αλληλοδιαδεχόµενες κυβερνήσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά το
πώς θα υλοποιήσουν κάθε φορά τους στόχους της αστικής
τάξης, οι οποίοι σήµερα εκφράζονται σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, ο απολογισµός και ισολογισµός
του 2014 είναι αποκαλυπτικός. Μιλάµε δηλαδή για τα αποτελέσµατα όλης αυτής της προσπάθειας που επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθούσε η τότε
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, την ταξική, αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό µπορούµε να το δούµε τόσο από το σκέλος των
εσόδων όσο και από το σκέλος των δαπανών.
Για να µη µακρηγορήσουµε και να µην κουράσουµε, θα αναφερθούµε µόνο σε ορισµένα νούµερα. Πρώτο νούµερο. Πού
υπήρχε υπεραπόδοση των εσόδων; Υπεραπόδοση των εσόδων
υπήρχε στα έσοδα που αφορούσαν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή
τα λαϊκά στρώµατα. Εκεί έχουµε πραγµατικά µια υπεραπόδοση
κατά 14%. Δηλαδή, ο στόχος επιτεύχθηκε κατά 114%.
Αντίθετα, πού υπήρξε µια τεράστια υστέρηση; Στα έσοδα από
τα νοµικά πρόσωπα. Ο στόχος επετεύχθη µόνο κατά 68%, δηλαδή κατά τα 2/3. Το υπόλοιπο 1/3 χάθηκε. Και το προκλητικό
της όλης υπόθεσης είναι ότι οι ανώνυµες εταιρείες, οι εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης συνέβαλαν µόνο κατά 5,3% στο σύνολο
των φορολογικών εσόδων. Αυτή ήταν η «φορολογική» -εντός εισαγωγικών- επιβάρυνση, την οποία είχαν.
Ταυτόχρονα, περίπου στον στόχο κινήθηκαν τα έσοδα από τον
ΕΝΦΙΑ, τον φόρο στην ακίνητη περιουσία, δηλαδή το «χαράτσι»
που πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Στον στόχο περίπου κινήθηκαν
και τα έσοδα από τους έµµεσους φόρους, τους κατ’ εξοχήν αντιλαϊκούς φόρους. Άρα, κρίνοντας από το σκέλος των εσόδων
ήταν βαθύτατα αντιλαϊκή, φοροµπηχτική για τον λαό η εκτέλεση
του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2014.
Μήπως στο σκέλος των δαπανών παρουσιάζεται άλλη εικόνα;
Αρκεί να τονίσουµε τα εξής: Πού φαίνονται οι µεγαλύτερες µειώσεις; Οι µεγαλύτερες µειώσεις που υπήρχαν, σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος, το 2013, είναι στις επιχορηγήσεις στα νοµικά
πρόσωπα, δηλαδή στα ιδρύµατα και στους οργανισµούς υγείας,
πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Η
επιχορήγηση στον ΟΓΑ ήταν µειωµένη σε σχέση µε το 2013 κατά
9%. Στο ΙΚΑ η επιχορήγηση ήταν µειωµένη κατά 11%, στον
ΟΑΕΕ, στον Οργανισµό Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών,
ήταν µειωµένη κατά 21% και η επιχορήγηση στο ΝΑΤ ήταν µειωµένη κατά 48,6%. Αντίστοιχο ποσοστό περίπου, δηλαδή κατά
41% ήταν µειωµένη και η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ. Άρα, δηλαδή, µόνο και µόνο απ’ αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνεται η βάρβαρη, αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν στην κυβέρνηση.
Κι αυτό ήταν βεβαίως, µόνο η µια πλευρά, γιατί ταυτόχρονα
µε αυτό το σκέλος της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης ήταν και το
ζήτηµα της προώθησης των µεταρρυθµίσεων, δηλαδή, η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, για να υπάρχει πιο
φτηνό δυναµικό, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα -σήµερα βλέπουµε τα αποτελέσµατα αυτής της
πολιτικής που ακολούθησε η τότε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, όταν το 60% των νέων θέσεων απασχόλησης, που
είναι θέσεις µερικής απασχόλησης, αντικαθιστούν θέσεις σταθερής και πλήρους απασχόλησης- το ξεχαρβάλωµα του ασφαλιστικού, που το συνέχισε όταν ήρθε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και αποτελείωσε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, η
απελευθέρωση των αγορών στο όνοµα του κτυπήµατος των κλειστών επαγγελµάτων και οι ιδιωτικοποιήσεις, όπου βεβαίως η σηµερινή Κυβέρνηση ολοκληρώνει όσα δεν µπόρεσε η
προηγούµενη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν κάτι επιβεβαιώνεται είναι ότι η χρησιµότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν
ότι ολοκλήρωσε το έργο που άφησαν ηµιτελές οι προηγούµενες
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ολοκληρώνει δηλαδή και παίρνει όλα αυτά τα µέτρα, τα οποία δεν πρόλαβαν να πάρουν εκείνες οι κυβερνήσεις και απ’ αυτό εκφράζεται
και η χρησιµότητά της.
Και απ’ αυτήν την άποψη, συνδέοντάς το µε το σήµερα, µε τον
απολογισµό-ισολογισµό του 2014, που συζητάµε, φαίνεται καθαρά ότι η ίδια πολιτική ακολουθείται. Το είδαµε και στο προσχέ-
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διο του κρατικού προϋπολογισµού, θα το δούµε και τις επόµενες
ηµέρες στον κρατικό προϋπολογισµό που θα έρθει για το 2017,
που τον χαρακτηρίζει η φοροµπηχτική, φοροεισπρακτική πολιτική, οι νέες µειώσεις στις λεγόµενες κοινωνικές δαπάνες, ακόµη
παρακάτω κι απ’ αυτό το όριο της ουσιαστικά µη ανταπόκρισης
στις απαραίτητες ανάγκες. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι αυτές οι
θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν όλα τα προηγούµενα χρόνια τα
πλατιά λαϊκά στρώµατα, είναι θυσίες χωρίς ηµεροµηνία λήξης.
Την κλιµάκωση της νέας αντιλαϊκής επίθεσης θα τη σηµατοδοτήσει η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,
µιας και σήµερα στο τραπέζι της συζήτησης µπαίνει η περαιτέρω
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, µπαίνει το ζήτηµα ότι πρέπει να ξαναδεί η Κυβέρνηση τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος, µπαίνουν τα ζητήµατα που αφορούν την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, µε την προώθηση του διοικητικού
συµβουλίου του νέου υπερταµείου.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, ακόµα κι αν ολοκληρωθεί η νέα
αξιολόγηση, ακόµα κι αν επιτευχθεί ο στόχος, τον οποίον καθορίζει η Κυβέρνηση, για αποµείωση της εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους, όλα αυτά έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ένα
νέο µνηµόνιο σε βάρος του λαού, µια νέα κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, σε βάρος της εργατικής τάξης και των πλατιών
λαϊκών στρωµάτων.
Και δεν είναι τυχαίο ότι συναντώνται στις διακηρύξεις ο Ολάντ
µε τον Οµπάµα, τον Τσίπρα και τον Ρέντσι, όταν µιλάνε για αντιµετώπιση της πολιτικής της λιτότητας. Άµα δείτε τις οµιλίες τους,
όλοι αυτοί δεν αναφέρουν πουθενά ότι θα αυξηθούν οι µισθοί και
τα µεροκάµατα, ότι θα αποκατασταθούν οι κλαδικές συµβάσεις
εργασίας, ότι θα αποκατασταθούν οι τεράστιες απώλειες του
λαού. Όταν µιλάνε όλοι αυτοί -από τον Οµπάµα, τον Ολάντ ως
τον Τσίπρα και τον Ρέντσι- για κατάργηση της λιτότητας µιλάνε
για τη δυνατότητα που πρέπει να έχει το κράτος να δανείζεται
προς όφελος του κεφαλαίου, για νέο ζεστό χρήµα, το οποίο πρέπει να δοθεί, για να στηριχθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου.
Άρα, όταν µιλάνε για λιτότητα, µιλάνε για τα νέα προνόµια, τα
οποία θα πρέπει να έχουν οι µεγάλοι µονοπωλιακοί καπιταλιστικοί όµιλοι. Από αυτήν την άποψη, ακόµη και η ανάκαµψη να έρθει
στην ελληνική οικονοµία, θα είναι µια ανάκαµψη, η οποία θα στηρίζεται στις αιµατηρές θυσίες του ελληνικού λαού και βεβαίως η
διατήρησή της θα προϋποθέτει νέες θυσίες για τα λαϊκά στρώµατα.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το ΚΚΕ τονίζει ότι δεν υπάρχει καµµία διέξοδος προς όφελος της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
συστήµατος, σε συνθήκες δηλαδή κυριαρχίας των µονοπωλιακών οµίλων και συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Από αυτήν την άποψη, αν κάτι σήµερα χρειάζεται, είναι ότι δεν
πρέπει να εγκλωβίζονται στις αυταπάτες που σπέρνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή στις νέες φρούδες ελπίδες που καλλιεργεί
το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπο- µλίτευσης, η Νέα Δηµοκρατία,
αλλά αντίθετα χρειάζεται από σήµερα -ήδη έπρεπε να έχει γίνεινα έχουν σηµατοδοτήσει και να έχουν νοηµατοδοτήσει την πάλη
τους, οργανώνοντας, κάτω από καλύτερες θέσεις, πιο συγκροτηµένα και πιο αποφασιστικά, όπου θα στοχεύσουν τον πραγµατικό
ένοχο των προβληµάτων, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστηµα και
τα συµφέροντα της αστικής τάξης και του µεγάλου κεφαλαίου,
για να µπορέσουν, αφενός µεν να έχουν αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών, αλλά πάνω από όλα να ανοίξουν τον δρόµο
για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, που σήµερα είναι απαραίτητες, για να µπορέσουν να ικανοποιηθούν οι σηµερινές σύγχρονες διευρυµένες λαϊκές ανάγκες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι κ. Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, Νοέµβριο του 2016,
δύο χρόνια µετά από τα οικονοµικά πεπραγµένα του κράτους
χρονιάς 2014, καλούµεθα να υπερψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε, να εγκρίνουµε ή όχι τον απολογισµό και ισολογισµό του
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2014.
Πρώτα από όλα, θέλω να πω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι ως
κοινοβουλευτική διαδικασία αυτό που γίνεται σήµερα έχει µία παραδοξότητα. Δεν ξέρω, όχι ανώνυµη εταιρεία αλλά ούτε ψιλικατζίδικο που να συζητά, να εγκρίνει, να ελέγχει, να αναλύει και να
αποδέχεται ή µη τις δαπάνες του, τα έσοδά του µε καθυστέρηση
δύο ετών. Άρα, επί της αρχής θα έλεγα αυτή η διαδικασία είναι
ρηχή.
Διότι σας ερωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι: Αν αποφασίσουµε να
καταψηφίσουµε για κάποιον λόγο, τι θα γίνει; Θα αλλάξει µήπως
κάτι από την πορεία των οικονοµικών µεγεθών της χώρας το
2015 και το 2016;
Ας µην γελιόµαστε. Το µόνο θετικό που βρίσκω εγώ σε αυτήν
τη διαδικασία, πέραν βεβαίως της υποχρέωσης, που δεν είναι θετικό, αλλά θες δεν θες θα το ακολουθήσεις, είναι ότι αποκτούµε
µια κοινή βάση οικονοµικών στοιχείων και δεδοµένων πάνω στα
οποία µπορούµε να χτίσουµε συζητήσεις.
Ωστόσο, είναι και µια ευκαιρία να δούµε µε µια απόσταση χρόνου, δύο ετών, εάν το 2014, µιας και µιλάµε για τον απολογισµό
και ισολογισµό του 2014, ήταν καλύτερο για τον πολίτη από το
2016.
Σήµερα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, χιόνισε. Έπεσε το
πρώτο χιονάκι στη Φλώρινα και στην Κοζάνη. Τι ωραία εικόνα για
τον τουρίστα, ωραία και για τον ντόπιο! Έλα, όµως, που ο ντόπιος θα πρέπει να σκεφτεί από τώρα και τη θέρµανσή του. Σας
θυµίζω ότι η θερµαντική περίοδος, η περίοδος δηλαδή κατά την
οποία το ελληνικό κράτος παρέχει βοήθεια σε εκείνους που ενεργειακά είναι φτωχοί και παρέχει το επίδοµα θέρµανσης, έχει ήδη
ξεκινήσει. Η θερµαντική περίοδος, όχι το επίδοµα θέρµανσης.
Ας δούµε, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, -και θα έρθω µετά
και στο θέµα των «µέτρων Σαµαρά» του 2014- εάν το 2016 µάς
βρίσκει σε καλύτερη θέση από το 2014.
Το επίδοµα θέρµανσης το 2014 δόθηκε σε ένα ποσό 210 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιδοτείτο τότε κάθε λίτρο καυσίµου µε 35
λεπτά και υπήρχε η προκαταβολή 20% για όλους εκείνους, οι
οποίοι δεν είχαν τα χαρτιά τους έτοιµα, αλλά έκαναν την αίτηση
και µέχρι να ετοιµαστούν τα χαρτιά τους, να συλλέξουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, έπαιρναν και ένα 20% της επιδότησης ως
πρώτο βήµα, για να προλάβουν το κρύο του χειµώνα.
Για να δούµε το 2015, κύριε Χουλιαράκη, τι κατάφερε η Κυβέρνησή σας µε το επίδοµα θέρµανσης; Τα µισά δώσατε, 105
εκατοµµύρια ευρώ. Μειώσατε την επιδότηση ανά λίτρο στα 25
λεπτά και αφαιρέσατε, καταργήσατε, εξαερώσατε και την προκαταβολή. Είµαστε, λοιπόν, σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι το
2014; Και τι θα γίνει µε τη νέα χρονιά; Δεν µας έχετε ανακοινώσει.
Δεν έχετε πάρει αποφάσεις -ή δεν µας τις λέτε- για το πόσο θα
περικόψετε περισσότερο το επίδοµα θέρµανσης ή αν θα το αυξήσετε, όπως εµείς σας προτρέπουµε και σας προκαλούµε να το
κάνετε.
Το θέµα της ενεργειακής φτώχειας δεν το αναφέρω τυχαία,
διότι δεν είναι µόνο που χιόνισε στη Φλώρινα και στην Κοζάνη
και η Κυβέρνηση ακόµα δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει µε το
επίδοµα θέρµανσης ή δεν µας το έχει ανακοινώσει, αλλά υπάρχει
µια πολύ µεγάλη συζήτηση αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Στην Ισπανία, λοιπόν, εχθές µια ηλικιωµένη
ογδόντα ενός ετών κάηκε, διότι της είχε κόψει εκεί η ισπανική –
να το πούµε έτσι- ΔΕΗ το ρεύµα, γιατί δεν είχε χρήµατα να το
πληρώσει και χρησιµοποιούσε ένα κερί τη νύχτα. Δεν µπορείτε
να φανταστείτε πόσες πολλές οµοιότητες βλέπω στην ισπανική
κοινή γνώµη και στην ελληνική, σε σχέση µε το ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας. Και εκεί παρακολουθώ πώς αντιδρούν, επίσης, οι πολιτικές δυνάµεις.
Τι άλλο είχαµε το 2014; Ή µάλλον θα σας πω τι δεν είχαµε.
Δεν είχαµε κατασχέσεις σπιτιών, πρώτης κατοικίας. Από εκεί που
φοβόµασταν τους τραπεζίτες, φτάσαµε στο 2016 και έχουµε κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, όχι από τους τραπεζίτες, αλλά από
το ελληνικό δηµόσιο, από την εφορία. Ήταν µέρος κι αυτό, φαντάζοµαι, του παράλληλου προγράµµατος, για το οποίο µίλησε ο
αγαπητός συνάδελφος της πλειοψηφίας!
Τι άλλο είχαµε ή δεν είχαµε το 2014, σε σχέση µε το 2016; Το
2014, έστω και δειλά, είχαµε βγει στις αγορές. Το 2014 ήµασταν
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στο µνηµονexit, βγαίναµε από τα µνηµόνια. Το 2016 κινούµεθα
απερίφραστα και υπερηφάνως προς το τέταρτο µνηµόνιο, δυστυχώς. Γιατί; Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει µεταρρυθµίσεις, δεν θέλει να πειράξει πελατειακούς στρατούς,
κοµµατικούς, συνδικαλιστικούς. Και αντί να κάνετε τις µεταρρυθµίσεις που όλη η κοινωνία τις θέλει και ασθµαίνει και γι’ αυτό άλλωστε καταψήφισε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εσείς βάζετε
πιο βαθιά στο πηγάδι της κρίσης και της απελπισίας τους Έλληνες πολίτες.
Τι άλλο είχε το 2014 και έχει και το 2016; Περικοπές συντάξεων.
Το 2014 εσείς κατηγορούσατε ως αντιπολίτευση την τότε κυβέρνηση –και καλά κάνατε- για τις δώδεκα µειώσεις συντάξεων. Έρχεστε εσείς, λοιπόν, το 2015-2016 και προχωράτε στη δέκατη
τρίτη µείωση της σύνταξης. Σας το έχω πει κι άλλες φορές, δεν
είναι επιχείρηµα να λέτε: «Μα, οι άλλοι µείωσαν δώδεκα φορές τις
συντάξεις. Εµείς µόνο µία». Η δέκατη τρίτη µείωση σύνταξης από
εσάς, από την Κυβέρνηση δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποδεικνύει ότι
οι προηγούµενες δώδεκα περικοπές συντάξεων δεν σας έφτασαν.
Θέλατε και δέκατη τρίτη. Ενσωµατώσατε, λοιπόν και υιοθετήσατε
τις υπόλοιπες µειώσεις συντάξεων και προχωρήσατε και ένα βήµα
παραπάνω ή, αν θέλετε, παρακάτω.
Επειδή έχει γίνει µια µικρή συζήτηση, ο κύριος Υπουργός στέλνει επιστολές -µάλιστα έµαθα ότι έστειλε και µια δεύτερη επιστολή την ώρα που ήµουν εγώ εδώ- για να παραπονεθεί, να
ζητήσει µάλλον από εµένα να διαψεύσω τον τίτλο ενός δηµοσιεύµατος που αναπαρήγαγε το τι διηµείφθη στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Οικονοµικών την τελευταία φορά που συζητήσαµε.
Έλεγε ο τίτλος, παρά το γεγονός ότι δεν προέκυπτε από το κείµενο, ότι: «Αµυράς: Με εισήγηση Χουλιαράκη εγκρίθηκαν τα
µέτρα Σαµαρά το 2014». Το βγάζουµε, λοιπόν, από τα δηµοσιεύµατα και ελάτε να σας το πω εγώ τώρα εδώ, από το Βήµα της
Βουλής, όπως σας το είπα και την προηγούµενη φορά στη συνεδρίαση, αλλά µάλλον δεν το ακούσατε. «Με εισήγηση Χουλιαράκη, η ψήφος που η κυβερνώσα παράταξη θα δώσει ως έγκριση
του απολογισµού και ισολογισµού 2014, ισοδυναµεί µε ψήφο εµπιστοσύνης στην οικονοµική πολιτική του 2014 της κυβέρνησης
Σαµαρά». Σας το λέω, λοιπόν, από εδώ, από το Βήµα της Βουλής,
µε εισαγωγικά.
Οπότε σταµατήστε να µας στέλνετε ρηχές και ψηλοµύτικες
επιστολές, να µας ζητάτε να κάνουµε αυτό που είναι µια παγκόσµια πρωτοτυπία: Να ζητά ένας Υπουργός από έναν Βουλευτή
άλλου κόµµατος να διαψεύσει έναν τίτλο ενός δηµοσιεύµατος
που δεν τον αφορά, που αφορά πρώτα από όλα τον ίδιον. Σας
το λέω, λοιπόν, από εδώ. Δεν χρειάζεται να διαψεύσετε τίποτα
ούτε εσείς ούτε εµείς. Σας το λέω εγώ από εδώ. Με το να προτείνετε, να εγκρίνετε, να ψηφίζετε τον ισολογισµό-απολογισµό
2014, στην ουσία εγκρίνετε την οικονοµική πολιτική εκείνης της
χρονιάς. Το είπε µάλιστα και ο εκπρόσωπός σας. Είπε: «Είµαστε
σε µια αντιφατική κατάσταση, όπου πρέπει να εγκρίνουµε κάποια
πράγµατα, παρά το γεγονός ότι δεν συµφωνούµε». Έτσι δεν
είναι, κύριε συνάδελφε; Λοιπόν; Με ποιους από όλους διαφωνείτε; Και µε µένα και µε τον εκπρόσωπό σας; Αυτά, λοιπόν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αποκλίσεις δίνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα
υπερψηφίσουµε την κύρωση του παρόντος σχεδίου νόµου. Θα
έλεγα λοιπόν, στην απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε
τι θα κάνετε µε το επίδοµα θέρµανσης, να µας πείτε τι θα κάνετε
µε το τέταρτο µνηµόνιο, να µας πείτε τι θα κάνετε µε τις συντάξεις που κατρακυλούν, να µας πείτε τι θα κάνετε µε την αύξηση
της φορολογίας, που χτυπά στην καρδιά της την επιχειρηµατικότητα και αφήστε τις υπόλοιπες διαψεύσεις για εκεί που πιάνουν
τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµυρά.
Να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουν εγγραφεί τρεις οµιλητές,
οπότε νοµίζω και η διαδικασία θα είναι πιο σύντοµη από ό,τι υπολογίζαµε.
Ο κύριος Υπουργός θα πάρει τον λόγο στο τέλος της συνεδρίασης.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεν-
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τρώων, ο κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σε µια συζήτηση όχι
και πολύ ουσιαστική σήµερα, όπως ανέφερε και ο προηγούµενος
οµιλητής, καθώς δεν βλέπουµε καµµία αλλαγή. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ
ψηφίζετε κάτι που δεν πιστεύετε και δεν συµφωνείτε µαζί του,
εποµένως λίγα πράγµατα θα αλλάξουν. Το µόνο που µπορούµε
να κερδίσουµε από όλη αυτήν τη διαδικασία είναι να µην κάνουµε
τα ίδια λάθη που συνέβησαν τότε. Δηλαδή, µπορεί να µας βοηθήσει ενδεχοµένως µελλοντικά.
Μελετώντας, λοιπόν, τον ισολογισµό και τον απολογισµό του
2014 δεν είδα κανέναν απολύτως αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν
υπήρξε κανένα δείκτης ανάπτυξης εκεί µέσα. Φόροι, φόροι,
φόροι και πάλι φόροι, όπως λέει ο δικός σας σύντροφος. Αυτό
κατάλαβα. Περαιτέρω καθίζηση της ελληνικής οικονοµίας, καθυστέρηση της ανάκαµψης της χώρας, δυστυχώς.
Και µερικά από τα χαρακτηριστικά, µερικοί από τους δείκτες
που µας το φανερώνουν αυτό είναι η µείωση κατά 1,5% από τα
έσοδα των ειδικών φόρων στα τσιγάρα και στο αλκοόλ. Δηλαδή,
οι φόροι που πιστεύαµε ότι θα µας φέρουν έσοδα ήταν άσχηµοι
και δεν µας έφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα, ίσα-ίσα το αντίθετο. Μειώθηκαν κατά 7,9% τα έσοδα από τα τέλη και από τις εισφορές στα οχήµατα, αφού πολύς κόσµος απέσυρε τα
αυτοκίνητά του από την κυκλοφορία, καθώς δεν είχε καν να πληρώσει και να τα συντηρήσει.
Αυξήθηκαν επίσης και τα έσοδα από τον ΦΠΑ, κατά ποσοστό
5,2%. Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό. Δείχνει τη φοροµπηχτική πολιτική, που ακολουθήθηκε και την υπερφο- ρολόγηση των πολιτών.
Δεν µπορούµε να το δούµε ως κέρδος αυτό στην όλη υπόθεση.
Επίσης, αυξήθηκαν κατά 49% τα βεβαιωθέντα έσοδα από τις
προσαυξήσεις, τα πρόστιµα και τις χρηµατικές ποινές. Αυτό το
ποσοστό, αυτό το νούµερο δεν είναι τίποτε απολύτως, γιατί µόνο
το 10% από αυτά τα βεβαιωθέντα πρόστιµα τελικά εισπράχθηκε.
Αυτό µας δείχνει ότι ο κόσµος δεν έχει πλέον να πληρώσει.
Μειώθηκαν επίσης και οι δείκτες αµοιβών και παροχών της κεντρικής διοίκησης. Αυτό, αν γινόταν µε σωστό τρόπο και είχε τον
στόχο προς τη σωστή κατεύθυνση, θα λέγαµε ότι είναι θετικό.
Ωστόσο, το µόνο που κατάφερε είναι να µειώσει την αγοραστική
δυνατότητα των εργαζοµένων αυτών.
Και εξακολουθούµε να βλέπουµε αρνητικά στοιχεία µέσα στον
ισολογισµό, καθώς αύξηση παρουσίασαν οι δαπάνες για τις συντάξεις του ελληνικού δηµοσίου. Οι περισσότεροι βγήκαν σε πρόωρη σύνταξη και πώς να µείνουν άλλωστε στην εργασία, όταν
δεν υπάρχει σταθερό νοµοθετικό πλαίσιο για τα εργασιακά και
βλέπουµε ότι το όριο της ηλικίας ανέβηκε στα εξήντα επτά χρόνια;
Εδώ θέλω να κάνω µία αναφορά στο πώς θα βρεθούν τα λεφτά,
για να πληρωθούν αυτές οι συντάξεις. Όταν αυτή τη στιγµή η
ανεργία είναι στο 24%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, πώς
θα στηριχθούν αυτά τα ταµεία που, για µένα, έχουν λυγίσει; Αυτό
που κάνει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή είναι να ακολουθεί την προηγούµενη πολιτική, να τους δίνει µια κλωτσιά και να δούµε πόσο
ακόµη θα αντέξουν. Πολύ φοβάµαι ότι, δυστυχώς, οδεύουµε στον
εργασιακό θάνατο του Έλληνα πολίτη.
Ας γυρίσω λίγο στο θέµα της σηµερινής συζήτησης. Είδαµε
ότι τα έσοδα του δηµοσίου το 2013 αυξήθηκαν από τις δηµόσιες
επιχειρήσεις, δηλαδή τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε
ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης και τώρα είναι υπέρ -δεν πιστεύω
να υπάρχει αντίρρηση σ’ αυτό- αν και πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να υπάρχει ακόµα µεγαλύτερο κέρδος, αν οι µεταρρυθµίσεις ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Το έλλειµµα του
προϋπολογισµού βαίνει συνεχώς ανοδικά. Τα στοιχεία έλεγαν ότι
οι προβλέψεις για το έλλειµµα του 2014 θα ανέρχονταν περίπου
στα δύο δισεκατοµµύρια. Τελικά, αυτό έκλεισε στα τέσσερα δισεκατοµµύρια οκτακόσια σαράντα τρία εκατοµµύρια, δηλαδή
πάνω από το διπλάσιο.
Όσο έχουµε ζητήµατα υστέρησης των εσόδων του τακτικού
προϋπολογισµού και των εσόδων του προϋπολογισµού δηµόσιων
επενδύσεων, τόσο θα αυξάνεται και το έλλειµµα. Έναντι του 2013
τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού
παρουσιάζονται µειωµένα κατά 2,7%, γεγονός που είναι ακόµα πιο
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ανησυχητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι, παραδείγµατος χάρη, το 2014
σε σχέση µε το 2013 αυξήθηκε ο φόρος της ακίνητης περιουσίας.
Ειλικρινά, ψάχνω να βρω κάποιο σηµάδι, που θα µας δείχνει το
φως ή την ελπίδα, αλλά δεν µπορώ να το εντοπίσω.
Δεν θα σταθώ και πολύ στο ότι η πέµπτη αξιολόγηση δεν
έκλεισε το 2014, επειδή εσείς ως Αντιπολίτευση λέγατε ότι µ’ ένα
νόµο σ’ ένα βράδυ θα βαράτε τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν, ότι θα σβήσετε τα χρέη, ότι θα σβήσετε τα µνηµόνια.
Μου θύµισε, δυστυχώς, τον σηµερινό Αρτέµη η όλη συµπεριφορά τότε.
Δεν θα πω πολλά για την Κυβέρνησή σας από τον Ιανουάριο
του 2015 και ύστερα, όπου για πρώτη φορά σε κράτος της Ευρώπης κλείνουν οι τράπεζες, έρχονται τα capital controls και είµαστε ένα βήµα πριν το grexit, που τώρα εσείς απεύχεστε και
καλά κάνετε, που αλλάξατε την άποψή σας. Πείτε µας, όµως, αν
µπορείτε, πότε θα ξαναλειτουργήσουν κανονικά οι τράπεζες, για
να µπορέσουν να δανείσουν στον ελληνικό λαό, στα ελληνικά νοικοκυριά.
Φοβάµαι ότι µε το νέο νοµοσχέδιο που φέρνετε και συγκεκριµένα µε το άρθρο 49 του νοµοσχεδίου που ενσωµατώνει στην
ελληνική έννοµη τάξη την οδηγία 2014/17/ΕΕ, µας λέτε ότι αυτό
το περιορισµένο καθεστώς θα λειτουργήσει για τουλάχιστον τρία
µε τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα µία σχετική απάντηση.
Ας επανέλθω στο προκείµενο και συγκεκριµένα στην έκθεση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριµένα, ιδιαίτερα ανησυχητικό
και µε αρνητικό µήνυµα για την προσδοκώµενη ανάπτυξη της Ελλάδας είναι το γεγονός ότι η αναλογία άµεσων και έµµεσων
φόρων ως προς τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανέρχεται σε
ποσοστό 45,87% και 54,12% αντίστοιχα. Αυτό µε απλά νούµερα
σηµαίνει ότι για κάθε ευρώ άµεσου φόρου ο Έλληνας πολίτης
έχει να πληρώσει και 1,18 ευρώ ακόµα σε έµµεσο φόρο. Αυτό
δεν µπορεί να φέρει την ανάπτυξη σε καµµία απολύτως περίπτωση.
Όµοιας βαρύτητας ζήτηµα είναι και η αδυναµία εισπραξιµότητας ποσών που αφορούν σε παραβάσεις κώδικα βιβλίων και στοιχείων
για
παρελθόντα
έτη.
Διαπιστώνεται
η
αναποτελεσµατικότητα στην είσπραξη των συγκεκριµένων προστίµων, που αποτελούν µεγάλο ποσοστό των εισπρακτέων οφειλών.
Σαν να µη φτάνει αυτό, βλέπουµε ότι η τάση είναι ανοδική από
έτος σε έτος και συγκεκριµένα και για το 2016. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, είναι µονόδροµος η ανάγκη του επαναπροσδιορισµού του
είδους και του τρόπου επιβολής των φόρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί αλλιώς η οικονοµία
µας πάει στο βρόντο.
Αν όλα τα παραπάνω νούµερα τα βάζαµε απλά σ’ έναν πίνακα
και καθόµασταν, όπως σ’ ένα σχολείο, µε απλή αριθµητική να τα
εξετάσουµε, θα βλέπαµε ότι τα νούµερα δεν βγαίνουν, ότι τα
λεφτά δεν φτάνουν. Τι κάνουµε εµείς; Πηγαίνουµε και ικετεύουµε
για δανεικά και όσο πιο αφερέγγυοι γινόµαστε προς τους δανειστές, τόσο πιο ακριβός είναι και ο δανεισµός. Αυτό δεν το λέω
µόνο εγώ, το λέει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, που έχει διαπιστώσει ότι έχει επέλθει αύξηση του κόστους δανεισµού. Συγκριµένα,
λέει ότι η χώρα είναι στο χείλος του γκρεµού, οικονοµικά ανίσχυρη µε ακριβό δανεισµό και στα πρόθυρα οικονοµικής κατάρρευσης.
Η ανορθόδοξη λειτουργία του κράτους και οι παθογένειες
φτάνουν µέχρι του σηµείου να µην µπορεί να τηρήσει σωστά τις
λογιστικές υποχρεώσεις. Και τι εννοώ µε αυτό; Το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δεν υπάρχει αναγραφή των
πάγιων στοιχείων στο ενεργητικό, γιατί δεν έχει συσταθεί µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Σηµειώνω ότι το µητρώο
παγίων αποτελεί δηµοσιονοµική υποχρέωση, προκειµένου να
µπορεί να προσδιοριστεί η ορθή χρηµατοοικονοµική θέση της
κεντρικής διοίκησης την εκάστοτε οικονοµική στιγµή. Η µη τήρησή της επιφέρει ουσιώδη παράβαση των βασικών λογιστικών
αρχών, κατά το π.δ.15/2011.
Και σας ρωτώ τώρα: Εάν κάτι ανάλογο γινόταν και µια ιδιωτική
επιχείρηση, παραβίαζε τον φορολογικό νόµο, τι θα συνέβαινε;
Και τι κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών για την παράβαση αυτή;
Δεν υπάρχει καµµία απολύτως σχετική ενέργεια. Και όσο προ-
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χωρούµε στη µελέτη της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
διαπιστώνουµε και άλλα ευτράπελα. Βλέπουµε όλοι ότι υπάρχει
αδυναµία πρόβλεψης και περιορισµού των επισφαλειών, δηλαδή
δεν προσδιορίζεται το ύψος των επισφαλειών της κεντρικής διοίκησης και έτσι δεν διενεργούνται οι ανάλογες λογιστικές εγγραφές. Αυτό σηµαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ, αδυναµία εκτίµησης
και καθορισµού των απαιτήσεων, που τελικά θα εισπραχθούν.
Όλα αυτά είναι κάποιες από τις παθογένειες που µπορούµε να
σηµειώσουµε στο παρελθόν. Πολλές, όµως, από αυτές βλέπουµε
να συνεχίζονται ακόµα και σήµερα.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν πορεύεται σε µια ρότα συνεργασίας και συναίνεσης. Έρχεται αποκλειστικά µε δικές της αποφάσεις, χωρίς ουσιαστική συζήτηση και διάλογο, να ασκήσει την
πολιτική της, που, όπως ζείτε στην καθηµερινότητά σας, µόνο
την ανάπτυξη δεν φέρνει. Ελπίζω να πράξετε συνειδητά και να
πάρετε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να βγούµε από
αυτό το τέλµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα, µε τον οποίο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των
εισηγητών και ειδικών αγορητών.
Συνεχίζουµε µε τον κύκλο των οµιλητών, µε πρώτο τον κ. Σταϊκούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµµετέχουµε σήµερα σε µια σηµαντική διαδικασία λογοδοσίας, διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται, µέσω της συζήτησης και
κύρωσης του απολογισµού και ισολογισµού του κράτους η αξιοπιστία της κατάρτισης, αλλά και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014. Είναι ένα έτος κατά το οποίο
εκ του αποτελέσµατος η χώρα πέτυχε τους περισσότερους στόχους του προϋπολογισµού.
Συγκεκριµένα, πρώτον, η χώρα παρουσίασε µετά από έξι συνεχή έτη ύφεσης θετικό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Δυστυχώς, στη συνέχεια η ελληνική οικονοµία µε αποκλειστική ευθύνη
της σηµερινής Κυβέρνησης κύλησε και πάλι στη ύφεση.
Δεύτερον, η χώρα πέτυχε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά
πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτό διαµορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από την επόµενη χρονιά, από το 2015, παρά τη λήψη των
µέτρων λιτότητας από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Είναι, όµως, αλήθεια ότι το αποτέλεσµα διαµορφώθηκε πολύ
χαµηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 2014. Και αυτό,
παρά το γεγονός ότι η επίτευξη αυτού του στόχου ήταν απολύτως εφικτή µέχρι τον Νοέµβριο του 2014. Αυτό άλλωστε είχε
υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέµβριο στις φθινοπωρινές προβλέψεις της. Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
Αυτό, επίσης, παρουσίασε η έκθεση νοµισµατικής πολιτικής
της Τραπέζης της Ελλάδος τον Νοέµβριο του 2014 και την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πού οφείλεται, συνεπώς, η µεγάλη απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσµατος έναντι του στόχου από τον Δεκέµβριο του
2014 και µετά, ιδιαίτερα µάλιστα όταν η τότε Κυβέρνηση κράτησε
τις δαπάνες κάτω από τον στόχο κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ;
Οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο σκέλος των εσόδων,
όπου η απόκλιση υπερέβη τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ τους µήνες
Δεκέµβριο του 2014, Ιανουάριο του 2015 και Φεβρουάριο του
2015, που δηµοσιονοµικά ενσωµατώνονται στην προηγούµενη
χρονιά και αυτό εξαιτίας της υπονόµευσης των εισπράξεων,
λόγω πολιτικής αστάθειας, της αβεβαιότητας ως προς τις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές, της προτροπής για µη καταβολή των φόρων και των υποσχέσεων για σεισάχθειες από την
τότε αξιωµατική αντιπολίτευση.
Βέβαια, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, στις προγραµµατικές
δηλώσεις Κυβέρνησης στις 8 Φεβρουαρίου του 2015 «δήλωνε»
και καλούσε τους πολίτες να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις που αντιστοιχούσαν στον φόρο του 2014, ενώ πριν τους έλεγε να µην
πληρώσουν. Από θιασώτης της ανυπακοής, ως Αρχηγός της
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αξιωµατικής αντιπολίτευσης, έγινε ξαφνικά πρωτοστάτης του πατριωτισµού, ως Πρωθυπουργός.
Τρίτον, το 2014 υλοποιήθηκαν οι πρώτες και µοναδικές µέχρι
σήµερα µειώσεις της φορολογίας. Μειώθηκε κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες ο ΦΠΑ στην εστίαση, µειώθηκε κατά 30% ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, µειώθηκε κατά
30% η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, µειώθηκαν κατά 5% οι
ασφαλιστικές εισφορές και χορηγήθηκε κοινωνικό µέρισµα ύψους
450 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσό περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο από αυτό που κατέβαλε η σηµερινή Κυβέρνηση την επόµενη
χρονιά για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Τέταρτον, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου µειώθηκαν
σηµαντικά. Έπεσαν εκείνη τη διετία, 2013-2014, έξι δισεκατοµµύρια ευρώ στην αγορά.
Δυστυχώς, από τις αρχές του 2015, µε αποκλειστική ευθύνη
της σηµερινής Κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν
εκτοξευθεί και πάλι σήµερα κατά 60% και έχουν υπερβεί τα έξι
δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Πέµπτον, τα φορολογικά έσοδα για πρώτη και µοναδική φορά
σταθεροποιήθηκαν. Αν ανατρέξει κανένας στους µνηµονιακούς
προϋπολογισµούς όλων των ετών, θα διαπιστώσει µια σταθερή
µείωση των φορολογικών εσόδων από το 2010 µέχρι και σήµερα,
µε εξαίρεση µία χρονιά, το 2014, που ήταν η µοναδική χρονιά που
παρατηρήθηκε σταθεροποίηση των φορολογικών εσόδων. Γιατί;
Γιατί σταθεροποιήθηκε η οικονοµία, επέστρεψε σε θετικό ρυθµό
οικονο- µικής µεγέθυνσης και έγιναν και οι πρώτες στοχευµένες
µειώσεις φορολογικών συντελεστών.
Έκτον και τελευταίο, η χώρα απέκτησε ξανά πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, πρόσβαση που υλοποιήθηκε δύο φορές το 2014 µε την έκδοση πενταετούς και τριετούς οµολόγου, για πρώτη φορά µετά τον αποκλεισµό της
χώρας στις αρχές του 2010. Και αυτό επιτεύχθηκε µε επιτόκια
που η χώρα έχει να δει από το 2008.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι, συµπερασµατικά –ολοκληρώνω σε ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε- τα στοιχεία του απολογισµού και ισολογισµού αποτυπώνουν τις συνθήκες σταθεροποίησης της οικονοµίας το 2014 για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Και
αυτό δεν το λέει η νυν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που τότε ήταν
στην Κυβέρνηση. Το λένε όλοι εντός και εκτός χώρας.
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά, αφού πρώτα αναγνώσω, την απάντηση σε ένα ερώτηµα του Αντιπροέδρου της
Κοµισιόν του κ. Κατάινεν, τον Μάρτιο του 2015, ο οποίος δήλωνε:
«Μέχρι τον φετινό χειµώνα» –του 2014 δηλαδή- «τα πράγµατα
πήγαιναν καλύτερα. Η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασµα 1,5%,
όλοι µιλούσαν για την ανάγκη µιας προληπτικής πιστωτικής
γραµµής. Η Ελλάδα θα έβγαινε από το πρόγραµµα, απλώς µε
µια ασφαλιστική δικλίδα. Τώρα, δυστυχώς, τα πράγµατα άλλαξαν. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί ο κόσµος υπέφερε, υπέστη
τεράστιες θυσίες και τα πράγµατα πήγαιναν καλύτερα. Δυστυχώς, σήµερα χειρότερα».
Αυτή είναι η συνέντευξη από τον Μάρτιο του 2015 και την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η αβελτηρία, η κακή διαπραγµάτευση και η αναποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ είχαν τεράστιο κόστος για τη χώρα και την οικονοµία της,
ένα κόστος που µεταφράζεται σε τουλάχιστον δύο χαµένα χρόνια
για τη χώρα. Ακόµα δε κι αν φτάσουµε, σε ό,τι αφορά τους βασικούς µακροοικονοµικούς δείκτες, κάποια στιγµή στο 2017 εκεί που
ήµασταν το 2014, οι πολίτες θα είναι φτωχότεροι, τα νοικοκυριά
θα έχουν χαµηλότερο διαθέσιµο εισόδηµα, αφού έχουν ληφθεί 9
δισεκατοµµύρια ευρώ νέα µέτρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, τέλειωσε ο χρόνος εν τω µεταξύ.

1860

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: …όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν
βάλει λουκέτο ή θα έχουν µεταναστεύσει, η εσωτερική στάση
πληρωµών θα εξακολουθήσει να υφίσταται, η ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας θα έχει συρρικνωθεί.
Είναι σαφές ότι χρειάζεται µια άλλη οικονοµική πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τασούλας έχει
τώρα τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Τασούλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το προφανώς ελάχιστο ενδιαφέρον που συναντάει κάθε χρονιά
η συζήτηση για τον απολογισµό είναι µια περαιτέρω απόδειξη
της ροπής που έχουµε εις την διαχείριση του µέλλοντος και όχι
στην τιθάσευση του παρελθόντος.
Είναι πολύ πιο εύκολο να µιλάµε για προβλέψεις, για πράγµατα τα οποία δεν έχουν συµβεί ακόµη, γιατί τα χειριζόµαστε ευκολότερα και τοποθετούµε τις απόψεις µας, τις προβλέψεις µας
µε µεγαλύτερη ευκολία. Όταν έχουµε να κάνουµε µε το παρελθόν, όταν έχουµε να κάνουµε, δηλαδή, µε γεγονότα, εκεί δυσκολευόµαστε γιατί τα ηνία τα έχει αναλάβει η πραγµατικότητα και
όχι η φαντασία µας, η δηµαγωγία µας, ενδεχοµένως και η ανοησία µας.
Γι’ αυτό και οι απολογισµοί, ενώ θα έπρεπε να είναι η σηµαντικότερη συζήτηση στην Βουλή, γιατί οµιλούµε επί πράξεων και
όχι επί προβλέψεων, έχουν αυτή τη µοίρα της έρηµης χώρας,
µιας Βουλής η οποία δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Παρά ταύτα
ο απολογισµός έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί καταδεικνύει για µια ακόµα
φορά ότι αυτό το οποίο καθοδηγεί την χώρα τα τελευταία χρόνια
είναι η συνάρτηση της πραγµατικότητας και του χρόνου. Δεν
έχουµε καταφέρει να δαµάσουµε όσο θα έπρεπε την πραγµατικότητα, γιατί κάθε φορά η πραγµατικότητα ατίθαση ξεφεύγει
από τον έλεγχό µας, γιατί δεν παραδεχόµαστε τα λάθη µας, δεν
παραδεχόµαστε τις ευθύνες µας και επιδεινώνουµε την πραγµατικότητα η οποία και µας ξεπερνάει.
Κλασική περίπτωση είναι η σηµερινή Κυβέρνηση. Αρνήθηκε
την πραγµατικότητα, ονόµασε αυτήν την άρνηση «αυταπάτη», η
πραγµατικότητα πλάκωσε την Κυβέρνηση, πλάκωσε την χώρα,
πλάκωσε τον ελληνικό λαό και ενώ ήµασταν έτοιµοι το φθινόπωρο -ναι, ήµασταν έτοιµοι- του 2014, µετά από βαρύτατες θυσίες και βαρύτατο στρίµωγµα του ελληνικού λαού, να βγούµε
στο κατώφλι της εξόδου από την κρίση η χώρα υποχώρησε,
λόγω αντίδρασης προς την πραγµατικότητα, και έχουµε νέο µνηµόνιο, προσθήκη χρέους και νέα αχρείαστη λιτότητα.
Αυτές οι παραδοχές δεν έχουν να κάνουν ούτε µε την κοµµατική
µου τοποθέτηση ούτε µε την ιδεολογική µου τοποθέτηση. Έχουν
να κάνουν µε ένα παράπονο, το οποίο διαρκώς διογκώνεται και
έχει να κάνει µε την άρνηση του λεγοµένου «πολιτικού συστήµατος» να συµφιλιωθεί µε την πραγµατικότητα και να επιχειρήσει να
την καθοδηγήσει αντί να συµβαίνει το αντίστροφο.
Είχαµε σήµερα την οµιλία του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών. Έχουµε µεγάλες εξελίξεις παγκοσµίως. Εµείς επιµένουµε
σε ένα µικρόκοσµο. Ξέρουµε ότι οι εξελίξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες, που δεν θα είναι αυτό που φοβούνται µερικοί -τα πράγµατα θα είναι πολύ πιο οµαλά σε τέτοιες χώρες από ό,τι στην
Ελλάδα- µπορεί να δηµιουργήσουν παγκοσµίως µείωση της ρευστότητας, µπορεί να δηµιουργήσουν υποτίµηση του δολαρίου,
µπορεί να δηµιουργήσουν φαινόµενα τα οποία βλάπτουν την Ευρώπη και την Ελλάδα και εµείς εξακολουθούµε να τα αγνοούµε.
Οµολογώ, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι στην οµιλία σας στην επιτροπή αναφέρατε τέτοιες ενδεχόµενες παρενέργειες και πρέπει
σιγά - σιγά να αρχίσουµε να βλέπουµε την πραγµατικότητα µε
πιο συµφιλιωµένο µάτι, αντί να θέλουµε να µετατρέψουµε την
κρίση και τα βάσανα του ελληνικού λαού σε πρόσκαιρο όφελος
για το κόµµα µας.
Η Ελλάδα επί κυβερνήσεως Σαµαρά είχε αγγίξει το κατώφλι
της εξόδου από την κρίση µε θυσίες του ελληνικού λαού, ναι, µε
αύξηση της ανεργίας, ναι, που είχε αρχίσει να αποκλιµακώνεται,
αλλά η διαφορά µε το σήµερα είναι ότι όλα αυτά δεν έγιναν
στράφι. Το αποτέλεσµα αυτών των θυσιών ήταν η έξοδος από
την κρίση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, εσείς, δηλαδή, η χώρα, η νέα Κυβέρνηση αρνήθηκε
αυτές τις θυσίες και θέλησε να προσθέσει τα δικά της λάθη, τις
δικές της αυταπάτες, τις δικές της παταγώδεις διαψεύσεις σε
µια χορεία και µια διαδοχή αποτυχιών, εκµεταλλευόµενη την
οργή, τον θυµό, την αγανάκτηση, το παράπονο του ελληνικού
λαού για εµάς.
Σήµερα ψηφίζουµε τον απολογισµό και τον ισολογισµό του
2014 και ελπίζω από αυτό το Βήµα, δίνοντας τη θετική µου ψήφο,
να αντιληφθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περισσότερο τη σχέση
της µε την πραγµατικότητα και να εγκαταλείψει όλες εκείνες τις
ιδεοληψίες, τις εµπάθειες, όλες εκείνες τις αυταπάτες οι οποίες
επιδείνωσαν τη χώρα, έφεραν τεράστια «δίδακτρα» επίπτωσης
στη χώρα και στον ελληνικό λαό και επιδείνωσαν δραµατικά την
οικονοµική κατάσταση ιδιαίτερα των χαµηλότερων οικονοµικά
στρωµάτων.
Η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ στον απολογισµό του 2014 µπορεί να
ηχεί ειρωνική ή αντιφατική. Είναι, όµως, µια µικρή θεσµική προσγείωση στην πραγµατικότητα, η οποία, αν συνοδευτεί από µεγαλύτερες προσγειώσεις, θα ωφελήσει τη χώρα. Εύχοµαι να γίνει,
γιατί αρκετά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν επιδεινώσει την οικονοµική κατάσταση της χώρας µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής, ο κ. Μάρδας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι -δεν υπάρχουν κυρίες, οπότε θα απευθυνθώ µόνο σε κυρίους- θα δεχτώ τη θέση
για ψύχραιµη ανάλυση εκείνης της περιόδου. Ψύχραιµη ανάλυση
σηµαίνει βάζουµε κάτω θέσεις που διαφωνούµε, σηκώνουµε τα
µανίκια και προσπαθούµε να δούµε τι ακριβώς γίνεται, χωρίς
κραυγές και ψιθύρους.
Η προσέγγιση την οποία θα αναφέρω δεν είναι πρώτη φορά
που ακούγεται εδώ, αλλά τώρα θα ακουστεί µε αφορµή τον ισολογισµό και απολογισµό του 2014 και έχοντας υπ’ όψιν ότι
έχουµε κάποια στοιχεία παραπάνω.
Υπενθυµίζω κάποια στοιχεία: Πρώτο στοιχείο είναι ότι µετά τις
ευρωεκλογές ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε πει ότι το 4%
διαφορά δεν ήταν ανατροπή. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ΣΥΡΙΖΑ
είχε χάσει εκατόν πενήντα χιλιάδες ψήφους σε σχέση µε το 2012.
Τρίτο στοιχείο είναι ότι οι ευρωεκλογές δεν ήταν εκλογές και ως
εκ τούτου δεν επηρέαζαν τις πολιτικές εξελίξεις. Τέταρτο, βέβαια, είναι η τετραετία ή, αλλιώς µεταφραζόµενη, ότι θα αγγίξουµε τα ανώτατα δυνατά όρια, τα οποία µπορούµε να έχουµε
έτσι ώστε να κάνουµε εκλογές.
Το 2014 θεωρείται ότι είναι ένα success story. Υπήρχαν προβλέψεις ενδιαφέρουσες, αλλά οι προβλέψεις δεν είναι αποτελέσµατα. Υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις µεγάλες. Εσείς θεωρείτε ότι
οι αποκλίσεις οφείλονται σε εµάς, που, όπως αναφέρατε, δεν
σας άφηναν να περπατήσετε. Υπήρχαν εκβιαστικές εκλογές,
υπήρχε τυχοδιωκτισµός σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Διακόπηκαν
όλα το 2014 γιατί η αντιπολίτευση προκάλεσε τις εκλογές.
Πρώτον -το έχουµε πει και άλλη φορά από αυτά τα έδρανα- η
κυβέρνηση κυβερνά και η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της.
Αν πράγµατι πιστεύετε ότι το 2014 ήταν ένα success story, αν
πράγµατι πιστεύατε ότι πατούσατε πολύ γερά στα πόδια σας,
τότε έπρεπε να εκµεταλλευτείτε τον χρόνο που σας δίνει το Σύνταγµα και να προκαλούσατε τις προεδρικές εκλογές µετά τις 12
Φλεβάρη του 2015. Διότι δεν µπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν µια οικονοµική πολιτική που θεωρεί ότι θα σαρώσει το
2014, να χάνει αυτήν την ευκαιρία και να την δίνει δεξιά και αριστερά, λέγοντας ότι κάποιος άλλος προκάλεσε τις εκλογές. Και
βέβαια, η εύλογη ερώτηση είναι: Τώρα που ζητάει η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση από εµάς εκλογές, εµείς θα τις κάνουµε; Η Κυβέρνηση κυβερνά.
Γιατί, όµως, κάνατε εκλογές; Διότι τα πράγµατα δεν ήταν έτσι
όπως φαίνονταν. Τα πράγµατα ήταν πολύ διαφορετικά. Πρώτον,
δεν µπορείτε εύκολα να αποδείξετε, ότι δεν θα υπήρχε µνηµόνιο.
Αν πράγµατι δεν υπήρχε µνηµόνιο, τον Δεκέµβρη του 2014 θα είχατε κλείσει τη συµφωνία που θα θέλατε και ό,τι προέβλεπε το email Χαρδούβελη, µε αυτή τη µικρή διαφορά του ενός
δισεκατοµµυρίου που λέτε συχνά, που δεν είναι, βέβαια, αυτό το
κύριο στοιχείο της διαφοράς. Θα τα κλείνατε όλα έγκαιρα για να
πατήσετε ακόµα περισσότερο στα πόδια σας και σύµφωνα µε το
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οδικό σας σκεπτικό, θα σαρώνατε στις εκλογές µετά τον Φλεβάρη
του 2015, που θα ήταν Μάρτης του 2015.
Σε αυτή την περίπτωση, όµως, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα
οποία δείχνουν ότι τα πράγµατα δεν ήταν έτσι και ότι εσείς προκαλέσατε τις εκλογές, διότι γνωρίζατε ότι τον Φλεβάρη δεν θα
υπήρχαν χρήµατα. Δεν είχατε πάρει τα χρήµατα που έπρεπε από
τους δανειστές τον προηγούµενο Αύγουστο. Θα κλείνατε τη συµφωνία τέλη του Φλεβάρη -αν την κλείνατε- και θα παίρνατε 7 δισεκατοµµύρια στα τέλη Φλεβάρη, αν όχι Μάρτη και µέσα στον
Φλεβάρη -στις 24 του µηνός- θα παρουσιαζόταν ένα ταµειακό έλλειµµα της τάξης, περίπου, του µισού δισεκατοµµυρίου.
Εµείς, όταν µπήκαµε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις
2 Φλεβάρη, µέρα Δευτέρα, είχαµε 1.567.000.000. Οι συνολικές δαπάνες του µήνα είναι, περίπου, από 3,5 έως 4,4 δισεκατοµµύρια.
Ακόµα κι αν µας παραδώσατε 2,2 δισεκατοµµύρια στις 25 του
µηνός, αυτά δεν έφταναν ούτε για τις µισές δαπάνες του κράτους.
Οπότε, θα µπαίνατε σε µία περίοδο εκλογών και δεν θα µπορούσατε να καλύψετε τις ζωτικές δαπάνες αυτής της χώρας εν µέσω
εκλογών. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό το πράγµα.
Ως εκ τούτου, αυτά τα νούµερα, που εµείς παραλάβαµε και
δεν τα διαµορφώσαµε, και αυτό εδώ το ταµείο του Φλεβάρη, ερµήνευαν την βιαστική διενέργεια των εκλογών κατά τη διάρκεια
του Δεκεµβρίου, όπου τότε, βεβαία, αν θεωρούσατε ότι θα σαρώνατε, χάσατε αυτή τη δυναµική που εσείς πιστεύατε ότι θα
αναπτύσσατε. Ήταν, όµως, αδύνατον να την αναπτύξετε, γιατί ο
Φλεβάρης ήταν αµείλικτος και θα σας προκαλούσε πολύ µεγάλο
πρόβληµα στις εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Λοβέρδος έχει
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Τασούλα, συµφωνώ µε αυτό
που είπατε, ξεκινώντας την τοποθέτησή σας.
Κανονικά, και σε µία χώρα όπου ο ορθολογισµός κυριαρχεί, η
ώρα του απολογισµού και της έγκρισης του ισολογισµού είναι
σηµαντική στιγµή. Είναι τα πεπραγµένα, τα παραχθέντα. Δεν
είναι τα προσδοκώµενα ή τα προϋπολογιζόµενα. Είναι η ώρα που
µετράς τι κατάφερες και τι δεν κατάφερες, τι επέτυχες και πού
αστόχησες.
Τελετουργικό για την ώρα αυτή δεν υπάρχει. Το ζούµε σε τέτοιες στιγµές. Και πέρυσι, που το έζησα για πρώτη φορά και µε
αρµοδιότητα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, έτσι ήταν, µια
αδιάφορη διαδικασία. Κι όµως, γλιστράµε σε καταστάσεις λανθασµένες -ενώ το ξέρουµε- γιατί κάποιο αίτιο υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι.
Η επανάληψη του ίδιου λάθους κάνει πολλούς να µιλούν για
DNAϊκά προβλήµατα που έχουµε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν µ’
αρέσουν αυτά τα επιχειρήµατα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα
ακούει κανείς και µε ενδιαφέρον, όταν βλέπει ότι επαναλαµβάνονται τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια σφάλµατα.
Εδώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δηµιουργούνται στοιχειώδη
κοινά δεδοµένα για τους δροµείς ενός αγώνα δρόµου που
αφορά την πατρίδα, ειδικά όταν αυτή είναι σε κρίση. Εδώ συµφωνούµε στους αριθµούς, στα στοιχειώδη. Οι δροµείς, µε διαφορετικά χρώµατα φανέλας, συµφωνούν πόσο θα τρέξουν. Δεν
συµφωνούν στο πώς θα είναι η διαµορφωµένη τακτική τους. Συµφωνούν, όµως, ότι η απόσταση είναι αυτή.
Μπορώ να καταλάβω τον Υπουργό που στην επιτροπή είπε ότι
το 2014 ήταν ένα κακό έτος, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω κανέναν συνάδελφο που λέει ότι το πλεόνασµα δεν ήταν τα 637
εκατοµµύρια ή ότι δεν ήταν 0,35% η ανάπτυξη. Και όµως, στον
δηµόσιο καθηµερινό διάλογο άλλα αντί άλλων ακούς από τις δυνάµεις της πλειοψηφίας. Άλλα αντί άλλων!
Δεν ψηφίζουµε, συνάδελφοι, νόµο -ένα άρθρο έχει ο σηµερινός νόµος- που εάν δεν ψηφιζόταν, θα παρήγατε αρνητικά αποτελέσµατα. Συµφωνούµε επί των αριθµών. Αυτή είναι η σηµερινή
διαδικασία. Έτσι δεν είναι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν αυτό, όµως, είναι αλήθεια, δεν δικαιούται κανείς να αρνείται αυτούς τους αριθµούς στον στίβο
της καθηµερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Και παρακαλώ τους
συναδέλφους της Πλειοψηφίας να ξέρουν τι θα ψηφίσουν µαζί

1861

µε την αντιπολίτευση. Διότι η αντιπολίτευση ψηφίζει.
Θα µου πεις, «ήταν τα χρόνια της». Ναι, αλλά ψηφίζει και άλλα
σχέδια νόµου που δεν είναι στα χρόνια της ή στέκεται µε σωφροσύνη απέναντι σε µία Κυβέρνηση, που όταν ήταν αντιπολίτευση
στάθηκε απολύτως απέναντι σε ό,τι καλό πήγαινε να γίνει.
Θα θυµίσω κάτι που πέρυσι συζητούσαµε µε αυτήν την ευκαιρία, αλλά φέτος δεν το λέµε: Πέρυσι έλεγε ο ίδιος Υπουργός, ο
κ. Χουλιαράκης, ότι «Κάνουµε έναν αγώνα ο οποίος έχει και αντισταθµίσµατα σε ό,τι αφορά τη στήριξη των φτωχότερων». Κυρίες και κύριοι, λέγαµε πέρυσι για τις δικές µας πολιτικές
στήριξης των αδυνάµων του 2013. Αντίστοιχες δεν είχατε στον
πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής σας. Να πούµε τώρα και για το
2014, εν συγκρίσει; Εµείς είχαµε το ΕΚΑΣ σε πλήρη ανάπτυξη.
Πού το έχετε φέτος το ΕΚΑΣ; Το πετσοκόψατε για το 2016. Από
1η Ιανουαρίου τα µέτρα γίνονται χειρότερα, για να τελειώσει το
ΕΚΑΣ το 2018. Και ως αντιστάθµισµα στις 386.000 περιπτώσεις
ανθρώπων που το χάνουν, δίνετε µέτρα για 55.000 απ’ αυτούς.
Είναι κάτι για το οποίο θα υπερηφανεύεστε; Είναι κάτι σοβαρό,
σηµαντικό; Χαίρεστε γι’ αυτό; Γιατί ήρθατε στην εξουσία; Ποιους
εξυπηρετείτε; Ποια είναι η κοινωνική τάξη, το κοινωνικό στρώµα
που αγαπάτε και υπηρετείτε; Από 386.000 δικαιούχους του
ΕΚΑΣ, η αντιστάθµιση, βάσει όχι µόνο του νόµου που ψηφίστηκε
αλλά και της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης, αφορά 55.000.
Έναν προς έναν θα τους πούµε στη συζήτηση του προϋπολογισµού.
Και για να πούµε κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ: Γιατί το 2014
ήταν κακός χρόνος, µέσα σε συνθήκες που ξέρετε τώρα που κυβερνάτε δύο χρόνια; Πρώτον, είχες πλεόνασµα 673,6 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό δεν αµφισβητείται, κύριοι συνάδελφοι. Είναι
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Την ψηφίζετε εσείς της Πλειοψηφίας. Από αύριο το πρωί στον δηµόσιο διάλογο δεν µπορεί
να λέτε άλλα όταν έχεις πλεόνασµα παρ’ όλα ταύτα και όταν
έχεις -να δεχτώ αυτό που ο Υπουργός έδωσε- τελικώς 0,35%
ανάπτυξη και όχι 0,7% που υπολογίζαµε.
Τον Σεπτέµβριο εκείνης της χρονιάς, αγαπητέ Υπουργέ, σε
όλη την αγορά, ειδικά στους δικούς µου χώρους -και το λέω γιατί
είµαι επαγγελµατίας- δικηγόρων, γιατρών, µηχανικών, ένιωθες
ότι η οικονοµία ανακάµπτει. Το άκουγες. Ερχόταν. Αφήστε τους
αριθµούς. Και αυτό δικαιολογούσε την πρόβλεψη των ξένων, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κυρίως, για ανάπτυξη 3% το
2015 και 3,7% το 2016. Ερχότανε αυτό, το ένιωθες, µέχρι τον Δεκέµβριο.
Και έκλεισε µε µικρότερο ρυθµό η ανάπτυξη, διότι µας λέγανε
αυτό που λένε τώρα για εσάς. Εµάς µας το λέγανε ρητά: «Μαζί
σας τι να πούµε; Εσείς φεύγετε».
Κύριε Υπουργέ, αυτό το λέγανε και το 2012. Μας λέγανε τότε
στα συµβούλια, ότι «Εσείς στις δηµοσκοπήσεις έχετε 8% και 10%
και 12% κλπ., δεν σας υπολογίζουµε, δεν είστε έγκυροι συνοµιλητές αφού έχετε εκλογές». Το 2012. Αναγκαζόµασταν και κάναµε
δηµόσιες δηλώσεις. Εγώ έχω κάνει -και το έχω πληρώσει και προσωπικά- λέγοντας ότι µετεκλογικά η χώρα θα έχει κυβέρνηση -µε
τη Νέα Δηµοκρατία, λέγαµε τότε- για να το ακούνε αυτό εκτός συνόρων. Υπηρετούσαµε την πατρίδα µας. Το είπανε το 2015 σε
εµάς. Από τον Νοέµβρη και µετά ανεκόπη κάθε πορεία και όλος ο
κόσµος έγινε πάλι διστακτικός. Τώρα λένε για εσάς ψιθυριστά: «Το
χρέος; Με τους επόµενους». Και το λένε, γιατί βλέπουν ότι απέρχεστε.
Αυτό εσείς το κάνατε παιχνίδι. Εµείς δεν θα σας το κάνουµε.
Εσείς µε τη στάση σας για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας στο τέλος του 2014 µε 2015 υπηρετήσατε την ανακοπή
µιας προόδου της χώρας. Και το συνοδεύσατε αυτό µε την απώλεια των 11 δισεκατοµµυρίων του ΤΧΣ, µε την απώλεια των 6 δισεκατοµµυρίων των διακρατηθέντων οµολόγων -και αν έχετε
αµφιβολία, θα σας τα πει ο κ. Χουντής- και το συνοδεύσατε και
µε την ανακοπή µιας προσπάθειας που στην κατάληξή της θα
είχε και τη ρύθµιση για το δηµόσιο χρέος, που δύο φορές το
2012 είχαµε πάρει, δηλαδή τον Νοέµβριο, αλλά και Φεβρουάριο
του 2012. Έχετε τρίτο µνηµόνιο χωρίς καν υποσχέσεις για το
2018 παραµετρικών αλλαγών για το χρέος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω. Είχα την ενηµέρωση ότι έχω
οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Είχα έρθει στο Προεδρείο και ρώτησα, µου είπαν ότι έχω οκτώ λεπτά και έτσι προϋπολόγισα και
εγώ τον χρόνο µου.
Αυτά για τον απολογισµό, µε µια χώρα που παραλάβατε µε
συνθήκες θετικότερες, λίγο θετικές, αλλά θετικές. Ενώ εµείς θυµόµαστε πάρα πολύ καλά, συνάδελφοι - και εγώ προσωπικά- το
2009-2010 µε το 15,7% των ελλειµµάτων, που δεν ήταν αριθµοί.
Για εµένα η πρώτη µέρα της παρουσίας µου στο Υπουργείο Εργασίας συνοδεύτηκε από το αίτηµα του Διοικητή του ΙΚΑ να βρω
2,5 δισεκατοµµύρια δανεικά για να πληρωθούν οι συντάξεις του
Δεκεµβρίου και το δώρο των Χριστουγέννων.
Εσείς πήρατε τη χώρα σε ανοδική φάση και την ξαναφέρατε
πίσω στο 2012, στο 2011, για να διανύσουν τις ίδιες δυσκολίες
οι Έλληνες πολίτες απλώς µαζί σας.
Δεν έχετε την αντιπολίτευση που είχαµε. Θα σας αναφέρω ένα
παράδειγµα της σηµερινής και της χθεσινής ηµέρας: Εάν ήσασταν
αντιπολίτευση και είχαµε εµείς επίσκεψη του Αµερικανού Προέδρου, θα πετάγατε αυγά και βόµβες µολότοφ κάποιοι από τους
µακρινούς σας φίλους και τα ξαδέλφια σας. Εδώ έχετε µια αντιπολίτευση που σας λέει ότι αυτή η επίσκεψη, σε επίπεδο επικοινωνιακό, βοηθάει, γιατί κάνει πλανητική τη διάσταση της
ενηµέρωσης για τα προβλήµατα που έχει η Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το µεταναστευτικό, το προσφυγικό.
Αυτά, κυρίες και κύριοι -και έκλεισα- για τα θέµατα του απολογισµού.
Για τα θέµατα που σχετίζονται µε την κρατική περιουσία, σας
έχει κάνει µία παρατήρηση ο κ. Κουτσούκος -και θέλω µε αυτήν
να κλείσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές- που αφορά το ζήτηµα
του ύψους της κρατικής περιουσίας.
Σας είπε ο συνάδελφος, που εισηγήθηκε τις απόψεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ότι ναι µεν υπήρχε µία δικαιολογία
στα χρόνια που πέρασαν, όπου το λογιστικό σύστηµα µε το
οποίο λειτουργεί το δηµόσιο, δεν επιτρέπει να ξέρουµε ποια είναι
η περιουσία του ελληνικού κράτους. Τώρα πια που στο υπερταµείο έχουν υπαχθεί όλα αυτά, καλό θα ήταν στους επόµενους
µήνες, την επόµενη χρονιά, να µάθουµε, αξιοποιώντας την τεχνική της λογιστικής, ποια ακριβώς είναι η περιουσία που περνάει
στο υπερταµείο αυτό. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το υποσχεθείτε
και ως προς αυτό περιµένω την οµιλία σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Δανέλλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού,
έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον αναζητούµε ήδη πριν φύγει.
Και ας διαδηλώνουν -πέραν βεβαίως του ΚΚΕ, το οποίο σεβόµαστε παρά την απόλυτη διαφωνία µαζί του και των επικίνδυνων
«µπαχαλάκηδων», που ουδεµία σύγκριση µε το ΚΚΕ, βεβαίως, και
τους λόγους διαδήλωσης µπορεί κανείς να αναφέρει- και ας διαµαρτύρονται και διάφοροι ολίγιστοι, γραφικοί, όπως οι συνδικαλιστές των δασκάλων, κατά του αµερικανικού ιµπεριαλισµού και
της πρόκλησης της επίσκεψης Οµπάµα παραµονή εορτασµού
του Πολυτεχνείου. Είµαστε βέβαιοι ότι δεν εκφράζουν τους δασκάλους, γιατί αλλιώς θα έχουµε έναν επιπλέον, πολύ σοβαρό
λόγο να ανησυχούµε για τα παιδιά µας.
Και επειδή πλάι στη δέσµια, στις ιδεοληψίες και τους µανιχαϊσµούς Αριστερά, πάντα υπήρχαµε και κάποιοι που υποστηρίζαµε
άλλα. Θυµήθηκα κάτι που έγραφα στις 23-11-1999 στην «Ελευθεροτυπία» µε αφορµή την επίσκεψη Κλίντον τότε στην Αθήνα.
Σας µεταφέρω µια φράση: «Η συνάντηση -µοιραία πάντα- της παραδοσιακής αντιδυτικής προπαγάνδας ενός µέρους της Αριστεράς µε τον εθνικοπατριωτικό λαϊκισµό, δηµιουργούν ένα νέο
ασφυκτικό κλίµα για τον ορθό λόγο και την ψύχραιµη προσέγγιση των αναγκών του καιρού µας. Οι πολιτικές δυνάµεις της
σύγχρονης Αριστεράς δείχνουν ανέτοιµες να υπερβούν τα τετριµµένα σύνδροµα που συναντώνται πια µόνο σε χώρες του τρίτου κόσµου». Αυτά το 1999.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, ο Μπαράκ Οµπάµα, ο δηµοφιλέστερος µετά τον Τζον
Κένεντι Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, επέλεξε να κλείσει
την οκτάχρονη προεδρία του, απευθυνόµενος στο παγκόσµιο
ακροατήριό του, από το λίκνο της δηµοκρατίας, µια οµιλία που
θα µείνει στην ιστορία ως ορόσηµο, µε τους δικούς της πολλούς
και ισχυρούς συµβολισµούς. Αναγνώριση της Αθήνας, της Ελλάδας για τον δυτικό πολιτισµό, για την αξία της δηµοκρατίας και
τις αρχές της.
Το ανέλπιστο αυτό δώρο σε τούτες τις πολύ χαλεπές ώρες για
εµάς φαίνεται, δυστυχώς, πως δεν είµαστε σε θέση όλοι να αξιολογήσουµε και να αξιοποιήσουµε. Κρίµα, γιατί τα στερεότυπα και
οι ιδεοληψίες αντικαθιστούν ακόµη µια φορά τον ορθό λόγο µε
την βλακεία!
Ερχόµενος στο θέµα της σηµερινής µας συνεδρίασης, η χρονική απόσταση που µας χωρίζει από το οικονοµικό έτος 2014, µας
επιτρέπει να δούµε τα πράγµατα πιο ψύχραιµα και άρα πιο ουσιαστικά, κάτι εξάλλου που θα έπρεπε να κάνουµε. Αναφέρθηκε ήδη
από συναδέλφους. Οι απολογισµοί και οι ισολογισµοί νοµίζω ότι
είναι µία ευκαιρία απόκτησης σοφίας και αυτογνωσίας. Έπρεπε
να εκτιµούµε τι δεν πήγε καλά, τι δεν προϋπολογίσαµε σωστά και
τι πρέπει να διαφοροποιήσουµε.
Δυστυχώς, αυτό διαχρονικά δεν το κάναµε ποτέ. Ίσως οι δυσκολίες των καιρών µας επιβάλουν να το προσεγγίσουµε µε διαφορετικό και ουσιαστικότερο τρόπο.
Πρέπει, όµως, ούτως ή άλλως συλλογικά ως πολιτικό σύστηµα
να συνεννοηθούµε. Και πρέπει να ωριµάσουµε, να ξεφύγουµε
από τα ανεδαφικά και πρόωρα success story, απ’ όπου και αν
αυτά προέρχονται. Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και ας χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση από τους ενδιαφεροµένους, κατά το δοκούν κάθε φορά.
Ας δούµε, λοιπόν, κάποιους από τους αριθµούς. Συγκρίνοντας
τον απολογισµό του 2014 µε αυτόν του 2013, έχουµε κάποια αρχικά συµπεράσµατα που φαίνεται ότι είναι εντυπωσιακά. Συγκεκριµένα, σε σχέση µε το 2013 παρουσιάζεται αύξηση στα
βεβαιωθέντα έσοδα κατά 9,2%, από 52,3 δισεκατοµµύρια το
2013 σε 57,1 δισεκατοµµύρια το 2014. Παρουσιάζεται ακόµη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 12,3%, από 55,7 δισεκατοµµύρια το 2013 σε 48,8 δισεκατοµµύρια το 2014. Το δε
πρωτογενές έλλειµµα φαίνεται να µειώνεται από 20,1 δισεκατοµµύρια το 2013 σε 5,1 δισεκατοµµύρια το 2014.
Όταν πηγαίνουµε, όµως, στη σελίδα 3, δηλαδή στην κατάσταση ταµειακών ροών, που σε απλά ελληνικά αφορά στην εισπραξιµότητα των εσόδων και των πληρωµών, δυστυχώς
βλέπουµε µία αντεστραµµένη εικόνα.
Τι βλέπουµε δηλαδή; Ότι η είσπραξη φόρων παραµένει ουσιαστικά σταθερή µε οριακή αύξηση της τάξης του 0,6%. Για να το
πούµε απλά, αυξήθηκαν οι βεβαιωθέντες φόροι, αλλά δεν πληρώθηκαν, αυξάνοντας έτσι τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα επιπλέον λεπτό, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
από το χρόνο µου.
Παρατηρούµε, επιπλέον, πως η είσπραξη εσόδων από µη φορολογικά έσοδα είναι µειωµένη κατά 35%, ενώ παράλληλα, σε
ό,τι αφορά τις δαπάνες, παρουσιάζεται µείωση των πληρωµών
του κράτους για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κατά 22,2%. Με
άλλα λόγια, το δηµόσιο «πάγωσε» τις πληρωµές του προς τους
ιδιώτες.
Είναι ακόµη εντυπωσιακό πως, παρά τις περικοπές των συντάξεων, η συνταξιοδοτική δαπάνη δηµοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, σε σχέση µε το 2013, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,1%,
ενώ το ποσό για πληρωµές αµοιβών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυξήθηκε κατά 2%. Και όλα αυτά αποδεικνύουν πως
η στενή και κοντόθωρη ανάγνωση των µακροοικονοµικών στοιχείων µπορεί κάποιες φορές να υποκρύπτει το τι συµβαίνει στην
πραγµατική οικονοµία.
Παρ’ όλα αυτά, το 2014 µε έναν, έστω και υποβοηθούµενο,
τρόπο κατορθώσαµε να κάνουµε τα πρώτα µας δειλά βήµατα
εξόδου προς τις αγορές και να παρουσιάσουµε, µετά από έξι
χρόνια ύφεσης, έναν, έστω και ισχνά, πλεονασµατικό προϋπολο-
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γισµό.
Οι ακριβείς λόγοι γιατί αυτή η πορεία αναστράφηκε, είναι δουλειά του ιστορικού του µέλλοντος. Σηµασία έχει ωστόσο -και
είναι αυτό που µε σιγουριά µπορούµε να πούµε- ότι τα πράγµατα
δεν ήταν καθόλου εύκολα και εξακολουθούν να παραµένουν έτσι
για την ελληνική οικονοµία εδώ και ενάµιση χρόνο. Απίστευτες
παλινωδίες, ιδεοληψίες, κυβερνητικά και βουλευτικά ξεκαθαρίσµατα, που ακολούθησαν την πρόσκρουση µε την πραγµατικότητα, µας επέστρεψαν στα χρόνια της αρχής της κρίσης
-δυστυχώς!- και φυσικά µε τεράστιο οικονοµικό κόστος για τους
πολίτες και για τη χώρα. Αυτό που δεν καταλάβατε τόσο εσείς
όσο και οι προηγούµενοι, είναι πως το κράτος και η οικονοµία
έχουν συνέχεια, που οι εναλλασσόµενες κυβερνήσεις οφείλουν
να σέβονται και όχι να τη θυσιάζουν στον βωµό µικροπολιτικών
σκοπιµοτήτων.
Πιθανώς, η πορεία εξόδου από τα µνηµόνια να είχε ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2015. Δυστυχώς, ο ασύστολος λαϊκισµός και οι αυταπάτες, που ένθεν κακείθεν καλλιεργήθηκαν,
ανέτρεψαν αυτή την πορεία. Η πιστωτική ασφυξία τραπεζών, επιχειρήσεων, φορολογουµένων λόγω των capital controls, που
εσείς επιβάλατε, µαθηµατικά οδήγησαν στο τρίτο µνηµόνιο τη
χώρα και τους πολίτες στην πίστη πως τίποτα δεν µπορεί να αλλάξει.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να αξιολογήσουµε το παρελθόν και να συνεννοηθούµε τουλάχιστον για τα
βασικά. Αυτός είναι και ο µόνος τρόπος, ώστε να εµπνεύσουµε
ξανά πίστη και αυτοπεποίθηση στους πολίτες. Και αυτό είναι
θέµα επιβίωσης και όχι θέµα πολυτέλειας για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Σαχινίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι είναι απογοητευτικό να συζητείται εντός της Ολοµέλειας ο απολογισµός, προϋπολογισµοί, ισολογισµοί και να είναι
άδεια η Αίθουσα. Σε αντίθεση µε όλα τα κόµµατα, απ’ ό,τι βλέπετε, ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή από την Κοινοβουλευτική
του Οµάδα έχει στην Αίθουσα αντιπροσωπευτικά το 1/3 της δύναµής του. Αυτό σηµαίνει για εµάς πάρα πολλά και καταδεικνύει
το πόσο σοβαρά λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας όλα τα σχέδια νόµου
που έρχονται προς συζήτηση.
Ακούσαµε και από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και
από τους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας ότι το 2014 ήταν µια
χρονιά ουτοπική, ότι όλα ήταν πολύ όµορφα, ότι το φθινόπωρο
θα βγαίναµε στις αγορές. Δηλαδή, µε λίγα λόγια µας λένε ότι το
φθινόπωρο -που φθάνει µέχρι και τον Νοέµβριο- δηλαδή µέσα
σε διάστηµα ενός µηνός -γιατί τον Ιανουάριο είχαµε εκλογές και
ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ότι υποστηρίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, προς Θεού!ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε όλα πολύ πιο άσχηµα απ’ ό,τι
ήταν πριν.
Το θέµα είναι ότι δεν πιστεύουµε εµείς ως Χρυσή Αυγή σε δείκτες. Στους µόνους δείκτες που πιστεύουµε είναι αυτοί που καταδεικνύουν πόσο µεγάλη ανεργία υπάρχει στη χώρα µας. Και
σύµφωνα µε τους δείκτες του Ινστιτούτου Εργασίας, οι δείκτες
αυτοί αγγίζουν το 30,8%, χωρίς να συνυπολογίσουµε όσους είναι
ηµιαπασχολούµενοι, που σίγουρα, εάν τους υπολογίσουµε, είναι
πολύ µεγαλύτερο αυτό το ποσοστό ανεργίας.
Ακούσαµε για την επίσκεψη Οµπάµα. Ακούσαµε για µια επίσκεψη ενός προέδρου, ο οποίος εντός σαράντα πέντε ηµερών
παραδίδει τη σκυτάλη στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών και θα µπορούσα να χαρακτηρίσω µόνο αφελή τη
σκέψη να µπορέσει να πιστέψει κάποιος εντός αυτής της Αιθούσης ότι κάτι θα αλλάξει µε την επίσκεψη Οµπάµα.
Ακούσαµε από τα κανάλια αυτές τις ηµέρες ότι θα βοηθήσει
στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, κάτι το οποίο ο νέος
Πρόεδρος της Αµερικής ήταν ξεκάθαρος σε αυτή την τοποθέτησή του ότι το χρέος της Ελλάδας είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα µεταξύ της Ελλάδας
και της Γερµανίας. Δεν περιµένουµε τίποτα απολύτως. Αντιθέτως
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έχουµε θέσει κάποια ερωτήµατα µέσω του Εκπροσώπου Τύπου
σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κ. Οµπάµα, εάν έχει έρθει ως
τουρίστας στην Ελλάδα, αν έχει έρθει ως κοµιστής του τέταρτου
µνηµονίου.
Και µιας και αναφερόµαστε για τέταρτο µνηµόνιο, κάτι το οποίο
ακούγεται πολύ συχνά τις τελευταίες ηµέρες, µην ξεχνάµε ότι η
αιτία που η χώρα µας µπήκε σε αυτά τα µνηµόνια ήταν η πολιτική
που ασκούσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες. Ξέρετε και γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά, άσχετα αν δεν το λέτε δηµόσια εντός της Αίθουσας
της Ολοµέλειας, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν την περίοδο του 20072008 από τις Ηνωµένες Πολιτείες, από τον κατασκευαστικό τοµέα.
Κατάφεραν να εξαγάγουν την δική τους κρίση, την φόρτωσαν
στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι τοκογλύφοι και δανειστές µε πολύ
όµορφο τρόπο κατάφεραν και προσπάθησαν µάλλον να το φορτώσουν σε κάποιες συγκεκριµένες χώρες. Κάποιες εξ αυτών ξεγλίστρησαν. Προσπαθούν να το φορτώσουν αποκλειστικά στην
πλάτη της Ελλάδας, γιατί έχουν ως µοναδικό γνώµονα –και αυτό
το πιστεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια- ότι οτιδήποτε εφαρµοστεί στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το εφαρµόσουν
και στις υπόλοιπες χώρες.
Επίσης, µας ήρθε ο κ. Οµπάµα ως προποµπός των λαθροµεταναστών. Γιατί το λέω αυτό; Και εδώ ευθύνη έχουν απόλυτα οι
Ηνωµένες Πολιτείες, γιατί οι ροές των µεταναστών κατ’ εσάς όπως θέλετε πέστε τους, πλέον δεν µας ενδιαφέρει-, αυτές οι
ροές είναι επακόλουθο των πολιτικών που ασκούν στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Σε καµµία περίπτωση η Ελλάδα δεν θα
γίνει σκουπιδοτενεκές όχι µόνο ανθρώπινων ψυχών αλλά γενικά
σκουπιδοτενεκές όλης της υφηλίου. Αυτή είναι η πολιτική που
ασκούν σε βάρος της Ελλάδας.
Αύριο µάλιστα δεν θα γίνει ούτε µια Επιτροπή ούτε µια Ολοµέλεια, γιατί γιορτάζεται η αποκατάσταση της Δηµοκρατίας.
Όµως, δεν ακούσαµε ότι σαν εχθές έγινε η ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν ακριβώς τριάντα τρία χρόνια στη µαρτυρική µας
Κύπρο. Θα έπρεπε να ντρεπόµαστε για το ότι δεν γίνεται αναφορά εντός της Αιθούσης του ελληνικού Κοινοβουλίου σε τέτοια
θέµατα. Όπως δεν άκουσα από κανέναν να αναφέρεται στους
δυο Αλβανούς πράκτορες, οι οποίοι συνελήφθησαν µε υλικό το
οποίο παραπέµπει σε αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων µας.
Βλέπετε έχουµε τακτοποιήσει τα πάντα τόσο καλά µε τους γείτονές µας, που ασχολούµαστε µε την επίσκεψη Οµπάµα, µε έναν
απερχόµενο και µε έναν τελειωµένο πρόεδρο. Υπάρχει και η ψευδαίσθηση, για να λέµε την αλήθεια πλέον σε αυτή την Αίθουσα,
ότι ίσως επειδή ο νέος πρόεδρος έχει κάποιους Έλληνες συνεργάτες, µην ξεχνάµε ότι όλοι όσοι πέρασαν από την Προεδρεία
των Ηνωµένων Πολιτειών είχαν Έλληνες συνεργάτες, εµείς δεν
πιστεύουµε και πολλά πράγµατα, απλά θεωρούµε ότι επαναστάτες ήταν αυτοί, που ψήφισαν τον νέο Πρόεδρο της Αµερικής,
γιατί η ψήφος τους ήταν αντισυστηµική.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσουµε πάρα πολύ µεγάλη βάση στις
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Θα πρέπει να αναφέρουµε πράγµατα τα οποία δεν ακούγονται. Δεν έχει ακουστεί ότι τον Δεκέµβριο που µας έρχεται υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό
δηµοψήφισµα στη γείτονα χώρα, την Ιταλία, από το οποίο θα
εξαρτηθούν πάρα πολλά θέµατα, όπως το γνωστό Brexit, όπως
το Grexit που απασχολεί πάρα πολλούς, ίσως να υπάρξει και το
Italexit µε την απόφαση που θα βγει αν αυτό το δηµοψήφισµα δεν
είναι το αναµενόµενο. Άλλωστε το είχε δηλώσει και ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Ιταλίας ότι αν βγει κάτι διαφορετικό θα παραιτηθεί.
Τι γίνεται; Οι νόµοι, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην Ιταλία ψηφίζονται από την Βουλή των Αντιπροσώπων και από την Γερουσία για να έχουν ισχύ. Θέλουν να µειώσουν την ισχύ της
Γερουσίας ούτως ώστε να γίνεται ακριβώς αυτό που γίνεται και
εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου, να περνάνε όλοι οι νόµοι
πολύ πιο εύκολα. Αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι οι γνωστοί
τοκογλύφοι να επιβάλουν πολύ πιο εύκολα τις πολιτικές µέσα
από τις όποιες πολιτικές θα θελήσουν να καταστρατηγήσουν
τους νόµους των εθνικών κρατών και να επιβάλουν τους δικούς
τους.
Κλείνοντας, έχουµε να τους πούµε το εξής, ότι οι Έλληνες
εθνικιστές είναι το µοναδικό πολιτικό κίνηµα το οποίο έχει γεν-
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νηθεί µέσα από τον λαό, δεν προωθήθηκε ποτέ και από κανένα
σύστηµα και είναι το µόνο κόµµα που πολεµήθηκε µε λύσσα από
τους πάντες, -άραγε για ποιον λόγο; Απλούστατα, διότι είναι το
µοναδικό κόµµα που δεν µπορεί να το ελέγξει κανείς. Και όποιος
δεν ελέγχεται, είναι αυτόµατα επικίνδυνος. Διότι δεν υπακούει
σε συµφέροντα, αλλά συγκρούεται µε εκείνα προς όφελος των
πολιτών της χώρας. Απλούστατα, διότι ο µόνος καθοδηγητής της
Χρυσής Αυγής είναι η φωνή του εθνικού καθήκοντος και της παράδοσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ακόµη και η φαινοµενικά πιο αδιάφορη
συζήτηση, που είναι συνήθως οι συζητήσεις αυτές για τους απολογισµούς και τους ισολογισµούς, δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποτιµήσουµε τα πράγµατα από µια χρονική
απόσταση και, βεβαίως, να διατυπώσουµε σκέψεις και απόψεις
για την τρέχουσα επικαιρότητα και πραγµατικότητα.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ζούµε
σε αβέβαιους καιρούς. Ζούµε σε ταραγµένες εποχές για όλον
τον πλανήτη. Το υπογραµµίζουν αυτό, ακόµη και στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, οι φωνές του φασισµού, που ακούγονται σε ευθεία
αντιστοίχιση µε την ακροδεξιά εµφάνιση σε όλη την Ευρώπη και
τη στάση εθνικιστικής αναδίπλωσης.
Πρέπει να έχουµε όλες οι προοδευτικές δυνάµεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα µας τα µάτια µας ανοιχτά. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε, πράγµατι, σε έναν δρόµο µονόπλευρης
λιτότητας, όταν, σύµφωνα µε τα σηµερινά στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν και για τη χώρα µας και για την Ευρώπη, τέσσερα στα
δέκα παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύουν ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού και ένα στα τέσσερα παιδιά
στις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρώπης.
Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει ρότα, αν δεν αλλάξει την αρχιτεκτονική της, αν δεν αλλάξει τον προσανατολισµό της, και όπως και
ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, που επισκέφτηκε τη χώρα
µας, πρόσθεσε µε τον δικό του τρόπο, αν δεν υπάρξει αλλαγή
από την πορεία της λιτότητας σε έναν άλλο δρόµο, πράγµατι, θα
ζήσουµε σκοτεινές µέρες.
Το βλέπουµε και πρέπει σε αυτό -και µου δίνεται η ευκαιρία
και από αυτό το Βήµα να το πω- να συστρατευτούµε όλοι σε έναν
αγώνα δηµοκρατίας, σε έναν αγώνα ενάντια στη λιτότητα, που
θα είναι, όπως όλα δείχνουν, δύσκολος και πιθανόν και µε αβέβαιη κατάληξη. Πρέπει να τα έχουµε όλα αυτά στο µυαλό µας.
Διότι δεν είναι µέρες, χρονιές και εβδοµάδες συνηθισµένες
αυτές που περνάµε.
Αυτή τη χρονική στιγµή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµπυκνώνονται πολλά πράγµατα -και εννοώ τη χρονική στιγµή µέχρι
το τέλος του χρόνου, µέχρι τις αρχές του 2017, σε µια προσπάθεια που πρέπει να πούµε ότι κάνουν η ελληνική Κυβέρνηση και
ο ελληνικός λαός και δίνουν µε πείσµα µια µάχη εξαιρετικά
σκληρή.
Δεν χωράνε εδώ ούτε ευκολίες ούτε προσεγγίσεις που δεν
έχουν µια σκέψη και ένα βάθος. Γιατί πολλές φορές οι χρόνοι οι
ιστορικοί και οι κύκλοι οι ιστορικοί είναι πολύ µεγαλύτεροι από
τους κανονικούς χρόνους και τις µαγικές και αυτόµατες λύσεις
που κάποιοι φαντάζονται ότι µπορεί να υπάρχουν.
Βεβαίως, µιλώντας για τους απολογισµούς κάθε φορά, µπορεί
κάποιος να σκεφτεί ποια είναι η σχέση ανάµεσα στην οικονοµία
και στην πολιτική, στην πολιτική και στην οικονοµία.
Για να το ξεκαθαρίσουµε –ήδη το ξεκαθάρισαν κάποιοι συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση- αυτό που εµείς ψηφίζουµε προφανώς είναι τα νούµερα. Δεν θα µπορούσε να ήταν αλλιώς σε
µια θεσµική διαδικασία στην οποία λειτουργούµε. Αυτό δεν σηµαίνει –και ο Υπουργός το είπε σαφώς και στις επιτροπές- ότι
δεν εκτιµούµε ότι το 2014 ήταν µια αποτυχηµένη χρονιά, ότι δεν
είχαµε και δεν έχουµε σαφέστατες διαφωνίες µε την πολιτική
που ακολουθήθηκε εκείνη ακριβώς την περίοδο. Και είναι γνω-
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στό -και το έχουµε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και από το Βήµα
της Βουλής- ότι είναι επίσης προφανές σε εµάς ότι υπήρχε ένα
πολύ συγκεκριµένο πολιτικό σχέδιο απέναντι σε µια δύναµη της
Αριστεράς, απέναντι σε µια προοδευτική δύναµη που ήθελε και
θέλει να αλλάξει τα πράγµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έδωσε
µια σκληρή µάχη από το 2015 και οδηγήθηκε σε έναν επώδυνο
συµβιβασµό τον Ιούλιο και στη συνέχεια τον Αύγουστο του 2015.
Το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά και είµαστε προσηλωµένοι σε
έναν αγώνα, που είναι πολύ δύσκολος και που προφανώς είναι
διαφορετικά τα δεδοµένα. Για να µη θυµίσω για µια ακόµη φορά
ότι η νέα συµφωνία, που πετύχαµε µετά από πολύ σκληρή προσπάθεια έχει πολύ ηπιότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Μόνο
τα 20 δισεκατοµµύρια λιγότερα που προκύπτουν από τη µείωση
των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα το δείχνουν, αλλά
δεν παύει να είναι ακόµη σκληρή για την καθηµερινότητα των ανθρώπων και δεν παύει να µας δηµιουργεί δυσκολίες, προβλήµατα κ. λπ..
Θα ήθελα να κάνω µερικές διορθώσεις, γιατί µερικές φορές
λέµε κάποια πράγµατα και από αυτό το Βήµα που δεν αντιστοιχούν απολύτως στην πραγµατικότητα. Οι οµιλίες κάποιων συναδέλφων µου θύµισαν ότι είναι έτοιµοι, κρίνοντας δηλαδή
αποκλειστικά. Τι ήταν το 2014; Καλύτερη χρονιά. Τι είναι το 2016;
Χειρότερη χρονιά. Εντάξει. Οι οµιλίες κάποιων συναδέλφων
προσδιορίζουν την πολιτική κατεύθυνση που θέλουν να πάρουν,
εάν έτσι το κρίνουν. Ελπίζω να µην είναι αυτό. Ούτε βεβαίως το
νούµερο που ακούστηκε για τους δικαιούχους των αντισταθµιστικών µέτρων για το ΕΚΑΣ είναι αυτό που είπε προλαλήσας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σήµερα εκδόθηκε ο συγκεκριµένος
πίνακας και είναι ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιοι εξήντα τέσσερις δικαιούχοι.
Εµείς δεν κάνουµε το λάθος να επαναλαµβάνουµε από αυτό
το Βήµα στον δηµόσιο λόγο µας success stories. Δεν κάνουµε
αυτό το λάθος. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία. Αυτό
σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι προφανώς αυτό που προέκυψε για τους συνταξιούχους που έπαιρναν το ΕΚΑΣ, που ήταν
προνοιακό επίδοµα θυµίζω, δεν είναι ένα δύσκολο πράγµα για
την καθηµερινότητα αυτών των ανθρώπων. Προσπαθήσαµε
πέρσι και θα προσπαθήσουµε και στη νέα χρονιά να µπορέσουµε
να βρούµε εκείνους τους τρόπους που θα αντισταθµίσουµε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Θέλω να κλείσω µε το εξής: Ο Υπουργός και στην οµιλία του
στις επιτροπές είπε τα στοιχεία εκείνα τα οποία τεκµηριώνουν
την άποψή µας σε σχέση µε το 2014 και την κρίση µας ότι ήταν
µια αποτυχηµένη περίοδος. Και ανέφερε και τα θέµατα του ρυθµού µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας και τα θέµατα των επιτοκίων για τον δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου που
κλιµακώνονταν τότε, σε αντίθεση µε άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα είχε πει και τότε ο κύριος Υπουργός την Πορτογαλία,
και διάφορα άλλα τέτοια. Όπως επίσης και το θέµα που βρεθήκαµε να αντιµετωπίσουµε για τα ταµειακά διαθέσιµα, που ο κ.
Μάρδας το βίωσε και ο ίδιος σαν υπεύθυνος Υπουργός τότε. Και
αυτό ήταν το πολιτικό και οικονοµικό σχέδιο της παγίδευσής µας,
ειδικά το πρώτο εξάµηνο, όταν είχε φύγει το waiver από τη µέση.
Είχαµε αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα και όλοι νόµιζαν ότι η παρένθεση η Αριστερή που ετοίµαζαν θα ήταν δύο, δυόµισι µήνες το
πολύ και θα τελειώναµε.
Εν πάση περιπτώσει, βρισκόµαστε στο σήµερα -και θέλω να
κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- µε πάρα πολλές δυσκολίες, µε
πολλές αβεβαιότητες, αλλά νοµίζω και µε ορισµένες, συγκεκριµένες προοπτικές στον οδικό χάρτη, που έχουµε χαράξει αυτή την
περίοδο και νοµίζω µε σκληρές προσπάθειες και συµβιβασµούς,
χωρίς αµφιβολία, είµαστε µπροστά σε µία διαδικασία κλεισίµατος
της δεύτερης αξιολόγησης και κάνουµε πολύ µεγάλη προσπάθεια
γι’ αυτό.
Νοµίζω ότι βρισκόµαστε µπροστά και σε εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω κι αν η γερµανική πολιτική, έτσι τουλάχιστον
όπως εκφράζεται και από τον Γερµανό Υπουργό Εξωτερικών,
δείχνει να έχουµε προς το παρόν ένα ακόµη τείχος µπροστά µας.
Nοµίζω και ελπίζω, θα το πω κι αυτό, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο
µπορεί επιτέλους, γιατί είναι πολύ µεγάλα τα µεγέθη, όχι της
χώρας µας, αλλά και της Ιταλίας και άλλα µεγέθη που έρχονται
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στη συνέχεια για να διακινδυνεύσει η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι
ηγέτες µια οπισθοδρόµηση που δεν θα έχει όριο, που θα µας ξαναγυρίσει στις σκοτεινές µέρες.
Θα δώσουµε, λοιπόν, αυτή τη µάχη. Έχουµε µαζί µας σαν
όπλο αυτό το αποτέλεσµα που µε σκληρές θυσίες, το ξαναλέω,
πετύχαµε και στο επίπεδο το δηµοσιονοµικό, το 1,5 δισεκατοµµύριο παραπάνω τις τελευταίες µέρες. Και µπορούµε, τούτων
δοθέντων, µέσα σε αυτές τις συνθήκες να παλέψουµε και να πετύχουµε µέσα από συµβιβασµούς και δυσκολίες µια καλύτερη
προοπτική για τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, υπερνικήσατε την αµφιθυµία σας και
θα µιλήσετε; Παρακαλώ, ελάτε στο Βήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι κι αλλιώς, πιστεύω
ότι η οικονοµία είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγµή, είναι στην
αιχµή του δόρατος στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί το συγκεκριµένο θέµα που αναφέρεται στο 2014 να είναι κάπως περασµένο,
λίγο παρωχηµένο, αλλά η οικονοµία συνεχίζει να είναι στην αιχµή
του δόρατος και επίκαιρη.
Εγώ θέλω να κοιτάξουµε µπροστά. Νοµίζω ότι όλων το µυαλό
είναι σε αυτό που συνέβη αυτές τις µέρες µε την επίσκεψη του
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, του Μπαράκ Οµπάµα. Ζήσαµε λίγο πριν έρθει ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών µια
κατάσταση γνώριµη σε εµάς. Κάποιοι προσπάθησαν να υποβαθµίσουν αυτή την επίσκεψη, να τη θεωρήσουν σχεδόν αµελητέα.
Αυτές τις µέρες, όµως, πραγµατικά είδαµε ότι οι ίδιοι άνθρωποι
µαζεύτηκαν, στοιχήθηκαν πίσω, αναγκάστηκαν ακόµη και οι εφηµερίδες και οι τηλεοράσεις σε ένα βαθµό, αυτές που καθηµερινά
έσπερναν κινδυνολογία και καταστροφή, και κάπως συµµαζεύτηκαν.
Ο Μπαράκ Οµπάµα για όσους θέλουν να φρεσκάρουν λίγο τη
µνήµη τους είναι αυτός που πάλεψε για το «Obama Care», ανασφάλιστοι Αµερικανοί πολίτες να µπορούν κι αυτοί να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Δεν το έφτασε µέχρι τέλους. Το πάλεψε και
σε ένα µεγάλο βαθµό το πέτυχε. Κατάφερε, για όσους επίσης
δεν θυµούνται, µια συµφωνία για το κλίµα σηµαντική να την παλεύει ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών. Κατάφερε ακόµα
µια πρωτόγνωρη επιτυχία, µια χώρα που ήτανε ταραξίας πριν είκοσι, τριάντα χρόνια -θυµόσαστε τι γινόταν τότε µε την Πρεσβεία
στο Ιράν- να αλλάξει γνώµη και να συµµαχήσει.
Είναι ο πρώτος Πρόεδρος που τόλµησε και πήγε στην Κούβα
και το εµπάργκο σταµάτησε. Και θα µπορούσα να αναφέρω και
άλλα πολλά.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που τύπωσε, στη µεγάλη ιστορία µε τη
«LEHMAN BROTHERS» 15 τρισεκατοµµύρια. Δεν περίµενε και τα
έριξε στην αγορά. Θυµάστε τι έγινε µε την «GENERAL MOTORS»
κ.λπ..
Είναι ένας πραγµατικά αποφασιστικός Πρόεδρος, που λειτούργησε θετικά, όχι µόνο για τη χώρα του, αλλά και για την παγκόσµια κοινότητα.
Έχουµε πολύ κακούς συνειρµούς από αµερικάνικες κυβερνήσεις και δεν τις ξεχνάµε. Δεν ξεχνάµε πώς λειτούργησε ο Κίσινγκερ στη δικτατορία, δεν ξεχνάµε πόσο ανεύθυνα ο υιός Μπους
έπαιξε µε πολέµους και έσπειρε πραγµατικά θύελλες. Ακόµα και
ο Μπιλ Κλίντον, ο φιλειρηνικός, είναι αυτός που διαµέλισε σχεδόν
µε την ανοχή του τη Γιουγκοσλαβία.
Σε καµµία από αυτές τις ιστορίες δεν µπλέχτηκε ο Μπαράκ Οµπάµα. Τα λέω αυτά, γιατί το να είσαι γενικώς αντιαµερικάνος
είναι εύκολο. Όµως, το να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους είναι δύσκολο.
Δεν πλέκω το εγκώµιο του x’ προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά του συγκεκριµένου. Το κύρος αυτού του ανθρώπου
είναι αδιαµφισβήτητο. Και εδώ πρέπει να πούµε ένα µεγάλο «ευχαριστώ» και ένα «µπράβο» στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Δεν
το άκουσα από κανέναν. Είναι ένας Πρόεδρος πραγµατικά στο
ύψος του αξιώµατός του, που έκανε τα πάντα. Γιατί ο µεν Πρωθυπουργός είναι υποχρεωµένος να το κάνει γιατί αυτή είναι η
δουλειά του. Ο Πρόεδρος λειτούργησε, πιστεύω, πολύ θετικά και
του χρωστάµε ένα «ευχαριστώ» και ένα «µπράβο».

1865

Το κύρος αυτού του ανθρώπου είναι αδιαµφισβήτητο. Είµαστε
αυτή τη στιγµή στη δεύτερη αξιολόγηση, που την έχουµε µεγάλη
ανάγκη. Παλεύουµε µε θηρία. Τελειώνοντας η δεύτερη αξιολόγηση, θέλουµε να δώσουµε ένα µήνυµα στις αγορές. Όχι, δεν
ζητήσαµε κούρεµα του χρέους. Κάποιοι µας το χρεώνουν και µας
θεωρούν αιθεροβάµονες.
Τα µεν βραχυπρόθεσµα µέτρα σχεδόν είναι δροµολογηµένα
και θέλουµε το µήνυµα –τα ξέρει καλύτερα ο κ. Χουλιαράκης- για
τα µεσοπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα να το πάρουν τώρα οι
αγορές, κυρίως για τα πιο χαµηλά πλεονάσµατα µετά το 2018.
Εγώ θα χαιρετίσω και την άποψη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και άλλων κοµµάτων, που και αυτοί βλέπουν ότι µόνο µε
πολύ χαµηλά πλεονάσµατα, όχι 3,5%, το 2019 ή 2020 και πάει λέγοντας θα επιβιώσουµε.
Είναι απαραίτητα µηνύµατα να µπούµε στην ποσοτική χαλάρωση, για να µπορέσουµε να κάνουµε διαρθρωτικές κινήσεις.
Είµαι ο τελευταίος που θα πω ότι περνάει καλά ο Έλληνας πολίτης. Όχι δεν περνάει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικό κουδούνι του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε.
Ήταν τόσο σηµαντική η επίσκεψη του Οµπάµα, που παίρνει
πολύ ακόµη, αλλά βάλτε µια τελεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Δεν περνάει καθόλου καλά ο Έλληνας πολίτης. Προσπαθούν
εναγωνίως κάποιοι τα µεγάλα δεινά σαράντα χρόνων να τα φορτώσουν στον ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν τους
πιστεύει κανείς. Δεν ξεχνιούνται αυτά που έγιναν.
Δεν έχω την πρόθεση να τα σκαλίσω τώρα και να τα ξύσω.
Θέλω, όµως, να πω ότι στο χέρι µας είναι αυτή τη στιγµή να σταµατήσουµε να είµαστε έθνος ανάδελφο. Εγώ θα παραδεχθώ ότι
έγιναν λάθη από όλες τις πλευρές. Και εµείς είχαµε άγνοια κινδύνου και υποσχεθήκαµε πράγµατα που δεν µπορούσαµε και
πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µας.
Αλλά, είναι οξύµωρο σχήµα, οι άνθρωποι που στην κυριολεξία–συγχωρήστε µου την έκφραση- λεηλάτησαν τη χώρα σαράντα χρόνια, να µην έχουν µια διάθεση αυτοκριτικής, να πουν
«ναι, κάναµε και λάθη». Να µην τα θυµίσω τώρα, δεν είναι ώρα
για τέτοια. Είναι ώρα –και θα είµαι από αυτούς που µε τις µικρές
δυνάµεις µου θα το παλέψω µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- για
συγκλίσεις.
Συµφωνούµε στα χαµηλά πλεονάσµατα, συµφωνούµε ότι το
χρέος πρέπει να µπει στο τραπέζι. Ξεχνάω τις φωνές που λένε
«παραιτηθείτε», «εκλογές τώρα» κ.λπ.. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι το
έχουν καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα θα τους γυρίσει ανάποδα
αυτό το πράγµα.
Αυτή η Κυβέρνηση ψηφίστηκε από τους Έλληνες πολίτες, δεν
ήρθε µε τανκς. Πώς ζητάς να παραιτηθεί; Για ποιον λόγο; Ήδη
αυτή τη στιγµή που µιλάµε, δειλά µεν αλλά σταθερά όλοι οι δείκτες, η ΕΛΣΤΑΤ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πάνω απ’
όλα όλος ο κόσµος γύρω βλέπει ανάπτυξη τον επόµενο χρόνο.
Εγώ δεν λέω 2,7%, αλλά 1,5%, 1%. Αυτό θα µας επιτρέψει να
κάνουµε διορθωτικές κινήσεις, ειδικά όταν µπούµε στην ποσοτική χαλάρωση του Ντράγκι.
Πρέπει, πράγµατι, η φορολογία να πέσει, ο µεγάλος ΦΠΑ να
πέσει, οι µεγάλες εισφορές να πέσουν. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε όλες σχεδόν τις συντάξεις. Θα τα µπορέσουµε; Ναι. Δεν µίλησα για µεγάλα πράγµατα, αλλά για µικρά
βήµατα.
Και µην ξεχνάτε ότι σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, ακόµα και σε
αυτές τις ψεύτικες, σαν και αυτές που δεν έβλεπαν Brexit, δεν
έβλεπαν ποτέ τον Τραµπ και πάει λέγοντας, ακόµα και σε αυτές
το 30% των Ελλήνων πολιτών κάτι περιµένει από εµάς. Νοµίζω
ότι είναι η ώρα να στρατευθούν όλοι µαζί µας.
Και θέλω, τελειώνοντας, να θυµίσω τη µεγάλη κουβέντα που
είπε ο Μπαράκ Οµπάµα: «Είναι υποχρέωσή µου η οµαλή µετάβαση στην επόµενη προεδρία. Όποιος και αν είναι, εκλέχθηκε,
ψηφίστηκε». Και είδαµε τι στάση κράτησε. Και µας έρχεται στο
µυαλό η παραλαβή-παράδοση του 2015, όπου ο παλιός πρωθυπουργός δεν πήγε καν στο Μέγαρο Μαξίµου. Θέλω να τα ξεχά-
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σουµε όλα αυτά. Δεν µας ωφελούν. Δεν είναι πράγµατα που θα
λειτουργήσουν για τη χώρα.
Και σε καµµιά περίπτωση η Λεπέν δεν πρέπει να γίνει πρόεδρος στη Γαλλία, σε καµµιά περίπτωση δεν πρέπει να επιβεβαιωθεί το «καµπανάκι» της Αυστρίας, της Ολλανδίας. Είναι
καµπάνες γύρω γύρω που την Ακροδεξιά τη φέρνουν σε πρώτο
πλάνο.
Ιερή υποχρέωση έχουν και η Γαλλία και η Ιταλία –έχει δηµοψήφισµα- και η Πορτογαλία και εµείς και άλλες χώρες να διαφυλάξουµε σαν κόρη οφθαλµού αυτό που λέγεται κοινοβουλευτική
δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαχριστόπουλε, βάλτε µια τελεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και θέλω να πιστεύω ότι η Μέρκελ διαφοροποιείται από τον
Σόιµπλε. Αυτή είναι δική µου, πετάξτε την! Και χάρηκα που
άκουσα ότι θα είναι και για τέταρτη φορά Πρόεδρος και όχι κάποιος ο οποίος έχει κάνει αντιπαθή τη Γερµανία σε όλο τον πλανήτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Ο κ. Χουλιαράκης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να δευτερολογήσω για δυο λεπτά; Όχι για τον Οµπάµα, για τον Απολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, αφού τα είπατε
όλα και ήσασταν σαφής στην πρωτολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μια διευκρίνιση θα ήθελα να
κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κάντε τη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Συγγνώµη, κύριε Υπουργέ.
Τώρα που φθάσαµε στην αυλαία της συζητήσεως ήθελα να τονίσω ότι τα νούµερα δεν αµφισβητούνται. Μπορεί κανείς να έχει
διαφορετική άποψη για την αιτιολόγηση των αριθµών.
Δίνω, λοιπόν, τη δική µας άποψη για την αιτιολόγηση των αριθµών: Το ταµειακό διαθέσιµο ήταν στα τέλη Ιανουαρίου 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προσέξτε, όµως: Επιµένουµε ότι για αυτό
ευθύνεται η πολιτική αβεβαιότητα, που επεβλήθη στη χώρα λόγω
του τρόπου µε τον οποίο προκλήθηκαν εκλογές, γιατί αν η σηµερινή Κυβέρνηση εκλέχθηκε για τέσσερα χρόνια και η προηγούµενη κυβέρνηση εκλέχθηκε για τέσσερα χρόνια και η επόµενη θα
εκλεγεί για τέσσερα χρόνια.
Δεν έχετε τη µοναδικότητα της τετραετίας ως ψήφο του ελληνικού λαού. Και η προηγούµενη κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια
είχε εκλεγεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τασούλα, τη
µοναδικότητα θα την έχει εκείνος που θα την εξαντλήσει πρώτος.
Συµφωνούµε, για να τελειώνουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Η πολιτική αβεβαιότητα, λοιπόν,
που επεβλήθη µε την αµφισβήτηση της εκλογής του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, δηµιούργησε απόκλιση στα έσοδα τον Δεκέµβριο του 2014, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2015, που
µετρώνται στον απολογισµό του 2014, περίπου της τάξεως των
2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτή είναι η διαφορετική εκτίµηση που έχουµε εµείς για την
αιτιολόγηση της µη επίτευξης του 1,5% του πλεονάσµατος, που
αποκλειστικά –κατά τη γνώµη µας- οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των εκλογών που προκάλεσε τον Ιανουάριο του 2015.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Και εγώ θέλω να µιλήσω,
κύριε Πρόεδρε! Τι είναι αυτό το πράγµα; Όλοι θέλουν να δευτερολογήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακούστε να σας πω,
κύριε συνάδελφε: Και σύµφωνα µε τον Κανονισµό είναι σόλοικο
το ότι συζητάµε τον απολογισµό, που αφορά µια άλλη κυβέρνηση στη διάρκεια της θητείας µιας άλλης κυβέρνησης. Εγώ λέω
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να το τερµατίσουµε εδώ και να πάρει τον λόγο ο κ. Χουλιαράκης
και να κλείσει όπως πρέπει η συζήτηση. Εξάλλου και ο κ. Παπαχριστόπουλος είπε ότι τα ξέρει καλύτερα ο κ. Χουλιαράκης.
Ορίστε, κύριε Χουλιαράκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάνω στο θέµα του Απολογισµού και του Ισολογισµού του
έτους 2014 τοποθετήθηκα –νοµίζω- αναλυτικά στη συζήτηση της
αντίστοιχης επιτροπής.
Υποστήριξα, λοιπόν, εκεί πως το 2014 ήταν µία χρονιά αποτυχηµένης µακροοικονοµικής διαχείρισης όχι µόνο γιατί το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα απέκλινε σηµαντικά του στόχου
πρωτογενούς πλεονάσµατος κατά 1,1% ή 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, αλλά κυρίως διότι το 2014, τελευταίο έτος του δεύτερου
προγράµµατος προσαρµογής, η Κυβέρνηση απέτυχε να δηµιουργήσει τους όρους για έξοδο της χώρας από την επιτροπεία
και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αυτό ισχύει, ακόµα και αν
υποθέσουµε πως στο τέλος Ιανουαρίου του 2015 δεν υπήρχαν
εκλογές.
Θύµισα στην οµιλία µου στην επιτροπή πως το δεύτερο πρόγραµµα έληγε στο τέλος Φεβρουαρίου του 2015, πως σε µία
χώρα που οδεύει σε επιτυχή έξοδο από το πρόγραµµα και σε
πρόσβαση στις αγορές, εννέα µήνες πριν ή το αργότερο έξι
µήνες πριν την έξοδο τα επιτόκια του δηµοσίου χρέους σταδιακά
αποκλιµακώνονται και τόνισα πως τα επιτόκια του ελληνικού χρέους από τον Σεπτέµβριο του 2015, όταν ο κ. Λοβέρδος έβλεπε
ενδείξεις ανάκαµψης στην αγορά, σταδιακά ανέβαιναν από το
6% στο 7%, στο 8% και στο 8,5% πριν τις προεδρικές εκλογές.
Πριν τις προεδρικές εκλογές η πορεία διαπραγµάτευσης και
ένταξης σε τρίτο πρόγραµµα από την προηγούµενη κυβέρνηση
ήταν ήδη προδιαγεγραµµένη. Εγώ θα τολµούσα να πω, µάλιστα,
ότι η προηγούµενη κυβέρνηση πήγε σε εκλογές γνωρίζοντας ότι
δεν µπορούσε να αποφύγει τρίτο πρόγραµµα.
Και για να είµαι δίκαιος να πω ότι δεν θα µπορούσε η προηγούµενη κυβέρνηση να έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το δεύτερο
πρόγραµµα. Δεν θα µπορούσε, διότι οι παράµετροι πάνω στις
οποίες στηρίχθηκε το δεύτερο πρόγραµµα δεν ήταν ρεαλιστικές.
Η δική µας Κυβέρνηση, η σηµερινή Κυβέρνηση, άντλησε πολύτιµα διδάγµατα από την αποτυχία των δύο προηγούµενων προγραµµάτων και τα αξιοποίησε -και θα έλεγα ότι τα αξιοποίησε
αποτελεσµατικά στη διαπραγµάτευση του καλοκαιριού του 2015µειώνοντας τους στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων και
συµφωνώντας σε µία πορεία δηµοσιονοµικής προσαρµογής
σαφώς ηπιότερη. Αυτά για το 2014.
Δεν θέλω να γίνω κουραστικός επαναλαµβάνοντας όσα είπα
στην επιτροπή.
Χαίροµαι γιατί υπάρχει συµφωνία τουλάχιστον µεταξύ της Κυβέρνησης και της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης στο ότι η διαδικασία απολογισµού και
ισολογισµού της Βουλής είναι, πράγµατι, µια πάρα πολύ σηµαντική διαδικασία, θα έλεγα αναστοχασµού, πάνω στα δηµόσια οικονοµικά πεπραγµένα του αντίστοιχου έτους, που όλοι θα πρέπει
να παίρνουµε σοβαρά.
Η διαδικασία αυτή εξετάζει πολύ συγκεκριµένα αν το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του έτους εκείνου , στην περίπτωσή µας
το 2014, είναι συµβατό µε τους στόχους που έθετε ο προϋπολογισµός του 2014. Εξετάζει, επίσης, πώς χρηµατοδοτείται ενδεχόµενη αρνητική απόκλιση από τον στόχο και µε τι κόστος. Αυτή
είναι η ατζέντα, αν θέλετε, του απολογισµού – ισολογισµού του
αντίστοιχου έτους.
Έγκριση, λοιπόν, του ισολογισµού – απολογισµού σηµαίνει το
εξής: Σηµαίνει επικύρωση των δηµόσιων οικονοµικών µεγεθών
από τη Βουλή των Ελλήνων. Σηµαίνει, αν θέλετε, συµφωνία πάνω
στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του 2014 και τίποτα περισσότερο.
Δεν υποτιµώ πόσο σηµαντικό είναι. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό
να µιλάµε όλοι την ίδια γλώσσα. Να αντλούµε τα ίδια διδάγµατα.
Να ξέρουµε τι έγινε τότε. Δεν σηµαίνει όµως σε καµµία περίπτωση έγκριση των µέτρων της προηγούµενης κυβέρνησης, της
κυβέρνησης Σαµαρά. Τις διαφωνίες µας τις ξέρουµε, αλλά στα
µεγέθη µπορούµε να συµφωνήσουµε.Νοµίζω πως όλοι ή σχεδόν
όλοι µπορούν να καταλάβουν αυτή τη διαφορά.
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Δηµοσιεύµατα του ηλεκτρονικού Τύπου παρουσίαζαν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Ποταµιού να δηλώνει –το επαναλαµβάνω- «µε εισήγηση Χουλιαράκη εγκρίθηκαν τα µέτρα της
Κυβέρνησης Σαµαρά το 2014».
Καλή τη πίστει έδωσα την ευκαιρία και στον επικεφαλής του
Ποταµιού, αλλά και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, µε δύο
επιστολές µου, που δεν κοινοποίησα στις εφηµερίδες –δεν είχα
κανένα λόγο να το κάνω- να διευκρινίσει αν πράγµατι έκανε τη
δήλωση αυτή, αν θέλει να τη διαψεύσει ή αν όχι να µου υποδείξει
σε ποιο σηµείο της οµιλίας µου εγκρίνω εγώ και η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ τα µέτρα Σαµαρά του 2014.
Ο κ. Αµυράς απέφυγε να απαντήσει γραπτώς και οµολογώ
πως στη σηµερινή τοποθέτησή του δεν µε διαφώτισε περισσότερο. Επειδή όλοι πρέπει να αναλαµβάνουµε την ευθύνη των
όσων λέµε, επαναλαµβάνω το δικό µου αίτηµα. Διαψεύδει ο κ.
Αµυράς δηµοσιεύµατα του Τύπου που εµφανίζει την Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και εµένα προσωπικά να εισηγούµαι έγκριση των µέτρων Σαµαρά του 2014; Αν δεν το κάνει, να µου πει σε ποιο σηµείο της οµιλίας µου κάνω την εισήγηση αυτή.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τις αντίστοιχες επιστολές
και περιµένω την απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Γεώργιος Χουλιαράκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Αµυρά,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µου στείλατε µια επιστολή. Έχω την πρώτη
επιστολή στα χέρια µου. Τη δεύτερη τη στείλατε την ώρα που
ήµουν στην Ολοµέλεια πριν από µισή ώρα, οπότε και δεν την έχω
διαβάσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει έλθει στα χέρια µου.
Γράφετε στην επιστολή σας προς τον κ. Θεοδωράκη, τον κ.
Αµυρά και κοινοποίηση προς τον κ. Δανέλλη: «Αγαπητέ κύριε Θεοδωράκη, σας γράφω σχετικά µε σηµερινά δηµοσιεύµατα που
παρουσιάζουν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόµµατός
σας κ. Αµυρά να δηλώνει, µε αφορµή την κοινοβουλευτική διαδικασία της έγκρισης απολογισµού και ισολογισµού του Κράτους
2014, πως µε εισήγηση Χουλιαράκη εγκρίθηκαν τα µέτρα της Κυβέρνησης Σαµαρά το 2014».
Σας έδωσα και εγώ την ευκαιρία να µου πείτε, όταν ξεκίνησε η
συνεδρίαση. Ήλθα προς εσάς να σας ρωτήσω πού είδατε αυτό
που επικαλείσθε στην επιστολή σας. Πού το είδατε; Σας ρώτησα
αν είχατε ακούσει τη συνέντευξή µου και την εισήγησή µου στην
επιτροπή.
Εκεί σας έλεγα -όπως έγινε και η αναπαραγωγή- τα εξής: «Και
έρχοµαι στη δεύτερη παρατήρηση, την ουσία της ψήφου. Είναι
παράδοξο να υπερψηφίζει κυβερνητική Πλειοψηφία κάτι που αντίκειται στα ιερά και τα όσιά της. Μία τέτοια ψήφος ισοδυναµεί
κατ’ εµέ µε την αποδοχή των οικονοµικών πεπραγµένων του
2014».
Πείτε µου λοιπόν, πρώτον, εσείς πού είδατε αυτό που µου αποδίδετε εσείς µέσα σε εισαγωγικά; Πού το είδατε να το λέω ή να
είναι γραµµένο στα Πρακτικά; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον. Πού έχει γίνει η παρανόηση; Στον τίτλο. Τι είπε ο κ.
Αµυράς και έγινε τίτλος; Βέβαια, ως δηµοσιογράφος πρέπει να
σας πω ότι επί είκοσι πέντε χρόνια τους τίτλους δεν τους βγάζει
ο συνεντευξιαζόµενος, αλλά ο εσωτερικός υλατζής.
Όπως δήλωσε λοιπόν ο Βουλευτής, η αρµόδια επιτροπή της
Βουλής κλήθηκε να ψηφίσει τα πεπραγµένα δύο ετών πίσω και
στην ουσία τα µέτρα του Αντώνη Σαµαρά τον οποίο κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η δική µου άποψη. Τι να κάνουµε; Να
µην έχω αυτήν την άποψη;
Θα καταθέσω και εγώ στα Πρακτικά και την επιστολή σας και
το δηµοσίευµα από του οποίου τον τίτλο δεν προκύπτει τίποτα.
Αφήστε όµως το δηµοσίευµα. Εγώ σας το ξαναλέω εδώ. Πήρα
τον λόγο και σας είπα να αφήσετε τα δηµοσιεύµατα, τι αποδίδουν σε µένα και τι δεν αποδίδουν. Εγώ σας λέω ότι αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία στην ουσία οδηγεί τον εκάστοτε

1867

Υπουργό Οικονοµικών, τον επισπεύδοντα Υπουργό να καθαγιάζει
εµµέσως ή και αµέσως µε την ψήφο τα οικονοµικά πεπραγµένα
άλλων κυβερνήσεων.
Σας λέω ότι είναι κάτι που επεσήµανε ξανά ο δικός σας ειδικός
αγορητής. Είπε ότι είµαστε σε µια αντιφατική κατάσταση. Εγκρίνουµε πράγµατα τα οποία µας ξεπερνάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αµυρά, επειδή
ετέθη θέµα και για να το κλείσουµε, προτείνω να το βάλουµε
στον Κανονισµό, όταν χρειαστεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, κλείνω
σε είκοσι δευτερόλεπτα.
Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι ούτε εσείς ούτε εγώ ανήκουµε στο 30% του ελληνικού πληθυσµού που, σύµφωνα µε
έρευνα του ΟΟΣΑ, έχουν δυσκολία στην αντίληψη ενός κειµένου.
Διαβάστε ξανά τι σας είπα εγώ στην επιτροπή και εγώ τι µου είπατε κι εσείς.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία! Κοιτάξτε, για
να καταλήξουµε είπαµε ότι το αντιφατικόν του πράγµατος έγκειται και σε µια αδυναµία του Κανονισµού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν ήσασταν εδώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά
το επεσήµανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συν του ότι έκανε κι
ένα λάθος ο υλατζής!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεπτά µέλη του Συλλόγου Γιαννιωτών «Άγιος Γεώργιος» του Δήµου Τριπόλεως.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Αµυρά, η αναφορά ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και κατά συνέπεια η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ενέκρινε τα µέτρα Σαµαρά του 2014 είναι παντού στον ηλεκτρονικό Τύπο. Οποιοσδήποτε θέλει, µπορεί να το δει.
Εγώ χαίροµαι σήµερα που, αν κατάλαβα καλά, διαψεύδετε ότι
είναι αυτό που είπατε. Σας έλεγα, όµως ότι και τον λαϊκισµό δεν
αρκεί να τον καταπολεµάµε στα λόγια, αλλά πρέπει και στην
πράξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει τώρα! Μέχρι
πού θα πάει το γαϊτανάκι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να βάλω εγώ τη λέξη
«ανασκευάζει»; Ποια λέξη θέλετε να βάλω εγώ; Προτείνετε εσείς
ως δηµοσιογράφος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κι εσείς δηµοσιογράφος είστε, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στη θέση της λέξης
που είπε ο κ. Χουλιαράκης ας βάλω τη λέξη «διευκρινίσατε». Για
να τελειώνουµε! Συµφωνούµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σε τι; Διευκρινίσατε σε τι;
Αφήστε εµένα να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Λέω ξανά ότι υπάρχει ο τρόπος να ξεφύγει µια κυβέρνηση ή ένας Υπουργός, ο επισπεύδων, από τη
δύσκολη θέση να πρέπει να εγκρίνει την οικονοµική πολιτική µιας
προηγούµενης κυβέρνησης προ διετίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν πρόκειται γι’ αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αµυρά, δεν
ακούσατε αυτό που είπα προηγουµένως; Με συγχωρείτε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Άλλο θέλω να πω. Η διαδικασία αυτή
έχει πολιτική ουσία. Θέλετε να µου πείτε ότι είναι µια γραφει-
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οκρατική διαδικασία που µπορεί να την κάνει ένα λογιστήριο; Δεν
ακούσατε τι συζητήσαµε εδώ; Δεν κάναµε τις συγκρίσεις του
2014 µε το 2016; Όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αµυρά, σας
είπα κάτι, αλλά δεν το ακούσατε αυτό που είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε!
Λαϊκιστής είναι εκείνος που λέει ότι θα σκίσει µε έναν νόµο,
ένα άρθρο, ένα µνηµόνιο και µας φέρνει να κάτσουµε πάνω σε
καινούργιο µνηµόνιο. Αυτός είναι λαϊκιστής, κύριε Υπουργέ! Και
εν πάση περιπτώσει, σας το ξαναείπα από το έδρανο της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Αµυρά!
Σας παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «α.
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2014» και «β. Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014»;
Οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση και έχει ως
εξής:
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2014
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Αθήνα,.....................2016».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2014»;
Οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι περισσότεροι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση και έχει ως
εξής:
«Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθήνα,.....................2016».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση
του Πολυτεχνείου, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

