ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’
Τετάρτη 7 Δεκεµβρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το Δηµοτικό
της Σχολής Μωραΐτη, το 3ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το Ίδρυµα Κόκκορη, το Ίδρυµα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση "Η Θεοτόκος",
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρµοσµένων Δραστηριοτήτων
" Άλµα", κυρίες, πρέσβεις, σύζυγοι πρέσβεων ξένων διπλωµατικών αποστολών στην Ελλάδα, κυρίες µέλη του Λυκείου
Ελληνίδων, µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Καντά, το 2ο Γυµνάσιο Μεσσήνης, το 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το Γυµνάσιο
Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Αρκαδίας,
το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο
Πάργας Πρέβεζας, σελ. 2849, 2854, 2856, 2858, 2864, 2867,
2869, 2879, 2884, 2893, 2901, 2904, 2912
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2847, 2850, 2853, 2858,
2860, 2863, 2864, 2865, 2867, 2872, 2877, 2878, 2879, 2884,
2885, 2886, 2889, 2893, 2903, 2904, 2908, 2909, 2915, 2918,
2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2932, 2933, 2934, 2935,
2943
3. Ανακοινώνεται επιστολή των κ.κ. Μ. Χαρακόπουλου και
Θ. Παπαθεοδώρου µε την οποία ζητούν τον λόγο, δια του
Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2 του Κανονισµού, σελ.
2864
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 2893, 2908, 2927
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1.Συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017", σελ. 2847 – 2945
2. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατος
Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του κατέθεσαν στις 7-12-2016 πρόταση νόµου:
«Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη
σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής όλων των θεµάτων,
που σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και αφορούν την
εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό
πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των πόρων»,
σελ. 2858
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,

σελ. 2897 - 2912

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 2879 - 2897
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2847 - 2862
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2862 - 2879
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 2930 - 2945
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2912 - 2930
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο. ,
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ε. ,
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,

σελ. 2885
σελ. 2924
σελ. 2884, 2885, 2886, 2889,
2893
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2927
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 2885, 2903, 2904, 2908,
2909
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2853
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2847, 2850, 2853, 2858,
2860
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 2893
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2863, 2864, 2865, 2867,
2872, 2877, 2879
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2863, 2864, 2865, 2867,
2908, 2827, 2828
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 2932, 2935, 2943
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 2863
ΜΠΓΙΑΛΑΣ Χ. ,
σελ. 2932, 2933, 2934
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 2932, 2933
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 2893, 2915, 2918, 2924
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2877, 2878, 2879
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2926, 2927
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 2908
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2915, 2918, 2924, 2925,
2926, 2927, 2930
Β. Επί της αιτιάσεως για παραβίαση του Κανονισµού:
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2864, 2865
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 2864, 2865
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 2865
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 2893
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2927
ΡΙΖΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 2908
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 2908
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΚΡΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 2912
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 2889, 2894, 2895
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο. , σελ. 2884
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 2901, 2902
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
σελ. 2930, 2931
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ε. ,
σελ. 2920
ΒΕΤΤΑΣ Δ. ,
σελ. 2882
ΒΛΑΣΗΣ Κ. ,
σελ. 2865
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2903, 2904
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 2864, 2881, 2882
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2858, 2860, 2885
ΓΕΝΝΙΑ Γ. ,
σελ. 2874
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 2888
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 2913, 2914
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 2925, 2927
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 2847
ΔΗΜΑΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2881
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 2853, 2854
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. , σελ. 2858, 2915
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 2928, 2929

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 2942, 2943
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 2899, 2900
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 2910
ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ι. ,
σελ. 2933
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Η. ,
σελ. 2939, 2940
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 2899
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 2902
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2909, 2910
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ,
σελ. 2849, 2850
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 2868
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 2886, 2887, 2893, 2899
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 2911
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό. ,
σελ. 2915
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 2940
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Λ. ,
σελ. 2870
ΚΟΥΖΗΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2866
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 2880
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Έ. ,
σελ. 2889
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Π. ,
σελ. 2879
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 2933, 2934, 2935
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 2872
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2922, 2924
ΛΙΑΚΟΣ Δ. ,
σελ. 2855, 2856
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 2908
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 2917, 2918
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 2891, 2892
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 2905, 2906
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ,
σελ. 2907
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2916
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2927, 2928
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
σελ. 2918
ΜΟΥΖΑΛΑΣ Γ. ,
σελ. 2862
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 2860, 2863, 2864, 2904
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ Α. , σελ. 2885, 2886
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 2871, 2872
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ. , σελ. 2930
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 2931, 2932
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 2892, 2904
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2860, 2861
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 2937
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 2895
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
σελ. 2938
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2856, 2872
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 2854, 2884, 2892, 2893
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 2944
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 2867
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2877, 2878, 2879
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 2896
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 2851, 2852
ΡΙΖΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 2906
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 2897
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 2934, 2935
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ Χ. ,
σελ. 2941
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 2889
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 2921
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 2875, 2877, 2878, 2879
ΤΑΣΣΟΣ Σ. ,
σελ. 2936
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 2883, 2884
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 2858, 2943
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2919
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 2898
ΦΩΚΑΣ Α. ,
σελ. 2870
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 2873
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 2935

ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,

σελ. 2924, 2925

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΜΠΓΙΑΛΑΣ Χ. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ ,

σελ. 2860, 2861
σελ. 2872
σελ. 2887, 2918, 2932
σελ. 2918
σελ. 2903
σελ. 2931

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’
Τετάρτη 7 Δεκεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 7 Δεκεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.21’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017».
Θα ξεκινήσουµε και θα ολοκληρώσουµε µε τους ειδικούς εισηγητές από τα κόµµατα, µε πρώτον στη σειρά τον ειδικό εισηγητή από το Ποτάµι κ. Δανέλλη.
Ελάτε, κύριε Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξακολουθούµε δυστυχώς να
αντιµετωπίζουµε τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του κράτους ως µια τυπική διεκπεραιωτική διαδικασία. Δεν θα έπρεπε,
γιατί ο προϋπολογισµός αποτελεί την κορωνίδα της ετήσιας κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Είναι εξάλλου η µετάφραση σε
αριθµούς της πολιτικής µιας κυβέρνησης και του σχεδίου για την
υλοποίησή της.
Θα έπρεπε να πάψουµε να τον αντιµετωπίζουµε µε τη στεγνή
λογιστική προσέγγιση. Αυτό που πραγµατικά λείπει από τη χώρα,
κυρίως αυτά τα τελευταία εννέα χρόνια της ύφεσης, είναι ένας
καινούριος οραµατικός τρόπος του προϋπολογίζειν. Η αποστεωµένη και στατική παράθεση αριθµών, οι εικασίες πάνω σε
έσοδα και έξοδα, άνευ αξιολόγησης και συγκεκριµένης στόχευσης, θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν. Ο κρατικός προϋπολογισµός θα έπρεπε να είναι ένα πεδίο διεξοδικής συζήτησης
ουσίας και όχι µια εθιµοτυπική πενθήµερη προεόρτια παράθεση
παράλληλων µονολόγων.
Δεν θα έπρεπε, τουλάχιστον µέσα στο χρόνια της κρίσης, να
παραδειγµατιστούµε από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών; Για
παράδειγµα, σε πάνω από τις µισές χώρες του ΟΟΣΑ ο µέσος
χρόνος διάρκειας συζήτησης του προϋπολογισµού είναι τρεις µε
τέσσερις µήνες. Η Ελλάδα και εδώ κατέχει τη θέση του ουραγού.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, την ισχυρότερη οικονοµία του πλανήτη, ο προϋπολογισµός συζητείται για οκτώ ολόκληρους µήνες
και όταν λέω ότι συζητούν, κυριολεκτώ, συζητούν, επεµβαίνουν
δηλαδή πάνω στο προτεινόµενο κείµενο του προϋπολογισµού
δυναµικά και το συνδιαµορφώνουν εκ νέου. Σε αντίθεση µε εµάς,

που το νοµοθετικό Σώµα απλώς εγκρίνει ή απορρίπτει στο σύνολο τον προϋπολογισµό, οι έξω τον ξαναγράφουν. Τι κερδίζουν
από όλα αυτά; Διαφάνεια, ακρίβεια, εγκυρότητα. Πρόκειται για
µια ανοιχτή διαδικασία, που καταλήγει σε ένα εύχρηστο εργαλείο
προσβάσιµο και κατανοητό από τον µέσο πολίτη. Ό,τι ακριβώς
οφείλει δηλαδή να κάνει κάθε χρηστή δηµοκρατική διακυβέρνηση.
Στη χώρα µας, αντιθέτως, εξετάζουµε ουσιαστικά την κατανοµή των κονδυλίων, αφού ποτέ δεν αξιολογούµε τις δράσεις και
τα αποτελέσµατα.
Όµως δεν έχουµε πλέον την πολυτέλεια να κατευθύνουµε κονδύλια σε κωδικούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η σαφής αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση και η συγκεκριµένη στόχευση κάθε δράσης θα έπρεπε να αποτελούν εδώ και καιρό την απόλυτη προτεραιότητά µας, διότι οι πόροι είναι απολύτως πεπερασµένοι και οι
ανάγκες όλο και διευρύνονται.
Εδώ, στα καθ’ ηµάς, όταν η παρούσα εθιµοτυπική διαδικασία
τελειώσει το Σάββατο τα µεσάνυκτα, όλοι γνωρίζουµε πως πιθανότατα θα έχουµε ψηφίσει µια µαγική εικόνα. Κάθε Υπουργός
µπορεί να αυθαιρετήσει αναπροσαρµόζοντας τους κωδικούς του
Υπουργείου του δρώντας κατά βούληση, δηλαδή η τέλεια επικράτηση της εκτελεστικής εξουσίας επί της νοµοθετικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποφύγουµε τα συλλογικά λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, γιατί όταν κατά το
2014 διαφάνηκε µια χαραµάδα, η µοναδική στη ζοφερή οικονοµική πραγµατικότητα των τελευταίων εννιά ετών, πυροβολήσαµε
οι ίδιοι τα πόδια µας. Η τότε κυβέρνηση, υπό τον φόβο των επερχόµενων εκλογών όποτε αυτές θα γίνονταν και µετά το δυσµενές
αποτέλεσµα των ευρωεκλογών τότε για εκείνη, πάγωσε τις όποιες µεταρρυθµίσεις υποκύπτοντας ταυτόχρονα στη σωρεία
των εσωτερικών λαϊκιστικών πιέσεων.
Την ίδια στιγµή, η αντιπολίτευση επιδιδόταν σε εκλογικούς λεονταρισµούς, τα γνωστά διαχρονικά παιχνίδια, που στοίχισαν όχι
µόνο στην ίδια ως µετέπειτα κυβέρνηση αλλά κυρίως στην ίδια
τη χώρα.
Σήµερα που κάποιοι δείκτες της οικονοµίας, έστω αµυδρά, δείχνουν ότι κάτι πάει επιτέλους να γίνει, διαφυλάξτε το πολύτιµο
αυτό momentum, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εγκαταλείποντας την όποια αµφιθυµία σας.
Για παράδειγµα, στις αποκρατικοποιήσεις, πέρυσι προσδοκούσαµε από ιδιωτικοποιήσεις περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά είχαµε προβλέψει στον τρέχοντα προϋπολογισµό. Λάβατε
ούτε καν µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Για το 2017 προϋπολογίζουµε πως θα εισπραχθούν 2,03 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα
υπόλοιπα από πέρυσι.
Μακάρι, αλλά µε την απλή µέθοδο των τριών, οι αριθµοί µάλ-
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λον δεν βγαίνουν. Τι φταίει; Το γνωστό µοτίβο. Το θεατρικό έργο
που κάθε φορά στήνεται µε αφορµή µια αποκρατικοποίηση, γιατί
κάποιοι δεν έχουν ακόµα πειστεί σε βάθος για το πόσο σηµαντική
είναι η επιχειρηµατικότητα και το επενδύειν, ιδιαίτερα στο σηµερινό οικονοµικό γίγνεσθαι.
Η περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα ουρά από την πρώτη αξιολόγηση ακόµα που µεταφέρεται και στη
δεύτερη αξιολόγηση κοστίζοντάς επιπλέον στην ούτως ή άλλως
εξαιρετικά φθαρµένη αξιοπιστία µας- από τον προϋπολογισµό
του 2016 µεταφέρεται στον προϋπολογισµό του 2017.
Η χώρα συνεχώς βρίσκεται σε ρόλο µετεξεταστέας µαθήτριας.
Και πώς να είναι διαφορετικά; Μείον 400 εκατοµµύρια ευρώ στα
ταµεία µε τσαλακωµένη ακόµα περαιτέρω την ελάχιστη αξιοπιστία µας όπως είπα, ακολουθούµε το µαρτύριο του Σισύφου, επιστροφή σε κάτι που θεωρούσαµε ότι ήταν ήδη λυµένο. Η παροιµιώδης αναξιοπιστία ξαναχτυπά. Όµως προφανώς δεν γίνεται να
συνεχίσουµε έτσι.
Επίσης, δεν γίνεται να συνεχίσουµε αυξάνοντας αντί να µειώνουµε την κρατική σπατάλη. Δεν γίνεται η Κυβέρνηση να συνεχίζει να διογκώνει το Υπουργικό Συµβούλιο προσλαµβάνοντας
στρατιές κοµµατικών συµβούλων. Δεν γίνεται η Κυβέρνηση να
ανακαλύπτει νέες πατέντες και να θεσµοθετεί νέους τύπους
γραµµατέων, τοµεακών, ειδικών τοµεακών, διοικητικών, αναπληρωτών διοικητικών και ούτω καθεξής. Φτάσαµε στο δυσθεώρητο
νούµερο των εκατόν πενήντα ένα γραµµατειών, για να τρέξει η
κρατική µηχανή για τα Υπουργεία. Ξεκινήσατε τον Ιανουάριο του
2015 µε εβδοµήντα δύο, δηλαδή κανονικός υπερδιπλασιασµός!
Για να µην αναφερθώ στους αθρόους διορισµούς µελών διοικητικών συµβουλίων διαφόρων οργανισµών, ενεργών ή ανενεργών.
Φτάσαµε να έχουµε οργανισµούς του δηµοσίου που οι σύµβουλοι είναι περισσότεροι από τους εργαζοµένους. Σε άλλες περιπτώσεις οργανισµών δεν γίνεται, ενώ έχουν προ πολλού χάσει
των όγκο εργασιών τους, για να µην πω το αντικείµενό τους συνολικότερα, να έχουµε νέες αδικαιολόγητες προσλήψεις.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» που προχθές είχαµε σε νοµοθετική ρύθµιση.
Είναι µια εταιρεία χωρίς ιδιαίτερο έργο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δίχως να χτίζει νοσοκοµεία, φυλακές, σχολεία ή άλλες παρόµοιες κρατικές εγκαταστάσεις, συνεχίζει να προσλαµβάνει
υπαλλήλους. Στο υπάρχον προσωπικό τριακοσίων τριάντα ατόµων προχθές µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής, όπως είπα,
προστέθηκαν ακόµα διακόσιοι είκοσι.
Δεν γίνεται να συνεχίζουµε να δαπανάµε εκατοµµύρια ευρώ
ανά έτος σε ενοίκια για κρατικές υπηρεσίες, ενώ εξακολουθούν
να υπάρχουν αναξιοποίητα κτήρια του δηµοσίου. Χαρακτηριστική περίπτωση που συζητούµε συνεχώς και θυµόµαστε, είναι
του κτιρίου Κεράνη, αλλά και οπουδήποτε αλλού ανά την επικράτεια.
Οι µετεγκαταστάσεις υπηρεσιών αναβάλλονται διαρκώς υπό
το βάρος συνδικαλιστικών πιέσεων, στην καλύτερη περίπτωση,
γιατί στη χειρότερη, συνδιαλλαγές και πελατειασµοί οδηγούν το
δηµόσιο να πληρώνει, όπως είδαµε σε πρόσφατη έρευνα, ακόµα
και 24 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, τιµή που βεβαίως παρασάγγας απέχει απ’ αυτές της αγοράς.
Για όλα τα παραπάνω η συνήθης δικαιολογία είναι πως τα ίδια
έκαναν και οι προηγούµενοι. Οι κοµµατικοί στρατοί των δικών
σας µετακλητών που τσακίζουν κάθε έννοια αξιοκρατίας, σ’ αυτή
µάλιστα τη συγκυρία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαιώνιση µε
τον χειρότερο τρόπο των χειρότερων πρακτικών του δικοµµατισµού στο παρελθόν.
Κι ας µην παραπλανούµαστε από το γεγονός ότι οι δαπάνες
των γενικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους είναι κοντά στον
κοινοτικό µέσο όρο γιατί διασφαλίζουν πολύ χαµηλότερες κοινωνικές παροχές στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αλλιώς, όλη
αυτή η ραγδαία αύξηση φόρων και εισφορών επί των ηµερών
σας θα µπορούσε να είναι δικαιολογηµένη, αν στήριζε ένα αξιοζήλευτο κοινωνικό κράτος ή διαφορετικά αν οι πολίτες απολάµβαναν υψηλής ποιότητας παροχές σε υγεία, παιδεία, πολιτισµό
και υποδοµές.
Δυστυχώς όµως –και το ξέρετε- το κοινωνικό κράτος δεν διανύει ηµέρες δόξας επί των ηµερών σας. Για παράδειγµα, αν και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουµε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, δίνουµε
ωστόσο τα λιγότερα για τη στήριξη των ανέργων, µόλις το 0,7%
του ΑΕΠ, κάτω από το µισό του κοινοτικού µέσου όρου που είναι
1,5%. Ακούµε καθηµερινά ιστορίες ντροπής για νοσοκοµεία, σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στο µίνιµουµ του επιπέδου που αρµόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.
Η τελευταία έκθεση καταπέλτης της Κοµισιόν για τις µεταρρυθµίσεις σας, αλλά και τη διαχείριση των κονδυλίων για την παιδεία, είναι αποκαλυπτική. Ας πούµε πως βλέπουµε µε ικανοποίηση ότι αρχίζετε να αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητα του θεσµού του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, αυτό ακριβώς
που η ιδεοληψία κάποιων πριν από ενάµιση χρόνο αποκαλούσε
«εργαλείο νεοφιλελεύθερης φιλανθρωπίας». Όµως ακόµα και
τώρα που η υιοθέτηση του µέτρου είναι θετική, υπερχρεώνετε
τους Έλληνες µε επιπλέον 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2017
µόνο και µόνο για να συντηρήσετε τις αναιτιολόγητες σπατάλες.
Αύξηση εµµέσων φόρων για το 2017 κατά 1,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τι εµπεριέχεται σ’ αυτά τα 1,3 δισεκατοµµύρια; Από πού
θα τα εισπράξουµε; Ας δούµε µερικές από τις πηγές: 219 εκατοµµύρια από την αύξηση του ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες
κάθε Έλληνα, 439 εκατοµµύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο, 142 εκατοµµύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα και τον καπνό, 54,2 εκατοµµύρια από το τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας και 62
εκατοµµύρια από τον φόρο στον καφέ.
Φαντάζοµαι πως κανείς δεν θεωρεί είδη πολυτελείας όλα τα
παραπάνω. Κι όµως εξακολουθείτε να υπερφορολογείτε άδικα
γιατί άδικη και κοινωνικά ανάλγητη είναι –και συµφωνείτε κι εσείς
µαζί µας- η έµµεση φορολογία.
Παράλληλα, η αγορά καταρρέει. Ο ιδιωτικός τοµέας και η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υποφέρουν από την αύξηση της
φορολογίας των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και την εµπέδωση µιας αρνητικής αντιαναπτυξιακής ψυχολογίας βασισµένη
στις µόνιµες αρνητικές εκπλήξεις που θα έρθουν από τους συνεχείς νέους φόρους, νέες εισφορές, χωρίς κανείς να τις έχει
προβλέψει και προγραµµατίσει.
Δεν είναι τυχαίο πως αντιµετωπίζουµε µια πρωτοφανή ιστορικά
για µια ανεπτυγµένη δυτική οικονοµία διαδικασία φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό. Έλληνες και Ελληνίδες κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, ηλικίας µέχρι σαράντα ετών, στα µαθηµατικά, στις
φυσικές επιστήµες, στην πληροφορική, στην εφαρµοσµένη µηχανική, στη βιοµηχανική παραγωγή και τις κατασκευές, δηλαδή
στους πιο δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας, µεταναστεύουν µαζικά. Αυτό το πολύτιµο ανθρώπινο κεφάλαιο όµως θα µπορούσε
να ανοίξει τον δρόµο για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, αν έµενε
εδώ, χωρίς βεβαίως να απαξιωθεί από την ανεργία και τους χαµηλούς µισθούς, αν δεν απαξιώνονταν από την απουσία προοπτικής αναπτυξιακού πλάνου και θετικού αφηγήµατος σε επίπεδο
χώρας.
Εξαϋλώνουµε τους πόρους που διαθέσαµε ως κοινωνία και ως
οικονοµία χαρίζοντάς τους σε ισχυρές χώρες, χώρες που εκµεταλλεύονται ένα δυναµικό, ένα ανθρώπινο κεφάλαιο για το οποίο
οι ίδιες δεν έχουν συνεισφέρει βεβαίως ούτε ένα ευρώ. Χάνουµε
περισσότερα από 9,1 δισεκατοµµύρια ευρώ σε φορολογικά
έσοδα ως χώρα. Χαρίζουµε 12,9 δισεκατοµµύρια στο ΑΕΠ των
χωρών µετεγκατάστασης, όπως είναι κυρίως η Αγγλία ή η Γερµανία.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα της εθνικής µας οικονοµίας, κυρίες
και κύριοι, δεν είναι η διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους.
Προφανώς, είναι αναγκαία συνθήκη για να πατήσει στα πόδια
της η οικονοµία µας.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα, κατά την άποψή µας, είναι η
αποµείωση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, είναι η αποεπένδυση, είναι η αδυναµία παραγωγής εθνικού πλούτου, που
θα διασφαλίσει βεβαίως και τις θέσεις εργασίας που τόσο πολύ
ποθούµε ως κοινωνία.
Η υποχρέωση διασφάλισης πρωτογενούς πλεονάσµατος από
το ‘18 και εντεύθεν, για απροσδιόριστο µάλιστα χρόνο, είναι σχεδόν άπιαστο όνειρο. Το ξέρετε, το ξέρουµε, το ξέρουν και οι εταίροι µας, βεβαίως.
Για να κατανοήσει κανείς τι σηµαίνει πρωτογενές πλεόνασµα
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ύψους 3,5%, πρέπει να σκεφτεί πως η πιο δυνατή οικονοµία της
Ευρώπης, δηλαδή η γερµανική, έχει πρωτογενές πλεόνασµα µόλις 1,8%. Η δε Κύπρος, µετά τη βάσανο του µνηµονίου και τη
θαυµαστή προσαρµογή της στις µεταρρυθµίσεις, ακολουθεί µε
πρωτογενές πλεόνασµα µόλις 1,4%. Οι υπόλοιπες χώρες υπολείπονται και αρκετές είναι ελλειµµατικές.
Κατανοήστε, επιτέλους, πως άλλη λύση στα προβλήµατα της
χώρας από την πραγµατοποίηση σηµαντικού όγκου επενδύσεων
στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα δεν υπάρχει. Και αυτό θα
συµβεί µονάχα αν δηµιουργηθούν φιλικές στην υγιή επιχειρηµατικότητα συνθήκες. Αναλάβετε, επιτέλους, την ευθύνη και την κυριότητα όσων έχετε συµφωνήσει µέχρι σήµερα. Βάλτε τέλος
στον πόλεµο χαρακωµάτων, στον πόλεµο οπισθοφυλακών στελεχών σας, που το µόνο που κάνουν είναι να επιµένουν σε µια
ξεπερασµένη, δήθεν αριστερή, φοβικότητα προς το υγιώς επιχειρείν και το υγιώς επενδύειν. Ειδάλλως, η περιλάλητη ανάπτυξη θα παραµείνει ευχολόγιο και το 2,7% ανάπτυξης που
προβλέπετε, θα αντικατασταθεί –φευ!- από ένα τέταρτο µνηµόνιο, αν βεβαίως οι εταίροι µας συνηγορήσουν και σε αυτό.
Βοηθήστε την ελληνική οικονοµία να αλλάξει παράδειγµα, λέγοντας αντίο σε ένα ξεπερασµένο πατερναλιστικό, ισοπεδωτικό
κράτος, το οποίο εξάλλου έχει χρεοκοπήσει. Οικοδοµήστε σχέσεις εµπιστοσύνης, καλωσορίστε ένα κράτος που προωθεί την
καινοτοµία, την εξωστρέφεια, τη δηµιουργία, έτσι ώστε να επιστρέψουµε στην οµαλότητα, αλλά και να καταφέρουµε επιτυχώς
την έξοδό µας στην αγορά. Είναι η µόνη µας ελπίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
ειδικό εισηγητή από την Ένωση Κεντρώων, τον κ. Κατσιαντώνη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα όσα γράφονται µέσα στο
προτεινόµενο κείµενο αποτελούν προβλέψεις-µαµούθ. Βλέπουµε, δηλαδή, το 2017 πρωτογενές πλεόνασµα 2% του ΑΕΠ,
δηλαδή 523 εκατοµµύρια περισσότερο από τη δέσµευση στο
µνηµόνιο για πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ. Βλέπουµε
φοροκαταιγίδα για το 2017, όπου οι έµµεσοι φόροι προβλέπονται
στα 26,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή αυξηµένοι κατά 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε φέτος. Γι’ αυτά τα πλεονάσµατα που θέλετε, έχουµε περικοπή δαπανών κατά 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και επιπλέον είσπραξη εσόδων περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από φέτος. Δηλαδή, θα έχουµε νέους φόρους.
Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων λέτε ότι θα φτάσει
τα 9,17 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένος κατά 1,161 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι του 2016. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων θα µειωθεί κατά 242 εκατοµµύρια ευρώ έναντι του 2016
και θα διαµορφωθεί στα 3,23 δισεκατοµµύρια ευρώ λόγω της
επίδρασης του αυξηµένου ποσοστού προκαταβολής για το 2016.
Οι φόροι περιουσίας έχουν ως στόχο να φτάσουν στα 3,13 δισεκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά 401 εκατοµµύρια ευρώ έναντι του 2016, λόγω της διαφοροποίησης της είσπραξης των δόσεων ΕΝΦΙΑ. Τα έσοδα από ΦΠΑ στόχο έχουν τα
15,476 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτά αυξηµένα κατά 769 εκατοµµύρια ευρώ έναντι του 2016. Οι φόροι κατανάλωσης στόχο
έχουν τα 9,54 δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτοί, επίσης, αυξηµένοι
κατά 712 εκατοµµύρια ευρώ έναντι του 2016 λόγω των νέων επιβαρύνσεων στα καπνικά προϊόντα, στον καφέ, στη συνδροµητική
σταθερή τηλεφωνία και πολλά άλλα.
Δυστυχώς, δεν βλέπουµε καµµία µεταρρύθµιση φορολογίας
εισοδήµατος φυσικών προσώπων ή εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος. Αντίθετα, έχουµε καθοδικό κύκλο µειωµένης
εγχώριας ζήτησης, αυξανόµενης ανεργίας και µειούµενου διαρκώς διαθέσιµου εισοδήµατος.
Στη σελίδα 17, µάλιστα, αναφέρεται ότι στοχεύουν στην αύξηση της εισπραξιµότητας των φόρων και γενικότερα της αποτελεσµατικότητάς τους. Πού ακούστηκε βελτίωση της εισπραξιµότητας µε φοροκαταιγιστικό καθεστώς;
Βέβαια, ταυτόχρονα γίνεται και µνεία για ειδική µέριµνα για τα
χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά.
Έκπληξη µου προκαλεί και η αναφορά ότι το εγχώριο τραπε-
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ζικό σύστηµα θα αποτελέσει µακροπρόθεσµα εργαλείο χρηµατοδότησης της ανάπτυξης, όπως το βλέπουµε διατυπωµένο στη
σελίδα 18. Δηλαδή, αυτήν τη στιγµή οι ελληνικές τράπεζες έχουν
τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν ελληνικές επιχειρήσεις και
δεν το ξέρουµε;
Ακόµα και σήµερα δεν έχει διευθετηθεί το θέµα των κόκκινων
δανείων. Και αναφέρεστε σε ανάκαµψη της οικονοµίας και βελτίωση της αγοράς εργασίας ήδη για το τρέχον έτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσιαντώνη,
σας ζητώ συγγνώµη θα σας διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κατσιαντώνη, έχετε τον λόγο για να συνεχίσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Λέτε στη σελίδα 20 ότι βλέπετε
ήδη διαφαινόµενη τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας και
προοπτική οικονοµικής σταθερότητας. Τα στοιχεία του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ µιλούν για ρεκόρ ανεργίας σε όλη την ευρωζώνη.
Αυτό από µόνο του τα λέει όλα. Λέτε ότι χαράχθηκε ο οδικός
χάρτης για τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους µε την έναρξη
της συζήτησης επί συγκεκριµένων δεσµών µέτρων για τη διασφάλιση της αδιάρρηκτης και βιώσιµης εξυπηρέτησής του.
Μάλιστα, πανηγυρίζετε για την απόφαση του Eurogroup που
υιοθέτησε τα αποφασισµένα εδώ και καιρό βραχυπρόθεσµα
µέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ελπίζω να ξέρετε ότι αφ’ ενός µεν ακόµη δεν έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και αφ’ ετέρου ακόµη δεν έχουµε καµµία εικόνα για το
συνολικό µέρος της συµφωνίας µε τους Ευρωπαίους εταίρους
από το 2018 και µετά.
Η λύση, που χαίρεστε ότι φέρατε ως αποτέλεσµα, είναι ανεπαρκής και µη οριστική, αφού εξακολουθεί το ζήτηµα µε τη διαφωνία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο δεν δέχεται
πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξεως του 3,5%. Δεν τα δέχεται
ούτε για ένα χρόνο, ούτε για τρία, ούτε για πέντε, αλλά ούτε και
για δέκα.
Όπως είπε ο κ. Ντάισελµπλουµ, συγκεκριµένα ήταν δική του
δήλωση, ακόµα δεν έχουµε αποφασίσει πόσα χρόνια εννοούµε
όταν λέµε µεσοπρόθεσµα. Άλλοι στο Eurogroup λένε για τρία
χρόνια, άλλοι για πέντε χρόνια και άλλοι για δέκα. Άρα ο στόχος
για 3,5% µπορεί να µείνει έως το 2020, έως το 2023 ή έως το
2028 τελικά.
Ο κ. Ντάισελµπλουµ διευκρίνισε µάλιστα πως η ελάφρυνση έρχεται ως επιβράβευση για το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης
και δεν συνδέεται µε τις καθυστερήσεις της δεύτερη αξιολόγησης. Δηλαδή, ακόµη ουδέν εκρίθη για τη δεύτερη αξιολόγηση, η
οποία πάει στο 2018. Μιλάµε για τεράστιο δηµοσιονοµικό κενό,
το οποίο µε απλά λόγια σηµαίνει νέα µέτρα και βαθύτερη ύφεση.
Χαρακτηριστικά, το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο απαντά ότι η απαίτηση για πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% και για
άγνωστο χρονικό διάστηµα µετά το 2018, απλά τορπιλίζει την
αξιοπιστία των αποφάσεων. Ζητά από τους Ευρωπαίους να
προσδιορίσουν τις µεσοµακροπρόθεσµες παρεµβάσεις για το
χρέους, αλλά χαρακτήρισε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ως ανεπαρκή.
Ο Πρόεδρος του Eurogroup λέει ότι αυτά θα τα δουν το 2018.
Όλες αυτές οι εξελίξεις αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά
τον προϋπολογισµό του 2018 και όχι µόνο. Και όπως είπαµε εξακολουθεί να εκκρεµεί η δεύτερη αξιολόγηση.
Λέτε, λοιπόν, στις σελίδες 27, 28 και 29 ότι έρχεται η εφαρµογή του νέου προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας µαζί µε σταδιακή χαλάρωση των capital controls και λύση
στα κόκκινα δάνεια. Και λέτε ότι έτσι θα αποκαταστήσετε την εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία.
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Μάλιστα το συνδέετε αυτό µε την αύξηση της απασχόλησης
και τη θετική επίδραση µεταφοράς του δεύτερου εξαµήνου του
2016 στο 2017. Και λέτε ότι αναµένετε συνδυαστικά να συµβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, επιτρέποντας
την καταγραφή θετικών ρυθµών ανάπτυξης µε πρόβλεψη για το
2017 στο 2,7%. Πραγµατικά, εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, έτσι
αντιλαµβάνεστε την ανάπτυξη;
Σας εγκαλούν οι περιφέρειες όλης της χώρας διά του κ. Αγοραστού, του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και
Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, οι οποίοι σας θέτουν απτά ερωτήµατα, όπως τα εξής: Πώς θα επιτευχθεί ανάπτυξη 2,7% αν δεν
αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε περιφέρειας; Πώς θα επιτευχθεί ο φιλόδοξος και αµφισβητούµενος από πολλούς διεθνείς οργανισµούς
στόχος της Κυβέρνησης για αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά
2,7% το 2017, αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε περιφέρειας, αν δεν
υπάρξει παραγωγή στη χώρα; Και πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ κάθε
περιφέρειας, χωρίς αύξηση της χρηµατοδότησης στον βασικό
αναπτυξιακό βραχίονα, που είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση;
Πώς µπορεί η Κυβέρνηση να επιτύχει ανάπτυξη µε έναν υφεσιακό προϋπολογισµό; Δεν έχω παρά να συµφωνήσω στο σύνολο των παραπάνω.
Όλο το εγχείρηµα της ανάπτυξης συνδέεται µε ζητήµατα, τα
οποία δύο χρόνια τώρα στο τιµόνι της χώρας δεν έχετε καν
ακουµπήσει. Ανάπτυξη και παραγωγή επενδυτική δραστηριότητα, κόκκινα δάνεια, δοµικές µεταρρυθµίσεις για αύξηση ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων µε έµφαση στη συµµετοχή της Ελλάδας στο επενδυτικό
σχέδιο για την Ευρώπη, παγίωση, βελτίωση των δηµοσιονοµικών
αποτελεσµάτων, ώστε να µην παρίσταται ανάγκη ενεργοποίησης
του κόφτη, ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής συνοχής, µε στήριξη χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων µε µέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτά αποτελούν µακροοικονοµικούς και δηµοσιονοµικούς κινδύνους, που θα µπορούσαν να συµπιέσουν προς
τα κάτω την επίδοση της οικονοµίας το δεύτερο εξάµηνο του
2016 και το 2017.
Δυστυχώς, αυτό που βλέπουµε, είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση µεταξύ σας. Άλλα λέει ο ένας Υπουργός και άλλα ο άλλος.
Και ένας τρίτος αφήνει τις λύσεις για τα ζητήµατα στο έλεος της
διπλωµατίας.
Αναφέροµαι στα εξής, για να γίνω συγκεκριµένος: Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, λέει ότι δεν πάµε
καλά, τα νούµερα δεν βγαίνουν και είναι πιθανή η αποτυχία της
ολοκλήρωσης της δεύτερης διαπραγµάτευσης. Αυτά τα είπε στο
Συνέδριο του Ελληνοαµερικάνικου Επιµελητηρίου πριν δυο εβδοµάδες, αν δεν κάνω λάθος. Όµως ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, ο κ. Χαρίτσης, δήλωσε ότι θεωρεί απολύτως ρεαλιστική την εκτίµηση της Κυβέρνησης για ανάπτυξη 2,7% το 2017.
Στα ψιλά γράµµατα στη συνέντευξή του τόνισε βέβαια πως αυτό
θα γίνει σε συνάρτηση µε τις προσδοκώµενες πολιτικές εξελίξεις,
όπως το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, τα µέτρα για το
χρέος και η ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Και
η Υπουργός Εργασίας, λόγω διαφωνιών που καταγράφονται στα
εργασιακά, τόνισε ότι γι’ αυτά δεν µπορούν να βρεθούν λύσεις
σε επίπεδο τεχνικής διαπραγµάτευσης, καθώς πρόκειται για ένα
βαθιά πολιτικό θέµα.
Για τον στόχο σε πρωτογενή πλεονάσµατα κάτω από 3,5% από
το 2019 και µετά, ουδέν νέο. Για του λόγου το αληθές θα αναφερθώ σε ορισµένα ακόµα σηµεία του προϋπολογισµού. Ένα
φλέγον θέµα, αυτό των συντάξεων, µου δηµιουργεί εύλογη απορία ως προς αυτά που γράφονται για τον ΑΚΑΓΕ και τα αποτελέσµατά του και αυτό το βλέπουµε στη σελίδα 106.
Έχετε περιλάβει ή υπολογίσει στα αποτελέσµατα τις πρόσφατες οικονοµικές αφαιµάξεις του για τις πληρωµές συντάξεων τον
Σεπτέµβριο; Ρωτώ, γιατί η πρόβλεψη για το 2017 είναι αρνητική,
δηλαδή κατά 53 εκατοµµύρια ευρώ µειωµένα τα αποτελέσµατά
του, σε σχέση µε το 2016. Μάλιστα, τονίζετε ότι γι’ αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα κυρίως, θα φταίνε τα µειωµένα έσοδα από
την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Τελικά, µόνον αυτό
φταίει για τα µειωµένα έσοδα του ΑΚΑΓΕ; Και ο ΕΟΠΥΥ, όµως,
παρουσιάζει έλλειµµα. Είναι ανεπιτυχής η προσπάθεια ορθολογισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η προοπτική του προϋπολογισµού διαφαίνεται δύσκολη, γιατί
το µεσοπρόθεσµο δεν έχει ακόµη καταρτιστεί. Άρα δεν µπορεί
να εκτιµηθεί η προοπτική που υπηρετεί ο παρών προϋπολογισµός τελικά.
Τα συµπεράσµατα αυτά τα βγάζει στην έκθεσή του το Γραφείο
Προϋπολογισµού της Βουλής, όπου στις σελίδες 5 και 6 αναφέρει ότι οι οικονοµικοί στόχοι της Κυβέρνησης έχουν προφανή
υφεσιακό χαρακτήρα, δηλαδή είναι µη ρεαλιστικοί. Μάλιστα, τονίζει ότι αφορούν σε ασφυκτικό οικονοµικά περιβάλλον, µε αδυναµία οικονοµικής και αναπτυξιακής ανάκαµψης, άρα χρήζουν
πιθανότατα συνεχούς αναθεώρησης.
Αναφέρει, επίσης, ότι η αύξηση στους φόρους αποθαρρύνει
την εργασία και την επιχειρηµατικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει
προοπτική ανάκαµψης από την ύφεση. Τώρα, πώς µέσα στην αντικυκλική δηµοσιονοµική πολιτική θα ενταχθούν οι εξαγγελθείσες
από τον κ. Χαρίτση έντεκα επενδύσεις, δηλαδή 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας, µάλλον όλοι µας θα
µείνουµε µε την απορία.
Στην έκθεσή του, το Γραφείο Προϋπολογισµού τονίζει πολλάκις ότι ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για εκτροχιασµό, ανά πάσα στιγµή,
των προβλέψεων του προϋπολογισµού. Αιτία γι’ αυτό θα µπορούσαν να είναι παράγοντες όπως το προσφυγικό, το ασφαλιστικό, η ανεργία και οι υπέρογκοι φόροι, οι οποίοι θα µπορούσαν,
ανά πάσα στιγµή, να τινάξουν την πρόβλεψη του 2,7% στον αέρα.
Άλλωστε, και µεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και ερευνητικά ινστιτούτα των Ηνωµένων Πολιτειών τονίζουν ότι δεν είναι
δυνατόν η ανάπτυξη µιας χώρας να βασίζεται στους φόρους. Η
υπερβολική φορολόγηση έχει στρεβλωτικά αποτελέσµατα που
εµποδίζουν τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Αυτό, τελικά, επιφέρει τη µείωση των εσόδων, τη δυσκολία αντιµετώπισης των
φορολογικών παραβάσεων στην πηγή, όπως είναι δηλαδή η φοροδιαφυγή, η παραοικονοµία και το βλέπουµε στις σελίδες 10
και 11 της έκθεσης.
Έτσι αποκλείεται, ουσιαστικά, κάθε πιθανή εξέλιξη στο θέµα
ανακατανοµής φόρων, µε εκλογίκευση δαπανών και φόρων. Για
την ώρα, η ανακατανοµή δαπανών έχει µόνο προσωρινό χαρακτήρα. Για παράδειγµα, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι
µόνον για το 2017, ενώ για µετά θα δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό ακόµα και
θα κλείσετε. Οι ειδικοί εισηγητές έχετε δεκαπέντε λεπτά. Καµµία
ανοχή πέραν του λεπτού. Διακόσιοι έξι συνάδελφοι περιµένουν.
Σε ένα λεπτό κατεβαίνετε από το Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
τουλάχιστον για το ένα λεπτό.
Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού, αναφερόµενη και
στα κόκκινα δάνεια, τονίζει ότι αν δεν λυθεί το θέµα, θα επέλθουν
αλυσιδωτές συνέπειες, όπως η ενεργοποίηση του κόφτη.
Βέβαια, µόλις χθες διάβασα ότι αφήνεται υπονοούµενο από
την Κυβέρνηση -εµµέσως, διά του κ. Τζανακόπουλου- το να δεχθεί να µπει ένας γενικός κόφτης αντί ονοµαστικών µέτρων για τη
διετία 2019-2020, καθώς ελπίζει ότι θα ξαναγίνει συζήτηση για
τα πρωτογενή πλεονάσµατα και πιθανόν αυτά να µειωθούν.
Και θα κλείσω -αν και είχα, κύριε Πρόεδρε, αρκετά να πω ακόµη- µε το ότι είµαι προβληµατισµένος και στεναχωρηµένος,
όχι µόνο για την εικόνα που δείχνει η χώρα µας, αλλά και για κάτι
που διάβασα, την επιστολή δηλαδή που απηύθυνε ο κ. Μίκης Θεοδωράκης προς τον Πρωθυπουργό, την οποία από σεβασµό
προς το πρόσωπο του µεγάλου αυτού συνθέτη και πολιτικοποιηµένου ανθρώπου δεν θα ήθελαν, κατ’ αρχάς, να αναλύσω δηµοσίως.
Θα ήθελα να κρατήσω µόνο ένα σηµείο στο τέλος αυτής, για
έναν ακόµη λόγο απ’ όσους αναφέρει ο εξαίρετος Μίκης Θεοδωράκης: Για να µην κριθεί το µέλλον της χώρας µας στα γουναράδικα, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί της
συγκυβέρνησης, προσέξτε. Κόψτε τις µαγκιές, γιατί η ώρα της
κρίσης είναι µπροστά σας και εκεί ο πέλεκυς θα είναι πάρα πολύ
βαρύς.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Παυλίδης, ειδικός εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά θα πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός ο κ. Λιάκος για επτά λεπτά και θα ακολουθήσουν ο κ. Δήµας και ο κ. Παπαδόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας κατηγορείτε ότι στο τέλος
του προγράµµατος, όσο θετικά και αν εξελιχθούν τα πράγµατα,
απλά θα γυρίσουµε στον οικονοµικό παράδεισο του 2014.
Εγώ θέλω να σας αναφέρω µερικά στοιχεία για το 2014: Πρώτον, δεν έπιασε η ελληνική οικονοµία τους στόχους του 2014.
Δεύτερον, δηµιουργήθηκαν το 2014 τεράστια δηµοσιονοµικά και
χρηµατοδοτικά κενά. Τρίτον, δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση. Στην ουσία, το δεύτερο τρίµηνο του 2014 «πάγωσε» η αξιολόγηση. Προφανώς, δεν πήρατε και κανένα υφεσιακό µέτρο και
άρα, υπήρξε και αυτό το οριακό εν µέρει ποσοστό ανάπτυξης.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, θα σας δώσω µερικά στοιχεία, τα οποία
θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικά. Πρώτον, παραδώσατε στην Κυβέρνηση τον Γενάρη του 2015 µια οικονοµία µε τριπλάσιο έλλειµµα κεντρικής διοίκησης από τον στόχο που εσείς θέσατε. Το
έλλειµµα ήταν 5 δισεκατοµµύρια, ενώ ο στόχος ήταν µόλις το 1,5
δισεκατοµµύριο. Το πρωτογενές πλεόνασµα του 2014, σύµφωνα
µε τα τελικά στοιχεία, ήταν εννιά φορές κάτω από τον στόχο, 0,5
δισεκατοµµύρια αντί για στόχο πλεονάσµατος 4,5 δισεκατοµµύρια. Χάσατε 5 δισεκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ της περιόδου. Αντί
για 24 δισεκατοµµύρια απορροφήσατε 19 δισεκατοµµύρια. Παραδώσατε µια οικονοµία τον Γενάρη του 2015 µε ένα ΑΕΠ στο
ιστορικά χαµηλότερο µέγεθος της πενταετίας 2009-2014, µόλις
στα 177 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, παραδώσατε το
υψηλότερο ποσοστό αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ στο 181%.
Αυτά, κατά τη γνώµη µου, είναι µόνο µερικά νούµερα, που δεν
νοµίζω ότι µπορούν εύκολα να δικαιολογήσουν τον όρο success
story που δίνετε στην περίοδο του 2014.
Θα σας πω πολύ συγκεκριµένα στοιχεία. Πρώτον, στην αξιολόγηση από την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον
Ιούνιο του 2014 υπάρχει χρηµατοδοτικό κενό για το 2014 ύψους
2,2 δισεκατοµµυρίων. Το δηµοσιονοµικό κενό για το 2014 είναι 2
δισεκατοµµύρια. Τα µέτρα στον πίνακα 5 της έκθεσης του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου προέβλεπαν για το 2015 µέτρα
ύψους 2 δισεκατοµµυρίων και για το 2016 ύψους 3,7 δισεκατοµµυρίων. Ταυτόχρονα, στον πίνακα 14 της ίδιας έκθεσης αναφέρεται προβλεπόµενο δηµοσιονοµικό κενό στο 2015 ύψους 12,6
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Νοµίζω ότι αν τα αθροίσετε όλα αυτά, για εκείνη την περίοδο
success story είναι υποχρεώσεις 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
µόνο στο κλείσιµο της πέµπτης αξιολόγησης. Γι’ αυτό, ακριβώς,
δεν την κλείσατε και τρέξατε πολύ γρήγορα απλά και µόνο να
παραιτηθείτε και να ρίξετε την πετσέτα κάτω.
Δεύτερον, µιλάτε για το PSI. Το PSI άλλοι το ανεβάζουν στα
120 δισεκατοµµύρια. Ο κ. Βενιζέλος µερικές φορές το ανεβάζει
και στα 160 δισεκατοµµύρια. Παρ’ όλα αυτά, έχω να σας πω δυο,
τρία νούµερα γύρω από αυτό.
Το πρώτο. Στο PSI η έκθεση-µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η έκδοση «Το χρονικό της µεγάλης κρίσης. Η Τράπεζα της
Ελλάδος 2008-2013» για το 2014 αναφέρει: «Όµως το καθαρό
όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους µετριάστηκε σηµαντικά κυρίως λόγω, πρώτον, της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών µε έκδοση νέου χρέους ύψους 41 δισεκατοµµυρίων ευρώ εντός του 2012, δεύτερον, µε δανεισµό τον
Δεκέµβριο του ίδιου έτους 11,3 δισεκατοµµύρια, τρίτον, βάρη
που προκλήθηκαν από τα ασφαλιστικά ταµεία ύψους 16,2 δισεκατοµµύρια» -η µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος τα αναφέρει
αυτά- «δανεισµός 4,5 δισεκατοµµυρίων για την παροχή οµολόγων του EFSF στα ασφαλιστικά ταµεία, πέµπτον, ανάγκη δανεισµού 11,9 δισεκατοµµυρίων για την κάλυψη του ελλείµµατος του
κρατικού προϋπολογισµού του 2012 και τέλος, λοιπές υποχρεώσεις του δηµοσίου, πληρωµές στον ESM και πληρωµές παλαιών
οφειλών 1,9 δισεκατοµµύρια. Άθροισµα: 86,7 δισεκατοµµύρια
την περίοδο του PSI». Αυτή ήταν η νέα επιβάρυνση του προϋπολογισµού.
Και καταλήγει η συγκεκριµένη µελέτη, επισηµαίνοντας ότι «το
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καθαρό τελικό αποτέλεσµα όλων των παραπάνω συναλλαγών
οδήγησε µεν στη µείωση του χρέους εντός του 2012, πολύ, όµως, πιο περιορισµένα από την ονοµαστική της αξία». Αυτά, για
να έχουµε λίγο καθαρή εικόνα για το τι σηµαίνει PSI και τι ακριβώς άφησε.
Από εκεί και πέρα, στην ουσία του προϋπολογισµού, συµφωνούµε όλοι και συµφωνεί και η έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισµού ότι όντως ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός έχει
προφανώς βραχυχρόνια υφεσιακά χαρακτηριστικά, δεδοµένου
ότι έχει µείωση των δαπανών και αύξηση των φορολογικών βαρών.
Παράλληλα, όµως, επισηµαίνει η έκθεση το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα εξουδετέρωσης αυτών των βραχυπρόθεσµων
υφεσιακών µέτρων, αν υπάρξει αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος
και το κλείσιµο της αξιολόγησης, φάση στην οποία βρισκόµαστε
τώρα.
Όµως ποια είναι η πραγµατικότητα σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση και το κλείσιµο αυτής της ιστορίας; Πρώτον, τα πλεονάσµατα τα οποία συµφώνησε η Κυβέρνηση για το 2017 είναι του
ύψους 1,75%. Από το ήδη προβλεπόµενο 4,5%, που προέβλεπε
το δεύτερο µνηµόνιο, είναι µια εξοικονόµηση κοντά στα 5 δισεκατοµµύρια. Αθροιστικά στην περίοδο της τετραετίας η εξοικονόµηση των πλεονασµάτων είναι στο ύψος του 11%, δηλαδή
µιλάµε για έναν καθαρό δηµοσιονοµικό χώρο 20 δισεκατοµµυρίων ικανό να µπορέσει να αποδοθεί και στην κοινωνική πολιτική
και στην ανάπτυξη της χώρας.
Ταυτόχρονα βάζει µια απαραίτητη προϋπόθεση ο προϋπολογισµός, το γεγονός ότι χρειάζονται ρυθµοί µεγέθυνσης της οικονοµίας αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,7%. Είναι ένας αισιόδοξος µεν
στόχος, ρεαλιστικός δε. Και το αναφέρει, κατά τη γνώµη µου, βάζοντας τρία στοιχεία µέσα ξανά το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής σε τρεις δείκτες:
Πρώτον, στην προβλεπόµενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5%, όπου εκεί αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν οι
βάσεις πραγµατοποίησης αυτής της εκτίµησης. Δεύτερον, στον
προβλεπόµενο δείκτη αύξησης των επενδύσεων κατά 9,1%, όπου
θεωρεί ότι είναι εφικτός λόγω της χαµηλής βάσης του ΑΕΠ το
2016. Και, τρίτον, στον εξαγωγικό τοµέα, που απαιτείται µια αύξηση 5,3%.
Να σας αναφέρω µόνο ότι το τρίτο τρίµηνο του 2016 έκλεισε
µε δείκτη εξαγωγών αυξηµένο κατά 3,7% χωρίς να βάλουµε µέσα
τα πετρελαιοειδή. Με τα πετρελαιοειδή ο δείκτης των εξαγωγών
αυξήθηκε κατά 8,9%. Είναι, λοιπόν, κάποιοι δείκτες οι οποίοι ξεκάθαρα δείχνουν ότι αυτός ο στόχος κουβαλάει µια αισιοδοξία,
αλλά ταυτόχρονα κουβαλάει και έναν ρεαλισµό στην υλοποίησή
του.
Έχουµε, λοιπόν, σαφείς λόγους να είµαστε αισιόδοξοι. Για δύο
συνεχόµενα τρίµηνα η οικονοµία της χώρας σηµειώνει θετικούς
ρυθµούς µεγέθυνσης και αυτό οφείλεται σε πολύ συγκεκριµένους λόγους: Στο ότι έκλεισε εγκαίρως η πρώτη αξιολόγηση µε
θετικά στοιχεία την αναγνώριση της µη βιωσιµότητας του χρέους, τη χάραξη των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χαρακτηριστικών µέτρων και την ύπαρξη της
ποσόστωσης στις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, το γεγονός, δηλαδή, ότι υπήρξε µια οροφή στο 15% του ΑΕΠ σε σχέση
µε τις υποχρεώσεις αποµείωσης των δανειακών µας υποχρεώσεων σε µια περίοδο που τα προηγούµενα χρόνια αυτές οι δανειακές υποχρεώσεις απορροφούσαν το 30% του ΑΕΠ της χώρας.
Όλα τα παραπάνω, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχουν ως
αποτέλεσµα τη σταδιακή, κατά τη γνώµη µου, αποκατάσταση της
αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, το
οποίο είναι βασικός παράγοντας για την προσέλκυση των επενδύσεων.
Αυτό µπορεί κανείς να το δει εύκολα και στο γεγονός ότι υπάρχει µια σταθερή µείωση των επιτοκίων και στα spreads στα ελληνικά οµόλογα, σε µια συγκυρία που µόνο τέτοια δεν είναι στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν, δηλαδή, υπάρχει µια σταθερή πτωτική
τάση των επιτοκίων στη χώρας ταυτόχρονα υπάρχει µια ανοδική
τάση επιτοκίων στην Ευρώπη και γι’ αυτόν τον λόγο, κατά τη
γνώµη µου, και τα βραχυπρόθεσµα µέτρα είχαν σοβαρότατα
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προβλέψει το γεγονός ότι έπρεπε να µετατραπούν τα κυµαινόµενα επιτόκια σε σταθερά στο ύψος του 1,5%.
Ταυτόχρονα στο κοµµάτι των εσόδων η χώρα πέτυχε πολύ σηµαντική υπερεκτέλεση, γιατί το κυρίαρχο πρόβληµα είναι η
ανάγκη ρευστότητας τα επόµενα χρόνια. Πέραν των έκτακτων
εσόδων, όπως το µέρισµα 300 µε 400 εκατοµµυρίων από την
Τράπεζα της Ελλάδος, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο προέρχονται από τα κανονικά φορολογικά έσοδα.
Ιδιαίτερα να αναφέρω τρεις δείκτες: Τα έσοδα από τις εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσµων οφειλών το 2016 ανήλθαν στα 4 δισεκατοµµύρια αυξηµένα κατά 1,1 δισεκατοµµύριο, δηλαδή µια
αύξηση της τάξης του 37,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Στην εισπραξιµότητα του ΦΠΑ τα έσοδα ανήλθαν σε 12,5 δισεκατοµµύρια, αυξηµένα κατά 1,3 δισεκατοµµύρια, δηλαδή µια αύξηση 19% σε σχέση µε πέρυσι. Και ταυτόχρονα τα συνολικά καθαρά έσοδα του προϋπολογισµού το 2016, και µετά την επιστροφή των φόρων, ανήλθαν σε 40 δισεκατοµµύρια έναντι στόχου 37,5 δισεκατοµµύρια, µια αύξηση 6,3% και σε ονοµαστικούς
όρους 2,5 δισεκατοµµύρια. Αυτά σε σχέση µε την εισπραξιµότητα και την ανάγκη ρευστότητας στη χώρα.
Ταυτόχρονα, στο επίπεδο της κοινωνικής δικαιοσύνης οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε κάτι το οποίο είτε συνειδητά ακούγεται
διαστρεβλωµένα είτε για να δηµιουργεί εντυπώσεις είτε για να
φτιάχνουµε ατµόσφαιρα, δηλαδή το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός αυτός δεν περιλαµβάνει νέα µέτρα.
Τα µέτρα τα οποία εκφράστηκαν το 2016 και έδωσαν ένα οικονοµικό αποτέλεσµα σε εξαµηνιαία βάση το 2017 και το 2018
παραµετροποιούνται και φαίνονται στον προϋπολογισµό του
2017 ως έσοδα από τη φορολογία σε δωδεκάµηνη βάση και σε
µια επέκταση τριετίας. Άλλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2016, άλλα
θα ξεκινήσουν τον Γενάρη, από 1-1-2017 και άλλα από 1-1-2018.
Ταυτόχρονα, η έκφραση της εξαµηνιαίας οικονοµικής τους απόδοσης το 2016 εκφράζεται σε δωδεκάµηνη βάση στα επόµενα
δύο χρόνια, το 2017 και το 2018. Άρα η εικόνα της αύξησης της
φορολογίας ως εφαρµογή νέων µέτρων, έξω από την πρώτη
αξιολόγηση και την εφαρµογή των ψηφισµένων µέτρων του
Μαΐου του 2015, είναι απλώς και µόνο µια επικοινωνιακή απάτη.
Όµως έχουµε ξεκάθαρη επίγνωση του γεγονότος ότι σ’ αυτή
τη φορολογική µεταρρύθµιση του Απριλίου 2016, υπάρχει πραγµατικά µια µεγάλη επίπτωση, οι συνεπείς φορολογούµενοι πολίτες να επιβαρύνονται υπέρµετρα. Το γνωρίζουµε και ιδιαίτερα
για τη µεσαία τάξη, όπου ένα σηµαντικό κοµµάτι των ελεύθερων
επαγγελµατιών έχει σηκώσει ένα µεγάλο βάρος αυτής της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και θα πρέπει στην πορεία αυτής της
διαπραγµάτευσης να δούµε µε ποιον τρόπο αυτοί οι φορολογικοί
συντελεστές, µε βάση και τη ρήτρα ανάπτυξης της χώρας, µπορούν να µειωθούν.
Ταυτόχρονα, όµως, θα ήθελα να σας δώσω και δύο στοιχεία,
για να έχουµε και µια εικόνα του τι σηµαίνει προοδευτική και αναδιανεµητική φορολογική πολιτική. Οι µισθωτοί και συνταξιούχοι
από 27.000 ευρώ µέχρι 43.000 ευρώ εισόδηµα και από 50.000
ευρώ µέχρι 55.000 ευρώ εισόδηµα θα έχουν ελάφρυνση που θα
φτάνει µέχρι και 400 ευρώ ετησίως. Τα εισοδήµατα κάτω από
27.000 σ’ αυτές τις κατηγορίες των πολιτών, των µισθωτών και
των συνταξιούχων, θα έχουν µια µικρή επιβάρυνση ετησίως µεσοσταθµικά ύψους 80 ευρώ.
Επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µέχρι 32.700 ευρώ θα
έχουν ελάφρυνση µεσοσταθµικά 500 ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσµα της κλιµακοποίησης των φορολογικών συντελεστών και στον
φόρο εισοδήµατος και στην εισφορά αλληλεγγύης. Και αυτά δεν
είναι στοιχεία του Υπουργείου, είναι και στοιχεία που βγαίνουν
από διάφορα οικονοµικά sites, από το «Taxheaven» και από χίλια
δυο άλλα.
Παράλληλα, η σύνδεση των εισφορών µε το ύψος του εισοδήµατος και όχι µε τα χρόνια προϋπηρεσίας στους µικροεπιχειρηµατίες και στα µικρά καταστήµατα που αποτελούν και την πλειοψηφία, την καρδιά των ελεύθερων επαγγελµατιών, θα φέρει µια
σηµαντική µείωση στις ασφαλιστικές εισφορές µέχρι το εισόδηµα των 22.000 ευρώ.
Όσον αφορά τον χώρο των αγροτών, να είµαστε ξεκάθαροι
για το τι λέµε έξω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον, ψηφίσαµε στο φορολογικό νοµοσχέδιο το αφορολόγητο από 8.500 έως 9.500 ευρώ ανάλογα µε τα προστατευόµενα
τέκνα. Αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι µηδενίζει τη φορολογική υποχρέωση του 84% των αγροτών. Το 84% των αγροτών δηλώνει εισοδήµατα µέχρι 5.000 ευρώ. Όσοι είναι κάτω από 8.500 και 9.500
ευρώ –και είναι µεγαλύτερο αυτό το ποσοστό από το 84%, διότι
το 84% δηλώνει µέχρι 5.000 ευρώ- δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, ένα ποσοστό κοντά στο 90%, εξαιρούνται
απόλυτα από τη φορολογική υποχρέωση. Δεν έχουν καµµία φορολογική επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα αφορολόγητο το οποίο
καταργήσατε εσείς το 2012.
Ταυτόχρονα, το 98% των αγροτών, δηλαδή πεντακόσιες είκοσι
χιλιάδες αγρότες θα έχουν µηδενική ή µειωµένη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση µε το παρελθόν έως πολύ µειωµένη φορολογική επιβάρυνση. Θα υπάρχει πραγµατικά µια επιβάρυνση στους
αγρότες σε ένα µέγεθος έντεκα χιλιάδων αγροτών σε σύνολο
πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων αγροτών –για να ξέρουµε τι ακριβώς λέµε- υπολογιζόµενο ταυτοχρόνως εδώ και το ασφαλιστικό
κόστος αυτής της ιστορίας.
Τελειώνοντας, συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω ένα στοιχείο µόνο, για να µην πάρω και άλλο χρόνο. Η Νέα Δηµοκρατία
έχει αντιληφθεί το γεγονός ότι προφανώς τα νούµερα αλλάζουν
προς το καλύτερο. Γνωρίζει πολύ καλά πως εάν όλα πάνε καλά
βάσει σχεδιασµού και η δεύτερη αξιολόγηση κλείσει σύντοµα,
τότε η χώρα να ανακάµψει, πράγµα το οποίο µάλλον δεν το πολυθέλει. Γι’ αυτό, το σχέδιο έχει ως εξής: Επενδύουµε µε κάθε
κόστος σε ένα βραχυπρόθεσµο σχέδιο, που θα βασίζεται στην
άµεση αποτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης -εκεί έρχεται και το
εµµονικό πλέον «εκλογές τώρα», το οποίο τώρα τελευταία µάλλον δεν το πολυλέτε- και ταυτόχρονα να συµβάλουµε στην πτώση της Κυβέρνησης, αξιοποιώντας είτε τις προτάσεις του ΣΕΒ
σε χίλια δυο άλλα ζητήµατα είτε τις εµµονικές απαιτήσεις του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Θέλουµε, όµως, να σας πούµε δύο πράγµατα. Μας κατηγορείτε ότι αυτός ο προϋπολογισµός υπερφορολογεί και δεν έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα. Να δούµε τι έχει πει ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας. Μέσα από τις δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, συµπεραίνουµε ότι η πολιτική που εξαγγέλλει είναι ψευδής και ταυτόχρονα καταστροφική. Είναι σαν εκείνο το
κόµµα που έλεγε «χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω χρέη» µε τον συγκεκριµένο λαϊκισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Στον ΕΝΦΙΑ εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης οριζόντια µείωση 30%.
Ο ΦΠΑ είναι µειωµένος, και ο υψηλός και ο χαµηλός κατά δυο
µονάδες και ταυτόχρονα είναι και οι φορολογικοί συντελεστές
χαµηλωµένοι. Το δηµοσιονοµικό κενό που θα προκύψει είναι της
τάξεως των 4,2 δισεκατοµµυρίων. Οι δευτερογενείς δαπάνες
είναι κοντά στα 6 δισεκατοµµύρια. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι ανελαστικό. Το 80% είναι ανελαστικό. Μιλάµε µόνο για
ένα 20% ελαστικές δευτερογενείς δαπάνες. Άρα αυτή η ψαλίδα
των 4,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, έξω από την πραγµατική ανάγκη
µείωσης αυτών των ελαστικών δαπανών του κράτους αφορά 3
δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία –τα είπε πολύ καλά ο κ. Αυγενάκης στην οµιλία του στα Ανώγεια- αφορούν απολύσεις δηµοσίων
υπαλλήλων και µείωση της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Με αυτό, λοιπόν, το δεδοµένο
νοµίζω ότι η µελλοντική σας κυβέρνηση που οραµατίζεστε θα
φτάσει σε ένα αδιέξοδο και το αδιέξοδο είναι πολύ συγκεκριµένο. Είτε θα αναγκαστεί σε ένα επιπλέον κούρεµα µισθών και
συντάξεων, µια που έχει και πολιτική αλλεργία στην προοδευτικότητα των µέτρων, είτε θα αναγκαστεί να λάβει νέα µέτρα, ένα
τέταρτο δηλαδή µνηµόνιο, ύψους 3 δισεκατοµµυρίων. Αυτό φοβόµαστε ότι θα είναι το δεύτερο success story της Νέας Δηµοκρατίας και το πρώτο επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρ’ ότι είχα αναγγείλει τον Υφυπουργό κ. Λιάκο, για να υπάρξει εναλλαγή, να έρθει ο κ. Δήµας και µετά θα µιλήσει ο κύριος Υφυπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πάρω τη θέση του
κ. Δήµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι τώρα, κύριε
Βρούτση. Να περιµένετε. Τον είχα αναγγείλει τρεις φορές. Μετά
τον κ. Παπαδόπουλο, ευχαρίστως να δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Δήµα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση στη Βουλή είναι µη ρεαλιστικός, διότι βασίζεται σε ανεδαφικές υποθέσεις.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος όµως. Ισχυρίζεται ότι το 2017
θα έχουµε ανάπτυξη 2,7% και αυτό θα επιτευχθεί, κυρίως επειδή
θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8%, θα αυξηθούν οι
επενδύσεις κατά 9,1% και θα αυξηθούν οι εξαγωγές κατά 5,3%.
Όλοι ευχόµαστε η ελληνική Κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει στον προϋπολογισµό. Αυτό, αν και θα έπρεπε κανονικά να ήταν αυτονόητο, δυστυχώς λόγω της εκτεταµένης πόλωσης στην πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια µόνο αυτονόητο δεν είναι.
Το πραγµατικό ερώτηµα, όµως, που τίθεται, είναι κατά πόσο
είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι που έχει θέσει η Κυβέρνηση σε συνάρτηση µε την πολιτική που ακολουθεί. Άρα η κύρια υπόθεση
εργασίας είναι ότι από την ύφεση του µείον 0,3% το 2016, η ελληνική οικονοµία θα έχει θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης 2,7%. Άρα ένα σηµαντικό αναπτυξιακό άλµα.
Για να πάµε, όµως, στη βαθύτερη ανάλυση. Εγώ, όπως είπα,
θα εστιάσω σε τρία σηµεία: στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Πρώτον, ιδιωτική κατανάλωση. Λέει η Κυβέρνηση πως η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί το 2017 κατά 1,8%, ενώ το 2016 µειώθηκε κατά 0,6%. Θεωρώ τον στόχο µη ρεαλιστικό, διότι το
διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων το 2017 θα µειωθεί, άρα λογικά
η ιδιωτική κατανάλωση θα περιορισθεί.
Πιο αναλυτικά, από 1-1-2017 η Κυβέρνηση έχει υπολογίσει επιπλέον φορολόγηση της τάξεως των 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για πολίτες και επιχειρήσεις. Εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία, πιστεύουµε ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έχει
προ πολλού καιρού εξαντληθεί. Στον ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, όµως, φαίνεται πως πιστεύετε ότι οι Έλληνες
πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
ακόµη περισσότερα το 2017 απ’ όσα πλήρωσαν το 2016. Αλλιώς,
δεν εξηγείται η επιπλέον φορολόγηση κατά 2,6 δισεκατοµµύρια
από 1-1-2017.
Επίσης, έχετε ήδη ψηφίσει επιπλέον µειώσεις συντάξεων, σχεδόν κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών περίπου 1,4 δισεκατοµµύρια που θα ξεκινήσουν να
εφαρµόζονται από 1-1-2017. Συνεπώς είναι πασιφανές ότι το
2017 το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων πολιτών θα µειωθεί και
µάλιστα αισθητά.
Όποιος κυκλοφορεί λίγο στην αγορά νοµίζω πως το αντιλαµβάνεται. Η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων έχει µειωθεί. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 2015,
δηλαδή την πρώτη χρονιά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τη χρονιά της υποτιθέµενης σκληρής και περήφανης διαπραγµάτευσης, η σχετική φτώχεια αυξήθηκε κατά
8,1%, ενώ το 2014, τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Σαµαρά,
µειώθηκε η φτώχεια κατά 7,1%.
Σας καταθέτω και τον πίνακα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα ενώ το διαθέσιµο εισόδηµα αυξήθηκε το 2014, από το
2015 έχει µειωθεί αισθητά. Και το χειρότερο είναι πως, δυστυχώς, έχει αυξηθεί η φτώχεια σε πολίτες και νοικοκυριά. Το αποτέλεσµα είναι οι πολίτες όχι µόνο να έχουν µειώσει κατά πολύ τα
έξοδά τους και συνεπώς, την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά πλέον
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Οι πολίτες καταναλώ-
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νουν αισθητά λιγότερο και µειώνουν τα έξοδά τους και πραγµατικά αδυνατώ να καταλάβω πού βασίζεται η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μια απάντηση θα την ήθελα από την κυρία Υφυπουργό.
Ήδη, το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής έχει προειδοποιήσει πως οποιαδήποτε αύξηση φόρων θα έχει ως συνέπεια
κάθε νοικοκυριό να κόβει από τις βασικές του ανάγκες για να
µπορέσει να ανταπεξέλθει.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δραµατική κατάσταση, στην
οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των νοικοκυριών. Συγκεκριµένα, ένας στους δύο Έλληνες φορολογούµενους οφείλει χρήµατα στο ελληνικό δηµόσιο. Για την ακρίβεια, οφείλουν σχεδόν
το µισό ΑΕΠ. Άνθρωποι, που ήταν πάντοτε νοικοκύρηδες, εργατικοί και προσεκτικοί, δεν έχουν σήµερα τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτά, τα οποία ζητάει το κράτος.
Δείτε τον πίνακα µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών
προς το δηµόσιο. Επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων κάθε µήνα προστίθεται ένα δισεκατοµµύριο ευρώ στις οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο. Πλέον έχουµε ξεπεράσει τα
91,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και ποια είναι η λύση που προτείνει η Κυβέρνηση; Μα, η επιπλέον φορολόγηση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος για να κατανοήσει πως αυτό είναι παράλογο. Απλή λογική
απαιτείται. Ο κανόνας και η λογική λένε πως η περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδηµάτων και της αγοραστικής δύναµης και συνεπώς, η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, οδηγούν όχι στην
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά προφανώς στη µείωση.
Άρα το πώς εσείς υποστηρίζετε ότι θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8%, δηλαδή οι πολίτες θα ξοδέψουν περισσότερα χρήµατα την επόµενη χρονιά, είναι πραγµατικά απορίας
άξιο.
Βέβαια, λείπουν τόσο ο Υπουργός Οικονοµικών όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών. Είναι καθηγητές οικονοµικών
στο πανεπιστήµιο και απορώ αν θεωρούν ότι η ανάλυση, που
έχουν κάνει, είναι ορθολογική. Πραγµατικά, θέλω µια απάντηση
από το Υπουργείο Οικονοµικών για το πού βασίζεται η υπόθεση
για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Δεύτερον, οι επενδύσεις. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Ακαθάριστος Σχηµατισµός Παγίου Κεφαλαίου, µε άλλα λόγια οι
επενδύσεις, θα αυξηθούν κατά 9,1% το 2017. Όλοι το ευχόµαστε. Όµως αλήθεια, πώς θα το καταφέρουµε αυτό; Θα δουν οι
υποψήφιοι επενδυτές πως αντιµετωπίσατε την «COSCO» για το
λιµάνι του Πειραιά, όπου άλλα συµφωνήσατε µε τους Κινέζους
επενδυτές και άλλα φέρατε εδώ στη Βουλή, στη σύµβαση;
Άραγε, θα δουν οι υποψήφιοι επενδυτές πως αντιµετωπίσατε
την επένδυση στις Σκουριές, µε τα θεαµατικά µπρος-πίσω της
Κυβέρνησης σας, που άλλα έλεγε ο ένας Υπουργός και άλλα
έκανε ο άλλος, τινάζοντας την επένδυση στον αέρα;
Θα δουν οι υποψήφιοι επενδυτές το παράδειγµα µε το ΔΕΣΦΑ
και πώς η ελληνική Κυβέρνηση συµπεριφέρθηκε στους Αζέρους
επενδυτές, αναγκάζοντάς τους να αποσυρθούν;
Θα δουν οι υποψήφιοι επενδυτές πώς αντιµετωπίσατε την
επένδυση στην Αφάντου της Ρόδου, όπου ξαφνικά κηρύχθηκε ο
χώρος αρχαιολογικός µε ανεπιτυχή τεχνάσµατα; Θα δουν οι υποψήφιοι επενδυτές πώς αντιµετωπίσατε την επένδυση στο Ελληνικό, όπου µετατρέψατε σε άτυπο hot spot το σηµαντικότερο
έργο real estate στην Ευρώπη; Θα δουν οι υποψήφιοι επενδυτές
πως αντιµετωπίσατε τις ιδιωτικοποιήσεις, όπου οι Υπουργοί σας
τις υπογράφουν δακρύβρεχτοι;
Ξέρετε, στην προσέλκυση επενδύσεων δεν χωρούν αναχρονιστικές ιδεοληψίες.
Εξηγήστε σε χιλιάδες ανέργους σε όλη την Ελλάδα για ποιο
λόγο δεν προχώρησαν αυτές οι επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να
χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και να πνιγόµαστε
στην ύφεση, στους φόρους και στις µειώσεις συντάξεων.
Πώς θα πείσετε τους επενδυτές να έλθουν στην Ελλάδα; Θα
δουν πάλι τον Έλληνα Πρωθυπουργό να µιλάει µε τέτοιο τρόπο
στο ίδρυµα Κλίντον ή να υποδέχεται τον Πρόεδρο Οµπάµα και
θα πειστούν ή µήπως θα εµπνευστούν από την οµιλία στην κηδεία του πρώην δικτάτορα της Κούβας; Και, φυσικά, πώς θα
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επενδύσουν σε µια χώρα, η οποία έχει ακόµα τον περιορισµό
στην κίνηση κεφαλαίων και µια Κυβέρνηση που είναι πέρα για
πέρα αναξιόπιστη; Δύσκολο µου ακούγεται όµως µαζί σας. Μακάρι να τα καταφέρετε και να προσελκύσετε ακόµα περισσότερες επενδύσεις.
Δυστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Το 2016
είναι η πρώτη χρονιά όπου περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν
από όσες ανοίγουν. Μόνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιούνιο
του 2016 δύο χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις πήγαν στη Βουλγαρία, σύµφωνα µε στοιχεία του εµπορικού επιµελητηρίου Βουλγαρίας.
Να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως σε πρόσφατό
µου ταξίδι στο εξωτερικό, Βούλγαρος συνάδελφος, µου έλεγε:
«Μακάρι να µείνει ο κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός πολλά χρόνια
στην Ελλάδα, διότι έχει φέρει την ανάπτυξη στη Βουλγαρία».
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρήσεις όλων των κλάδων -επιστήµονες, βιοτέχνες, έµποροι- έχουν χρέη προς εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µία στις τρεις επιχειρήσεις οφείλει
δάνεια στις τράπεζες, ενώ τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα έγκαιρης καταβολής µισθοδοσίας. Το 28% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν ήδη
µειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούµενο εξάµηνο. Επιπρόσθετα, το 28,1% των επιχειρήσεων, δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να µειώσει µισθούς ή ώρες εργασίας στο επόµενο εξάµηνο. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο κάτω-κάτω της γραφής για να µπορέσουν να αυξηθούν οι
επενδύσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επανέλθει η ρευστότητα στην αγορά. Τα ερωτήµατα είναι δύο: Πότε θα λυθεί το
ζήτηµα των κόκκινων δανείων, που απασχολεί ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι της κοινωνίας; Εσάς µάλλον, δεν φαίνεται να σας απασχολεί ακόµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κύριε συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι ότι σας
ενοχλεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όλους µας ενοχλεί. Έχετε δίκιο
που διαµαρτύρεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πληρώστε τα δικά σας κόκκινα δάνεια.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Δεύτερον, πότε θα εξοφλήσει η Κυβέρνηση
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου; Διότι έχουν δεσµευτεί,
τόσο ο κύριος Υπουργός, αλλά ειδικότερα ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, στην επιτροπή, πως εντός του 2016 θα εξοφληθεί
το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Βέβαια, αυτός ο στόχος
γρήγορα εγκαταλείφθηκε από την Κυβέρνηση, όταν συνειδητοποίησε ότι είναι µη ρεαλιστικός.
Στον προγραµµατισµό πάντως, σίγουρα µένετε µετεξεταστέοι.
Όσο για την αξιοπιστία των λεγοµένων σας, δεν το συζητώ, όλος
ο πλανήτης έχει δει τις πιρουέτες σας.
Αυξήσατε λοιπόν, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου
προς ιδιώτες και επιχειρήσεις κατά 63% από τότε που αναλάβατε
τη διακυβέρνηση της χώρας, κάνοντας το κράτος το χειρότερο
κακοπληρωτή. Άρα και το δεύτερο στόχο που έχετε θέσει, της
αύξησης των επενδύσεων κατά 9,1% το 2017, οι προβλέψεις σας
είναι στην καλύτερη περίπτωση υπεραισιόδοξες.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω την Κυβέρνηση αν αληθεύει η
πληροφορία ότι έξι µήνες µετά την ψήφιση του αναπτυξιακού
νόµου και δύο µετά την επίσηµη έναρξή του, σε µια αγορά που
στενάζει για ρευστότητα, και µέχρι την προηγούµενη Παρασκευή
είχαν όντως υποβληθεί µόλις ενενήντα οκτώ επενδυτικά σχέδια
προς ένταξη, το 14% των οποίων αφορούσε τουριστικές επενδύσεις. Μήπως αυτό αποδεικνύει και την αποτυχία σας να προσελκύσετε επενδύσεις;
Θα ήθελα, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε ονοµαστικά µερικές µεγάλες επενδύσεις που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος των επενδύσεων κατά 9,1%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τρίτον, η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών από 0,8% το 2016 θα φθάσουν το 5,3% το 2017. Αν
ρωτήσετε αγρότες, παραγωγούς, ελεύθερους επαγγελµατίες,
µικροεπιχειρηµατίες, αυτοαπασχολούµενους, βιοτέχνες θα σας
πουν ότι δυστυχώς, το κράτος τους βάζει αµέτρητα εµπόδια και
στην πραγµατικότητα τους οδηγεί µαθηµατικά σε παραβατική
συµπεριφορά ή σε µείωση της παραγωγής ακόµα και σε κλείσιµο.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα ότι ζητάτε από ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και επιχειρήσεις να προκαταβάλουν όλο τον φόρο στο κράτος. Η πολιτική σας χαρακτηρίζεται
από το εξής τρίπτυχο: Φόροι, φόροι, νέοι φόροι.
Κύριε Υπουργέ, όσο αυξάνεται η φορολογία, τόσο αποθαρρύνεται η επιχειρηµατικότητα και περιορίζονται οι νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα η υπέρµετρη αύξηση της φορολογίας
ενισχύει τη φοροδιαφυγή. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο ΟΟΣΑ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την έρευνα του ΟΟΣΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έρευνα, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, όµως, µαζί µε την υπέρµετρη φορολογία διαλύετε
όλο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Όποιος προσπαθεί να παράγει σε αυτήν τη χώρα, είναι αποδεδειγµένα εχθρός σας.
Στο τρίτο µνηµόνιο η αναλογία φόρων και µείωσης κρατικών
δαπανών είναι περίπου 93% φόροι και µόλις 7% µείωση κρατικών
δαπανών. Να υπενθυµίσω πως η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε µειώσει φόρους: 30% στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, 10% στο ΦΠΑ στην εστίαση, 30% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρµανσης. Ακόµα και ο ΕΝΦΙΑ ήταν 30%
κάτω, σε σχέση µε το χαράτσι. Παρακαλώ, διαψεύστε µε εάν
κάνω λάθος. Μην αρχίσω, όµως, να µιλάω για το φόρο στον καφέ, στα τσιγάρα, στον καπνό, στα καύσιµα, στα ασφάλιστρα, στη
συνδροµητική τηλεόραση, στη σταθερή τηλεφωνία, στη µπύρα,
στα ξενοδοχεία, στα νησιά αλλά και στο φόρο εισοδήµατος, στην
εισφορά αλληλεγγύης, στα τέλη κυκλοφορίας.
Η λίστα είναι ανεξάντλητη και το χειρότερο είναι πως οι πολίτες σας ψήφισαν επειδή, υποτίθεται, θα καταργούσατε φόρους
όπως τον ΕΝΦΙΑ και θα επαναφέρατε µισθούς και συντάξεις.
Υποτίθεται πως κόπτεστε για τα συµφέροντα των ασθενέστερων τάξεων. Αυτή, όµως, είναι η µεγαλύτερη υποκρισία. Αντιθέτως, µε την πολιτική σας, την αύξηση των έµµεσων φόρων, αυτοί
που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι φτωχότεροι συµπολίτες
µας. Το ίδιο ισχύει και µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί οι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι
από τότε που αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές; Να υπενθυµίσω πως η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές το 2014 κατά 5%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Κλείνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχετε αποδείξει πως δεν
διαθέτετε ούτε σχέδιο αλλά ούτε και την ικανότητα να διαχειριστείτε την κατάσταση. Οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί πια αυτό.
Δεν µπορείτε να ξανακοροϊδέψετε κανέναν. Η πραγµατικότητα
είναι ότι είστε εθνικά επιζήµιοι και όσο νωρίτερα φύγετε, τόσο το
καλύτερο για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο της Σχολής Μωραΐτη.
Καλωσορίσατε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Όπως είπα, τον λόγο θα πάρει τώρα για επτά λεπτά ο Υφυπουργός κ. Λιάκος, θα ακολουθήσει ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ.
Βρούτσης και ο κ. Νικολόπουλος και κλείνουµε µε τους γενικούς
και ειδικούς εισηγητές, για να µπούµε επιτέλους στον κατάλογο
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των συναδέλφων.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πρώτη µου παρουσία ενώπιον του Σώµατος συµπίπτει µε την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της κύρωσης του ετήσιου κρατικού
προϋπολογισµού.
Ο δεύτερος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
εµπεριέχει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, στα οποία αποτυπώνεται η διττή προσπάθεια που αφορά στην ανάταξη της οικονοµίας και στη διόρθωση των κοινωνικών συνεπειών της µακροχρόνιας ύφεσης. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε έναν πολιτικό σχεδιασµό που υπερβαίνει σε εύρος και προοπτική τον ορίζοντα του τρέχοντος προγράµµατος, στη βάση ενός νέου συλλογικού νοήµατος για την κοινωνία µας, καθώς και στην ανάγκη
µετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ένα πρότυπο που
δίνει έµφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτοµία και στο ανθρώπινο δυναµικό.
Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστεί ο σχεδιασµός για το επόµενο έτος, πιάνοντας το
νήµα από τα πεπραγµένα µας. Το 2016 η ελληνική οικονοµία σταθεροποιήθηκε, το τρίτο τρίµηνο του έτους καταγράφηκε ανάπτυξη της τάξης του 1,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό
τρίµηνο, ενώ για το 2017 προβλέπονται ρυθµοί ανάπτυξης της
τάξης του 2,7% και 3,1% για το 2018.
Αυτήν τη δυναµική αντανακλούν, επίσης, οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος και η αποκλιµάκωση των επιτοκιακών αποδόσεων
των ελληνικών οµολόγων.
Εντείνουµε την προσπάθεια προσέλκυσης και ενίσχυσης των
επενδύσεων. Επανεκκινήσαµε σηµαντικά έργα υποδοµών -εγκρίθηκαν µέσω του προγράµµατος Γιούνκερ- κάτι που σηµατοδότησε επενδύσεις της τάξης των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αξιοποιούµε τη γεωπολιτική µας θέση και εξελισσόµαστε σε ενεργειακό και διαµετακοµιστικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, συγκεντρώσαµε όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά
εργαλεία σε συγκεκριµένους αναπτυξιακούς στόχους. Στην κατεύθυνση αυτή, εντός του Δεκεµβρίου, υπογράφεται η συµφωνία
χρηµατοδότησης µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων για τη
χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ µέχρι το τέλος
τους έτους ενεργοποιούνται δύο νέα εργαλεία: το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ, µέσω του ΕΤΕΑΝ, και το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον». Ψηφίσαµε ένα φιλοεπενδυτικό αναπτυξιακό νόµο, που συνδέει για πρώτη φορά τα κίνητρα µε τις επιχορηγήσεις και τις φοροαπαλλαγές, δίνοντας έµφαση στις εξωστρεφείς και καινοτόµες επενδύσεις.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν για πρώτη φορά στα
προγράµµατα ΕΣΠΑ και στον αναπτυξιακό νόµο. Αντλούµε εµπροσθοβαρώς και επιταχύνουµε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να διοχετευτούν, µαζί την καταβολή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών, µέσω των εκταµιεύσεων, περισσότερα
από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ εντός του έτους στην πραγµατική
οικονοµία. Κυρίως, όµως, θέτουµε τις βάσεις για τη ριζική µεταστροφή του οικονοµικού προσανατολισµού της χώρας από ένα
κρατικοδίαιτο µοντέλο σε τοµείς χαµηλής προστιθέµενης αξίας,
σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές, παραγωγικό πρότυπο που δίνει
έµφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτοµία.
Στόχος µας είναι η ανάπτυξη να µεταφραστεί σε θέσεις απασχόλησης και η ευηµερία να αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το βασικότερο αναπτυξιακό
µας πλεονέκτηµα. Με το µορφωµένο και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µας πρέπει να ανταγωνιστούµε στη νέα οικονοµία
της γνώσης, και όχι µε παρωχηµένες παραγωγικές σχέσεις, που
βασίζονται στην ανταγωνιστική υποτίµηση. Με πρόταγµα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη ανάπτυξη, διαµορφώνουµε τις
δυναµικές κοινωνικές συναινέσεις που βγάζουν από το περιθώριο τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις, που µαζί µε τους νέους
αναλαµβάνουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αυτό είναι το σχέδιο και το όραµά µας για την επόµενη µέρα.
Όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά υπερκαλύπτουµε τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Αυτό επιτρέπει να διαθέσουµε 300 εκατοµµύρια επι-
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πλέον για τη στήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης, 760 εκατοµµύρια για την εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, 100 εκατοµµύρια για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών οφειλετών µε χαµηλά εισοδήµατα.
Πάµε τώρα στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων, όπου εφαρµόσαµε πραγµατικά ένα ευρύ πλέγµα συµπληρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχει και είχε ανάγκη η ελληνική οικονοµία. Επιτρέψτε
µου να δώσω ορισµένα παραδείγµατα της προσπάθειας που
έγινε και που γίνεται:
Αναµορφώσαµε το φορολογικό σύστηµα και ενισχύσαµε τη
φορολογική εισπραξιµότητα. Προωθούµε την εισαγωγή του συστήµατος των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυστηροποιήσαµε το
ποινικό πλαίσιο για τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυµα χρήµατος.
Συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και τρεις επιπλέον µονάδες για τον εντοπισµό και την εξάρθρωση του λαθρεµπορίου. Εισάγαµε µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των δαπανών του
δηµόσιου τοµέα, ενώ το νέο σύστηµα στελέχωσης του δηµοσίου
εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη διαρκή αναβάθµιση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δηµόσιου τοµέα.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση διασφάλισε τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του συστήµατος και εξορθολόγησε το σύστηµα,
όσον αφορά την αναδιανεµητική δικαιοσύνη και την ταχύτητα
απονοµής των συντάξεων. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα επεκτείνεται σε όλους τους δήµους της χώρας και ενισχύει το κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Παράλληλα, διαµορφώνουµε το πλαίσιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού, δίνοντας έτσι µια δεύτερη
ευκαιρία στις βιώσιµες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υπερχρέωσης.
Σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ βελτιώνουµε το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, υιοθετούµε
ένα πλήρες στρατηγικό πλάνο για την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης.
Ο κατάλογος των µεταρρυθµίσεων είναι µεγάλος, είναι µακρύς. Αναφέρθηκα σε ορισµένες, προκειµένου να αποτυπώσω
το µέγεθος της προσπάθειας που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο.
Το αναγνώρισαν οι εταίροι µας, µέσω των πρόσφατων δηλώσεών
τους. Η συµφωνία που έχουµε υπογράψει, έχει ηµεροµηνία λήξης και θέλουµε να είναι οριστική. Κινούµαστε αποφασιστικά
ώστε να ολοκληρωθεί και η δεύτερη αξιολόγηση εντός των χρονοδιαγραµµάτων.
Η απόφαση του Eurogroup της Δευτέρας για την εφαρµογή
των βραχυπρόθεσµων µέτρων για τη ρύθµιση του χρέους, έρχεται ως συνέχεια της δέσµευσης του Eurogroup της 25ης Μαΐου
για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους.
Η πρώτη πράξη συντελέστηκε. Ωστόσο χρειάζονται και άλλα
βήµατα που θα επιτρέψουν και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξει τα ελληνικά οµόλογα στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασµό µε τα ισχυρά θεµελιώδη της οικονοµίας, όπως αποτυπώνονται, ανοίγει τον δρόµο
για τη σταδιακή έξοδο στις αγορές εντός του 2017.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ.
Όλοι παραδέχονται την υπέρβαση που έχει γίνει από τη δική
µας πλευρά. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να δεχθεί επιπλέον δηµοσιονοµικά µέτρα, πέραν από τα συµφωνηθέντα, ούτε
να υποκύψει υπό την πίεση για το κλείσιµο της αξιολόγησης σε
µαξιµαλιστικές απαιτήσεις, όπως συµβαίνει µε το ζήτηµα των εργασιακών.
Στη συµφωνία προβλέπεται ρητά η εφαρµογή των βέλτιστων
πρακτικών στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου. Σε µια χώρα
µε 23% ανεργία και 50% ανεργία στους νέους, δεν µπορεί να συζητείται η περαιτέρω απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Σε
αυτό το σηµείο θεωρούµε ότι χρειάζεται από την πλευρά των
εταίρων µας µια υπέρβαση µε τη µορφή της έµπρακτης υποστήριξης, ένα άλµα εµπιστοσύνης απέναντι στη χώρα, που θα λειτουργήσει ως αναγκαία παρώθηση για την έξοδο από την κρίση
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και κατ’ επέκταση για την επιστροφή στην κανονικότητα. Κάθε
απόφαση που αίρει την αβεβαιότητα καθιστά ευκρινέστερο αυτόν τον οδικό χάρτη και είναι θεµιτή.
Οι συνθήκες έχουν ωριµάσει και δεν συµφέρει κανέναν να διαιωνίζεται το ελληνικό ζήτηµα, ειδικά όταν εµφανίζονται αστάθµητοι παράγοντες αποσταθεροποίησης και εστίες αβεβαιότητας.
Η επιβολή λιτότητας και στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο
όξυνε τις κοινωνικές αντιθέσεις, ενώ σήµερα απειλεί µε εσωτερική κρίση δηµοκρατικής νοµιµοποίησης ολοένα και περισσότερες χώρες.
Οι µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση
για την ανάπτυξη, αλλά δεν είναι η µόνη και δεν είναι η µόνη
ικανή. Επιτυγχάνουν όταν εκφράζονται ως ενιαίο συλλογικό πρόταγµα και όχι όταν επιβάλλονται εκ των άνω και ως εξωτερικοί
καταναγκασµοί. Διαφορετικά δηµιουργείται στην κοινωνία ένα
διάχυτο αίσθηµα περιθωριοποίησης και αποστέρησης που τροφοδοτεί το αποµονωτισµό και την ξενοφοβία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Τελειώνω.
Τα είχαµε πει όλα αυτά έγκαιρα. Οι προειδοποιήσεις αρχικά
ακούγονταν ως ψίθυροι. Πλέον όλοι συντονίζονται σε αυτήν την
κατεύθυνση.
Η χώρα ξαναβρίσκει σταδιακά τον βηµατισµό της. Βρισκόµαστε στη µέση µιας προσπάθειας και χρειάζονται και άλλα βήµατα. Αλλά τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα µας δίνουν ενθάρρυνση να συνεχίσουµε. Η κατάσταση είναι αντικειµενικά δύσκολη, αλλά το κοινωνικό συµβόλαιο που έχουµε υπογράψει µε τον
ελληνικό λαό στη βάση της δίκαιης ανάπτυξης θα το τιµήσουµε
και θα υπερνικήσουµε τα εµπόδια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η ανοχή στον κ.
Λιάκο οφείλεται στο ότι ήταν η παρθενική του οµιλία και άνοιξε
τον κύκλο της Κυβέρνησης από οµιλητές. Δεν θα συνεχίσω,
όµως, έτσι και µε τους υπόλοιπους Υπουργούς. Το ξεκαθαρίζω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης.
Όταν υπήρχαν µεγάλοι ευεργέτες, που δεν υπάρχουν πια!
Καλωσορίσατε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σειρά έχει ο κ. Παπαδόπουλος. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, στο
Βήµα. Ακολουθεί ο κ. Βρούτσης και κλείνει ο κύκλος, όπως είπα,
των γενικών και ειδικών εισηγητών. Μετά θα έχει σειρά ο κ. Μουζάλας, ο κ. Μπαλαούρας και ύστερα η κ. Κεραµέως.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η συζήτηση του κρατικού
προϋπολογισµού του 2017 γίνεται, όπως γνωρίζετε, αγαπητοί
συνάδελφοι, σε νέα δεδοµένα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη,
ίσως και για τον κόσµο µετά την εκλογή Τραµπ στις Ηνωµένες
Πολιτείες.
Προφανώς η έκβαση της συνεδρίασης του πρόσφατου Eurogroup, το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στην Ιταλία, των
προεδρικών εκλογών στην Αυστρία και οι πολιτικές εξελίξεις που
θα ακολουθήσουν όλων αυτών, θα επηρεάσουν σηµαντικά τόσο
την κατάληξη της συνεχιζόµενης διαπραγµάτευσης, όσο και σηµαντικές παραµέτρους που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τη συνοχή της
Ενωµένης Ευρώπης, που βρίσκεται σε σταυροδρόµι κρίσιµων
επιλογών για το µέλλον της, µε αµφισβητούµενη τη συνοχή της,
µε ισχυρές αποσχιστικές, αποσταθεροποιητικές τάσεις.
Πρέπει να πούµε ότι, σύµφωνα µε όλες τις εκθέσεις για τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας, η Ελλάδα κάτω από προϋποθέσεις, όπως τονίζεται, µπορεί πραγµατικά να αλλάξει σελίδα
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µέσα στο 2017, καθώς, όπως σηµείωσε και προχθές το πρακτορείο Bloomberg, «η Ελλάδα δεν µοιάζει πλέον µε αποτυχηµένο
κράτος». Μπορεί να έχει την οριστική έξοδο από την καταστροφική ύφεση της οικονοµίας της και ανοδικούς ρυθµούς µεγέθυνσης που µπορούν να αγγίξουν και το 2,7%, να καλύψει τον στόχο
για πρωτογενές πλεόνασµα 1,75%, να ενταχθεί στο πρόγραµµα
ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ, να υπάρξει αποκλιµάκωση
των ελληνικών οµολόγων, ρευστότητα, δυνατότητα επιστροφής
στις αγορές.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν
την αντιµετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων στη δοµή της ελληνικής
οικονοµίας, στο κράτος, στη δηµόσια διοίκηση, στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, ειδικά στους κλάδους που έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, την πραγµατοποίηση αναγκαίων αλλαγών και προαπαιτούµενων που έχουν τεθεί
µε την τρίτη σύµβαση, τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και την ανάκτηση της γενικότερης αξιοπιστίας. Ταυτόχρονα η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει τη θετική πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού του 2016, τον θετικό ισολογισµό
εσόδων µε υπέρβαση κατά 1,572 δισεκατοµµύρια το πρώτο δεκάµηνο του 2016 και δαπανών µε µείωση κατά 3,2 δισεκατοµµύρια, την αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος που τέθηκε ως
στόχος για το 2016, την αποπληρωµή 3,5 δισεκατοµµυρίων ληξιπρόθεσµων οφειλών, την ανάκαµψη της εγχώριας ζήτησης και
των επενδύσεων.
Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης –θα απαντήσουν βέβαια
και οι Υπουργοί µας- να γνωρίζετε ότι οφείλεται και στο γεγονός
ότι στη νέα κατάσταση ισορροπίας που υπάρχει πάρα πολλές
από εκείνες που υπήρχαν ως αποθεµατικές καταθέσεις στα παπλώµατα η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιµούσε ότι υπάρχουν ακόµα
20 δισεκατοµµύρια που βγαίνουν στην επιφάνεια και υπάρχει
ακόµα η δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης.
Ακόµη, το γεγονός ότι αυξάνονται οι επενδύσεις φαίνονται από
πολλά γεγονότα. Πριν από λίγο καιρό η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας τίµησε µια µεγάλη επιχείρηση στα Τρίκαλα ξεκίνησε ως οικογενειακή- µε τεράστιο όγκο στον εξαγωγικό
προσανατολισµό της. Τιµήθηκε για τις επιτυχίες που κάνει σε δύσκολες πραγµατικά συνθήκες.
Υπάρχουν όλα αυτά τα δεδοµένα. Υπάρχουν οι ανοδικοί ρυθµοί ανάπτυξης το τελευταίο εξάµηνο του 2016: 1,8% το τρίτο τρίµηνο. Είναι δεδοµένα που συνολικά αποδεικνύουν –γιατί τα
γεγονότα είναι ξεροκέφαλα, όπως είπατε- τη σταθεροποίηση,
επανεκκίνηση και τις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι φανερό ότι οι προϋποθέσεις αφορούν, κυρίως, τη θετική
δεύτερη αξιολόγηση της εφαρµογής της τρίτης σύµβασης χωρίς
νέες, παράλογες, υπονοµευτικές, απαιτήσεις των εκπροσώπων
των δανειστών στη συνεχιζόµενη διαπραγµάτευση καθώς και τη
βιωσιµότητα της εξυπηρέτησης του κολοσσιαίου χρέους της
χώρας για να υπάρχει το σταθερό και ξεκάθαρο οικονοµικό επενδυτικό τοπίο που νοµίζω ότι όλοι επιθυµούµε.
Είναι θετική, αντικειµενικά, η απόφαση του Eurogroup να υιοθετήσει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους της
Ελλάδας.
Πρέπει όµως να σηµειώσουµε και µε ανησυχία τις απαιτήσεις
του ΔΝΤ για πρόσθετα υφεσιακά «προληπτικά» δηµοσιονοµικά
µέτρα 4,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ και της ευρωπαϊκής νοµενκλατούρας, του Ιερατείου, για δεκαετία πρωτογενών πλεονασµάτων
3,5% σε µια οικονοµία που υπέστη τεράστια αφαίµαξη, εσωτερική υποτίµηση, κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτίναξη της
ανεργίας, καταστροφική µείωση του ΑΕΠ κατά 25%, ενώ ακούγαµε µε σχετική ικανοποίηση και τις οµιλίες στην Αθήνα των ηγετών του Νότου και την οµιλία Οµπάµα, για τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους και την απόρριψη της λιτότητας, την κοινωνική
ευηµερία, για τον ελληνικό πολιτισµό και τη δηµοκρατία, για την
προσφορά και τις θυσίες του ελληνικού λαού και ακόµα τις ενθαρρυντικές δηλώσεις του Επιτρόπου Οικονοµικών της Ευρωπαϊκή Ένωσης Πιερ Μοσκοβισί, του Μπενουά Κερέ, του Γκάµπριελ, του Μάρτιν Σουλτς, του Γκουαλτιέρι και άλλων.
Οι αποφάσεις πάντως που λήφθηκαν από το Eurogroup για την
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ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας κατά 21,8%, περίπου 45 δισεκατοµµύρια και µέσω της χρονικής επέκτασης των δανείων
που έχουν χορηγηθεί από τον EFSM-επιµήκυνση αποπληρωµής,
χαµηλότερα επιτόκια, κλείδωµα των κυµαινόµενων στο 1,5%,
είναι άµεσα εφαρµόσιµες και βοηθούν τη σταθεροποίηση και
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι, λοιπόν, ρεαλιστική η δυνατότητα οριστικής απεµπλοκής
της χώρας από την οικονοµική επιτήρηση, τη σκληρή δηµοσιονοµική προσαρµογή, τον βραχνά της υπερχρέωσης και των µνηµονιακών δεσµεύσεων µετά το 2018 και η µετάβαση στη νέα
ιστορική φάση της ολιστικής ανασυγκρότησης, αναγέννησης της
χώρας, εάν σταµατήσουν –και τη σηµειώνουµε αυτήν την προϋπόθεση- οι ολέθριες διαχρονικά παρεµβάσεις των δανειστών
για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Και αυτές έγιναν και στη διάρκεια της Κυβέρνησης Παπανδρέου, αλλά και Παπαδήµου και Σαµαρά. Τα σηµειώνουµε αυτά. Γιατί πραγµατικά και οι λάθος
πολλαπλασιαστές και οι λάθος συνταγές και όλα εκείνα τα οποία
οδήγησαν σε περαιτέρω µέτρα πτώχευσης της Ελλάδας, εσωτερικής υποτίµησης, εξαθλίωσης της ζωής του λαού, δυσχεραίνουν πάρα πολύ την προσπάθεια της χώρας.
Στον χώρο της υγείας, θέλουµε µε τη συµβολή του κρατικού
προϋπολογισµού του 2017 να πραγµατοποιήσουµε τη ριζική
στροφή των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας προς τα κεντρικά τους
καθήκοντα, την ολιστική φροντίδα υγείας ως πλήρη σωµατική,
ψυχική, κοινωνική ευεξία. Προωθούµε µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας µε διακόσιες
εξήντα περίπου τοπικές µονάδες υγείας στα αστικά κέντρα, µε
οικογενειακούς γιατρούς, διεπιστηµονικές οµάδες υγείας, µε
προγράµµατα δεκαεξάωρης εφηµερίας για µη απειλητικά για τη
ζωή επείγοντα περιστατικά, µε αναβάθµιση της λειτουργίας των
µονάδων του ΠΕΔΥ, των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές, στα νησιά, που δέχονται και τα µεγάλα προσφυγικά ρεύµατα και πολυάριθµο όγκο
επισκεπτών. Η χρηµατοδότηση αξιοποιεί πόρους του ΕΚΤ.
Δεύτερον, επιδιώκουµε την αποτελεσµατική στήριξη των νοσοκοµείων, των υποστελεχωµένων τµηµάτων τους, των µονάδων,
για να µην υπάρχουν έστω και οι ελάχιστες εικόνες ντροπής, όπως αυτές που σηµειώσατε, κύριε Δανέλλη, και οι οποίες, όµως,
δεν δείχνουν ότι παράλληλα υπάρχουν ηρωικές προσπάθειες
των λειτουργών της υγείας και γίνονται τροµερά επιτεύγµατα,
που δείχνουν τη δυναµικότητα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
να µπορέσει να υπερκεράσει όλα αυτά τα κωλύµατα που υπήρχαν και να µπορέσει να φτάσει εκεί που επιθυµούµε, στη συνολική του ανασυγκρότηση και αναγέννηση.
Θέλω να σηµειώσω ότι αυτήν την περίοδο που βλέπουµε αυτές
τις εικόνες ντροπής, στο Νοσοκοµείο Τρικάλων, για παράδειγµα,
έχουν γίνει πάνω από χίλιες τετρακόσιες στεφανιογραφίες, πάνω
από τετρακόσιες πενήντα αγγειοπλαστικές, λειτουργεί βρογχοσκόπιο, δηµιουργήθηκε πνευµονολογική κλινική, αρχίζει να λειτουργεί το τµήµα µαγνητικής τοµογραφίας, ζητήθηκε να γίνει
κέντρο βηµατοδότησης. Γίνονται πάρα πολλά, τα οποία οφείλουµε να σηµειώσουµε, καθώς υπάρχει η δυνατότητα το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας πραγµατικά να αναβαθµιστεί µέσα στην επόµενη
περίοδο, καθώς ήταν σε εικόνα κατάρρευσης µετά από έξι χρόνια δραµατικών περικοπών των λειτουργικών του αναγκών και
ουσιαστικού µηδενισµού των προσλήψεων.
Θέλουµε µε το κονδύλι των 300 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα
αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες της κοινωνικής παρέµβασης
του προϋπολογισµού στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της
πρόνοιας και από την αύξηση του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ,
που συµφωνήθηκε και µε τους δανειστές, να χρηµατοδοτηθούν
οι τεκµηριωµένες λειτουργικές δαπάνες για φάρµακα και υγειονοµικό υλικό των νοσοκοµείων. Ο προϋπολογισµός του 2016
αυξήθηκε ήδη κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ. Θέλουµε να συνεχιστεί θεαµατικά ο ρυθµός των προσλήψεων που έγιναν, αυτών
που αναµένουν ΦΕΚ, των προγραµµατιζόµενων για το 2017
προσλήψεων στο ΕΣΥ, µε µεγάλη επιτάχυνση στις διαδικασίες
κρίσεων των δύο χιλιάδων νέων γιατρών του ΕΣΥ και του διορισµού τους, ώστε µαζί µε τις τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις δωδεκάµηνης εργασίας, που ήδη προχωρούν µε τη δηµοσίευση του
σχετικού ΦΕΚ, να καλύψουµε σηµαντικά κενά του ΕΣΥ, του
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ΕΚΑΒ, του ΕΟΦ, του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, του ΚΕΘΕΑ,
του ΟΚΑΝΑ, του ΕΟΠΥΥ.
Θέλουµε ακόµη να υλοποιήσουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη διοίκηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη συγκρότηση τοµεακών επιτροπών και δώδεκα περιφερειακών διοικήσεων τοµέων ψυχικής υγείας.
Θέλουµε ακόµα να υλοποιήσουµε τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υγεία,
τον «Άτλαντα Υγείας», τα ηλεκτρονικά µητρώα ασθενών και νοσηµάτων, τα µητρώα επαγγελµάτων και επαγγελµατιών υγείας,
την κάρτα υγείας του πολίτη, τον ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο,
τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τα ηλεκτρονικά ραντεβού των ΠΕΔΥ
που ήδη άρχισαν, την ηλεκτρονική ζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων στη βάση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων,
την εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του ιατρικού τουρισµού
στην Ελλάδα, την οργάνωση αυτοτελών τµηµάτων επειγόντων
περιστατικών στα περιφερειακά και νοµαρχιακά νοσοκοµεία, την
οργάνωση κεντρικών εργαστηρίων σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια, την οργάνωση κέντρων χρονίως πασχόντων ξεκινώντας
από τον ζαχαρώδη διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, την
χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, την µείωση της επιβάρυνσης των ασθενών για εργαστηριακό έλεγχο και πολλά άλλα. Ουσιαστικά, θέλουµε µέσα στο 2017 να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών προς το δηµόσιο σύστηµα υγείας µε τολµηρές
µεταρρυθµίσεις.
Είπατε, κύριε Χατζηδάκη, ότι έχουµε αλλεργία στις µεταρρυθµίσεις. Σας προτείνουµε µεταρρυθµίσεις. Εµείς υλοποιούµε µεταρρυθµίσεις που έχουν µια λογική, την οποία ο νεοφιλελευθερισµός δεν µπορεί να την κατανοήσει, γιατί οι δικές µας µεταρρυθµίσεις αυτές που γίνονται, αυτές που θέλουµε να κάνουµε
και στο σύστηµα διοίκησης των υγειονοµικών περιφερειών, νοσοκοµείων και πολλές άλλες, δεν αποτελούν αγγαρεία για εµάς
όπως είπε ο κ. Αµυράς, αποτελούν ένα σχέδιο του παράλληλου
προγράµµατος, µε το οποίο θέλουµε να ανασυγκροτήσουµε την
χώρα.
Παράλληλα, η κοινωνική παρέµβαση της κυβέρνησης γίνεται
και µε την µηδενική συµµετοχή των δικαιούχων ανασφάλιστων
και των δικαιούχων του ΕΚΑΣ µε ποσοστό αναπηρίας 80% στο
κόστος της φαρµακευτικής αγωγής τους, την επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης ύψους 760.000.000 ευρώ
που αφορά πάνω από 250.000 νοικοκυριά, τα διακόσια πενήντα
τέσσερα κέντρα κοινότητας, τα δεκατρία περιφερειακά παρατηρητήρια, τα σχολικά γεύµατα, την κάρτα µετακίνησης ΑΜΕΑ και
πολυτέκνων, τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης, την κατάργηση του παράβολου στα ΚΕΠΑ για άπορους ανασφάλιστους,
τις δοµές ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών, τις πολιτικές για το
παιδί, τις ευπαθείς οµάδες, την αξιοποίηση του ΤΕΒΑ, τις δοµές
φτώχειας που περνάνε στην αυτοδιοίκηση, χρηµατοδοτούνται µε
100.000.000 ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ και θα απασχολούν χίλιες
τετρακόσιες θέσεις εργασίας από επτακόσιες που ήταν, τη δηµιουργία εθνικού µηχανισµού συντονισµού παρακολούθησης
αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης κοινωνικής συνοχής, ειδική γραµµατεία Ροµά, φορέα στεγαστικής πολιτικής
για ευάλωτους, ηλεκτρονική πλατφόρµα για όλα τα επιδόµατα,
την δηµιουργία ενιαίου εθνικού συστήµατος πρόνοιας - αλληλεγγύης, την ίδρυση ενιαίου φορέα πληρωµής επιδοµάτων, την πρόβλεψη για 100.000.000 ευρώ προστασίας της πρώτης κατοικίας
υπερχρεωµένων πολιτών, τα προγράµµατα µείωσης της ανεργίας και πολλά άλλα. Θέλουµε, τελικά, να κάνουµε αυτό το οποίο
διαπιστώνει µε θυµό ο ΣΕΒ, την µεγαλύτερη αναδιανοµή πλούτου που µπορεί να γίνει σε αντίξοες συνθήκες.
Θα κλείσω, αγαπητέ Πρόεδρε, λέγοντας ότι στις πιο σηµαντικές προϋποθέσεις για να περάσει η Ελλάδα από την καταστροφική ύφεση σε ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, στην
ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας, στη βιώσιµη ταχύρρυθµη ανάπτυξη και στη µεγέθυνση κατά 2,7% το 2017, βρίσκεται τη δυνατότητα να έχουµε µια διευρυµένη πολιτική διεκδίκηση, την οποία
την προτείνουµε στο Κοινοβούλιο.
Πρώτον, µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων αρκετά κάτω
από το 3,5% για τα έτη 2018 και µετά, που όλοι διαπιστώνουν ότι
η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να τα αντέξει, αλλά συνεχίζουν
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να πιέζουν.
Δεύτερον, της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της αποπληρωµής του χρέους.
Τρίτον, της απόρριψης των παράλογων απαιτήσεων για νέα
δυσβάστακτα «προληπτικά» δηµοσιονοµικά µέτρα, για µείωση
του αφορολόγητου ορίου, για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, για διπλασιασµό του ορίου των οµαδικών
απολύσεων και τελευταίο, της διεκδίκησης της ελευθερίας των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, της θεσµοθέτησης της επεκτασιµότητας των κλαδικών συµβάσεων.
Κλείνοντας, πιθανότητα υπογραφής τέταρτου µνηµονίου προληπτικών δηµοσιονοµικών µέτρων από την δική µας Κυβέρνηση
δεν υπάρχει. Δυνατότητα κοινωνικού µερίσµατος από την υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 0,5% που πήγε στο
1% ασφαλώς και υπάρχει και θα το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατος Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν στις
7-12-2016 πρόταση νόµου: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής
όλων των θεµάτων, που σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και
αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των
πόρων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 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, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Ίδρυµα Κόκκορη, από το Ίδρυµα Προστασίας
και Αποκατάστασης Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος»
και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρµοσµένων Δραστηριοτήτων «Άλµα».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αγαπητέ µου Σάκη, ελπίζω του χρόνου τέτοια εποχή, επειδή
σε άκουσα τι είπες για αυτούς, να µιλάς σε αόριστο χρόνο γι’
αυτά, γιατί τώρα µιλούσες σε µέλλοντα.
(Χειροκροτήµατα)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Υπάρχει και παρόν. Θα τα πούµε αύριο,
κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Υπάρχει και ο ενεστώτας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σωστό. Ο φιλόλογος
παρενέβη ορθώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα είναι κατοχυρωµένο και στη συνείδηση του πολιτικού συστήµατος, αλλά κυρίως στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ότι κάθε φορά που
διεξάγεται η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αυτή δεν είναι
µια απλή και τυχαία συζήτηση, όπως όλες οι άλλες. Είναι µια κορυφαία διαδικασία, η οποία τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος
-όπως θα αποδείξω και θα τεκµηριώσω µε αυτά που έχω να ενηµερώσω το ελληνικό Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό που µας
παρακολουθεί- έχει κι άλλα χαρακτηριστικά.
Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί µε αγωνία και ανησυχία
αυτήν τη συζήτηση. Διότι µέσα από τη συζήτηση του προϋπολογισµού -στην οποία πλέον δεν µπορεί να κρυφτεί κανένας, καθώς
οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν
ποια είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα- ο ελληνικός λαός
θέλει να µάθει τι του ξηµερώνει, ποια είναι η επόµενη ηµέρα γι’
αυτόν.
Και από την άλλη µεριά, δυστυχώς, για τους συναδέλφους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατανοώ απόλυτα -καθώς διεξάγεται η
συζήτηση από χθες- ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση όταν
ανεβαίνουν σε αυτό το Βήµα, γιατί πλέον αυτοί οι αµείλικτοι αριθµοί αναδεικνύουν τα ψέµατα, επιβεβαιώνουν τις ανακρίβειες, τα
παραµύθια του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς όµως είναι στοιχεία τα οποία
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έχουν να κάνουν και µε το µέλλον για πράγµατα που πρόσφατα
υποσχέθηκαν. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός «τους λούζει
κρύος ιδρώτας» γιατί καλούνται να υποστηρίξουν πράγµατα, τα
οποία είναι ανυπόστατα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Συνηθίζεται, όµως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού να έχουµε την εξής χρονική διάρκεια: Μιλάµε στην
επιτροπή και η συζήτηση έρχεται µετά στην Ολοµέλεια. Προσέξτε, όµως, µια κακή συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έρχεται άλλο
ένα ράπισµα στα ψέµατά του, στις πλασµατικές υποσχέσεις. Μεταξύ της επιτροπής και της Ολοµέλειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτό που αισθάνθηκε όλος ο ελληνικός λαός, είναι
το αποτέλεσµα του Eurogroup, το οποίο χθες ο κ. Σταθάκης σε
πρωινή τηλεοπτική συζήτηση προσπάθησε να αποκρύψει µε ψέµατα. Η αλήθεια, όµως, είναι σε αυτό εδώ το κείµενο, το οποίο
δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, δυστυχώς για όλους µας, αυτή
η πολιτική ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε για άλλη µια φορά
τον Πρωθυπουργό, έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει σε τίποτα κάθε φορά που τοποθετείται να λέει το οποιοδήποτε ψέµα
θέλει µε την οποιαδήποτε ευκολία.
Ε και τι έγινε; Έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός. Κάποτε υπήρχε ο µιθριδατισµός και τώρα υπάρχει ο «ΣΥΡΙΖΑϊσµός». Ο µιθριδατισµός ήταν αυτό που έβαζες το δηλητήριο σιγά σιγά για να
µην σε πιάνει πλέον, ΣΥΡΙΖΑϊσµός είναι να λες ψέµατα, ψέµατα,
ψέµατα και στο τέλος ο ελληνικός λαός να λέει «Δεν πειράζει.
Κάτι είπε ο Τσίπρας και από κει και πέρα και λάθος να είναι, και
ψέµατα να είναι, τι έγινε;»
Αυτή είναι η εικόνα δυστυχώς, η απαξίωση και της Κυβέρνησης σας µέσα από τα ψέµατά σας και τις πλασµατικές υποσχέσεις σας.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –για να θυµίσουµε λίγο τα
τελευταία γεγονότα- δεν θα πω τι είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 µε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, τα ψέµατα µισθών συντάξεων, όλα αυτά τα µεγάλα, τα οποία
εξαπάτησαν τους εργαζόµενους και τους ανέργους και τους
έφεραν σε πολύ χειρότερη θέση. Δεν θα πω τι έλεγε µε το παράλληλο πρόγραµµα τον Σεπτέµβριο, που έλεγε «κοιτάξτε, εµείς
θα εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα θα
έχουµε κι ένα ανακουφιστικό πρόγραµµα, το παράλληλο πρόγραµµα Τσίπρα-Καµµένου».
Τίποτα απ’ αυτά. Εγώ έρχοµαι τώρα. Τρεις µήνες πριν, θυµάστε τι συνέβη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέβηκε µε δύο υποσχέσεις. Αυτές είπε,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτον, ακατάσχετος λογαριασµός και, δεύτερον, πάγωµα των χρεών του ΟΑΕΕ. Το κάνατε σηµαία. Επί δεκαπέντε µέρες, σε όλα τα κανάλια και στις εφηµερίδες που γράφει την αριστερή σας αντίληψη και αυτά τα οποία λέτε κατά καιρούς, ήταν πρωτοσέλιδο.
Τι έγιναν αυτές οι δύο υποσχέσεις; Πού είναι, κύριοι Υπουργοί,
οι δύο υποσχέσεις της Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού; Καµµία από τις δύο. Δηλαδή, αδιόρθωτος ο κύριος Πρωθυπουργός,
συνεχίζει να λέει τα ψέµατα µε την ίδια ευκολία που τα έλεγε
προεκλογικά.
Πάµε στο τώρα, πάµε στα τρέχοντα γεγονότα. Τι συνέβη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι νωπές οι µνήµες στον ελληνικό
λαό. Πριν δεκαπέντε µέρες στην επιτροπή τα συζητάγαµε. Πρώτον, λέγατε: «Αδιαπραγµάτευτο. Εµείς πάµε µε 2% πρωτογενές
πλεόνασµα».
Πρώτον, κατέρρευσε χθες, 3,5%. Είστε διαπραγµατευτικά ανίκανοι! Είστε διαπραγµατευτικά επικίνδυνοι για τον ελληνικό λαό!
Περίπου 2 έως 3 δισεκατοµµύρια µέτρα στον ελληνικό λαό από
το 2018 και µετά. Αυτό είναι η αλήθεια. Πρώτος µύθος, λοιπόν,
που κατέπεσε.
Δεύτερον, εσείς δεν λέγατε, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, για «σεισάχθεια στο χρέος», για «περικοπή του χρέους» και πήρατε τις εκλογές, εξαπατώντας δανειολήπτες, ελληνικό λαό, φτωχούς εργαζόµενους; Εσείς µέχρι
πρόσφατα δεν λέγατε ότι θα κουρέψετε περήφανα το χρέος;
Και τώρα τι βγήκε; Αυτή η συµφωνία του Eurogroup, που στοιχειώνει τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση που διεξάγεται για τον
προϋπολογισµό, τι λέει; Λέει: Ξεχάστε τις σεισάχθειες και τα κουρέµατα του χρέους. Πάµε στη λογική που αποφασίστηκε από την
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προηγούµενη κυβέρνηση του 2012 και το 2013, για µία επιµήκυνση των χρεών και µείωση των επιτοκίων. Και δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Το θέλουµε. Εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζουµε οτιδήποτε θετικό για την Ελλάδα. Δεν πετάµε στα σύννεφα, αλλά ούτε λέµε ψέµατα. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
Δεύτερη µεγάλη απάτη, λοιπόν, από τον κ. Τσίπρα όλο το προηγούµενο διάστηµα.
Και τρίτον, είναι το θέµα της ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν λέγατε ότι 5 Δεκεµβρίου θα κλείσει η αξιολόγηση µε ποσοτική χαλάρωση; Τρίτο µεγάλο ψέµα! Ούτε η αξιολόγηση έκλεισε ούτε η
ποσοτική χαλάρωση ήρθε!
Και πού είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πού φέρατε
την Ελλάδα; Στο µηδέν! Διαπραγµατευτικά σβήσατε το κοντέρ.
Απ’ ό,τι παραλάβατε το 2015 δεν συνεχίσατε τίποτα –αν συνεχίζατε, βεβαίως, τα πράγµατα για τη χώρα θα ήταν τελείως διαφορετικά- και µας φέρατε πάλι στο µηδέν και στο µείον. Φεσώσατε
τον ελληνικό λαό µε 84 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε πολύ δυσβάσταχτα µέτρα.
Και πάµε τώρα στα στοιχεία του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός έχει δύο αναφορές, κορυφαίες, σε δύο πυλώνες: πρώτον, προσδοκίες, λέει για 2,7% ανάπτυξη -και πού εδράζεται αυτό
και γιατί δεν µπορεί να γίνει θα σας εξηγήσω αµέσως- και, δεύτερον, φόρους.
Ο ελληνικός λαός θα υποστεί ένα φορολογικό σοκ από 1-12017. Ένα φορολογικό σοκ! Γιατί φορολογικό σοκ; Γιατί πολύ
απλά φέρνετε 2,6 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα φόρους στην τσέπη
του Έλληνα φορολογούµενου και 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.
Έχετε συνειδητοποιήσει τι κάνατε στην ελληνική κοινωνία;
Έχετε συνειδητοποιήσει πού έχετε φέρει τον Έλληνα πολίτη, τον
Έλληνα εργαζόµενο, τι του δηµιουργείτε σήµερα µε αυτά τα νέα
µέτρα, τα οποία ξεφεύγουν από το 3,5%; Αυτή είναι η σκληρή
πραγµατικότητα.
Και τολµάτε να έρχεστε εδώ διθυραµβικά να υποστηρίζετε
2,7% ανάπτυξη; Πού το στηρίζετε αυτό; Το στηρίζετε, υποτίθεται,
σε αυτό που γράφετε στον προϋπολογισµό για 1,8 δισεκατοµµύρια αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης και 9,1% αύξηση των επενδύσεων. Μα, είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά τα πράγµατα και να
επιχειρηµατολογείτε;
Με 2,6 δισεκατοµµύρια θα αυξήσετε την ιδιωτική κατανάλωση;
Και να φεύγει η ΔΕΣΦΑ, που είναι µέρος του προϋπολογισµού,
µε 400 εκατοµµύρια, µε ευθύνη του κ. Σκουρλέτη για άλλη µια
φορά, να αφήνετε τις επενδύσεις να φεύγουν, να στέλνετε µήνυµα αντιφατικό στην κοινωνία και στις αγορές και στο διεθνές
περιβάλλον των επενδύσεων και να έχετε την απαίτηση να ανεβούν 9,1% οι επενδύσεις;
Τι λέτε; Σε ποιον τα λέτε αυτά; Σας έχει πάρει χαµπάρι ο ελληνικός λαός και αυτό το βλέπετε και στις δηµοσκοπήσεις, το αντιλαµβάνεστε, φυσικά και στην καθηµερινή επικοινωνία που έχετε
µε τους Έλληνες πολίτες. Φυσικά, το αντιλαµβάνεστε όχι ελεύθερα -µε την έννοια έξω στον κόσµο- αλλά στο προσωπικό, οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον καθένας από εσάς εισπράττει τα
µηνύµατα της αναξιοπιστίας σας.
Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς για τον προϋπολογισµό, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό που έχετε πάρει το τιµόνι της χώρας
µε ψέµατα και που µέσα στο δύσκολο πέλαγος και την τρικυµία
στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, δυστυχώς, µας πήγατε ακόµα πιο βαθιά, σε πιο δύσκολα νερά από εκεί που είχαµε
πάει στο τέλος του 2014 και η οικονοµία είχε µπει πλέον σε µια
ρότα και µια εξέλιξη, η οποία ήταν αδιαµφισβήτητη για όλους.
Το παραδέχονται όλοι. Και αυτοί µε τους οποίους ακόµη συνοµιλείτε σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο παραδέχονται µε δηλώσεις τους ότι η Ελλάδα το 2014 ήταν έτοιµη να βγει από την
κρίση.
Για να δούµε, όµως, δυο στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σηµαντικά και αφορούν και τον τοµέα ευθύνης που είχα ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Θυµάµαι ήµουν σε κεντρικό κανάλι παραµονή εκλογών του
2015, κυρία Υπουργέ και δεσµευόµουν ενώπιον του ελληνικού
λαού τότε, κοιτώντας τον και έλεγα εγώ ως Υπουργός ότι η αναλογιστική µελέτη η οποία υπήρχε –είναι αυτή που κατέθεσε ο Κυ-
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ριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που κάναµε για το ασφαλιστικό, τα 310 εκατοµµύρια του e-mail Χαρδούβελη για το ασφαλιστικό, αυτή ήταν η παρέµβαση που χρειαζόταν- επιβεβαιωµένη
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή της χώρας, από τους θεσµούς -τότε ήταν τρόικα, τώρα είναι θεσµοί- έδειχνε ότι το ασφαλιστικό είχε ισορροπήσει, εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας
µέχρι το 2060.
Γι’ αυτό δεσµευόµουν –εγώ και η προηγούµενη κυβέρνησηενώπιον του ελληνικού λαού ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις
ούτε 1 ευρώ, αλλά ούτε θα αυξηθούν. Αυτό λέγαµε.
Δίπλα µου καθόταν ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, δεσµευόταν και έλεγε «µην ακούτε αυτούς,
αυτοί είναι ανίκανοι διαπραγµατευτικά, είναι φιλοµερκελιστές,
δεν µπορούν να διαπραγµατευθούν». Την άλλη µέρα, όπως έλεγε
και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υιοθετούσε τα λόγια του κ. Τσίπρα:
«Με τη δική µας διαπραγµάτευση θα τους κάνουµε να µας παρακαλούν να µας δώσουν λεφτά. Οι συντάξεις όλες θα ανεβούν,
οι µισθοί θα πάνε στα 751 ευρώ και φυσικά, τη δέκατη τρίτη σύνταξη από την επόµενη µέρα οι συνταξιούχοι να την περιµένουν».
Τι έγινε από αυτά; Τι έγινε από αυτά, ρε παιδιά; Πού είναι
αυτές οι υποσχέσεις; Φυσικά, ο ελληνικός λαός είδε την επόµενη
µέρα, µετά τη βαρουφάκεια διαπραγµάτευση –για την οποία δεν
ευθύνεται ο κ. Βαρουφάκης µόνο, διότι ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού- όλα να καταρρέουν, 84 δισεκατοµµύρια νέο δανεισµό στην πλάτη του ελληνικού λαού και ανεκπλήρωτες προσδοκίες και υποσχέσεις που έφεραν όλο το συνταξιοδοτικό προς τα
κάτω.
Και προσέξτε: Αναλογιστική µελέτη ακόµη σήµερα δεν υπάρχει στον ασφαλιστικό νόµο, που είναι ένας µηχανισµός µείωσης
των συντάξεων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει αναλογιστική µελέτη
που επιβεβαιώνει ότι έχει σταθεροποιηθεί.
Γι’ αυτό, εγώ λέω ότι το ασφαλιστικό είναι στον αέρα, οι θυσίες
του ελληνικού λαού και των συνταξιούχων πήγαν χαµένες και
όλες οι µειώσεις είναι άδικες και αχρείαστες. Πληρώνουµε το τίµηµα της εκµάθησης του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση. Αυτό πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Προκλητικές ακόµα είναι –επιτρέψτε µου να σας πω, διότι τα
κάνατε όλα αυτά- οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Μα, επιτρέπεται να επιτρέπετε στον Πρωθυπουργό να πηγαίνει ανενηµέρωτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και να λέει ότι µόνο
το 5% των συνταξιούχων έχει υποστεί µείωση; Ή να βγαίνει ο κ.
Κατρούγκαλος και να στέλνει προκλητικά γράµµατα και να λέει
«κοιτάξτε, µην πιστεύετε την τσέπη σας, πιστέψτε το γράµµα
µου».
Και φυσικά, υπήρξε αντίδραση από την κοινωνία, διότι δεν
υπάρχει ούτε ένας συνταξιούχος από τους σηµερινούς που να
µην έχει υποστεί µείωση και µάλιστα, µεγάλη µείωση. Αφήνω
τους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν το συγκριτικό
προηγούµενο και θα έχουν µείωση µεσοσταθµικά 25% της σύνταξής τους.
Και εγώ, όπως πάντα µε ειλικρίνεια µιλάω, ξέρω ότι έχετε δεσµευτεί, έχετε συµφωνήσει, όπως είχα πει τότε στον κ. Κατρούγκαλο, όταν έφερε τον νόµο στα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι την προσωπική διαφορά τη βάλατε και δεσµευθήκατε και να
την καταργήσετε. Και τι σηµαίνει «προσωπική διαφορά»; Σηµαίνει
25% µείωση πέραν των συγκεκριµένων µειώσεων, οι οποίες θα
τρέχουν και το 2017 στους συνταξιούχους, όπως το ΕΚΑΣ και
πολλές άλλες µειώσεις. Σηµαίνει 25% µείωση των κύριων συντάξεων για τους σηµερινούς συνταξιούχους! Αυτό κάνατε! Με
λάθη, ψέµατα πήρατε την εξουσία και οδηγήσατε τη χώρα εδώ
που την οδηγήσατε.
Και, φυσικά, πάµε λίγο και στα εργασιακά να πούµε δυο πράγµατα γιατί τα θεωρώ και αυτά πιο σηµαντικά και πιο επίκαιρα υπό
την έννοια ότι βρίσκεται υποτίθεται και η διαπραγµάτευση για τα
εργασιακά.
Εγώ ακούω πραγµατικά τις δηµόσιες δηλώσεις και της Υπουργού, της κ. Αχτσιόγλου, αλλά κείµενο γραπτό δεν έχω δει, κείµενο γραπτό που να επισηµοποιεί τις θέσεις σας, του ΣΥΡΙΖΑ,
για το εργασιακό δεν υπάρχει. Υπάρχει µόνο το προεκλογικό, και
του Σεπτεµβρίου και του Ιανουαρίου, το οποίο σας στοιχειώνει,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέτε µια κουβέντα απ’ αυτό το Βήµα!
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Ποιες ήταν οι προσδοκίες που είχατε καλλιεργήσει στους εργαζόµενους; Να τις θυµίσουµε µεταξύ µας τώρα, που είµαστε
εδώ στον προϋπολογισµό. Πρώτον, 751 κατώτατος µισθός. Γιατί
δεν το συζητάτε; Το βγάλατε από την ατζέντα της διαπραγµάτευσης; Γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό; Δεύτερον, κατάργηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Τρίτον, διπλασιασµός του επιδόµατος ανεργίας και µάλιστα σε διπλάσιο αριθµό
ανέργων. Και, τέταρτον, επαναφορά του βέτο του Υπουργού, δηλαδή αυτό το θέµα που έχει να κάνει µε τις οµαδικές απολύσεις.
Μόνο στο τέταρτο ήσασταν συνεπείς. Δηλαδή, τι κάνατε; Φέρατε µία τριτοκοσµική λειτουργία και αντίληψη για την αγορά εργασίας, που πρωτοτυπεί εδώ και σαράντα χρόνια αρνητικά φυσικά, που υπονόµευσε την αγορά εργασίας, που έκλεισε χιλιάδες
επιχειρήσεις, που έβγαλε στον δρόµο χιλιάδες θέσεις εργασίας
και δηµιούργησε µια µεγάλη γενιά ανέργων διαχρονικά, αυτό
µόνο πήρατε πίσω. Σκεφτείτε τώρα έναν διεθνή παίκτη-επενδυτή,
που να ξέρει ότι αν θα έρθει να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα
θα εξαρτιέται από τον κ. Σκουρλέτη ή από τον κ. Κατρούγκαλο
αν αύριο κάτι πάει αρνητικά στην επιχείρησή του. Αυτό πήρατε
πίσω. Και υποτίθεται ότι διαπραγµατεύεστε.
Και κάτι άλλο. Το µόνο δηµόσιο κείµενο της Υπουργού Εργασίας είναι ένα, αυτό που έβγαλε ως πρώτη ανακοίνωση και είπε
προς τους κοινωνικούς εταίρους: «Παιδιά πάµε στη συµφωνία
της προηγούµενης Κυβέρνησης Βρούτση στη Γενεύη, που κάναµε µε το ILO και είχαµε κλείσει τα εργασιακά».
Θυµίζω, όµως, ότι στην παραλαβή-παράδοση του Υπουργείου
έδωσα δύο φακέλους στην τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
και για τα εργασιακά και για τα ασφαλιστικά και τους πετάξανε
και τους δύο στο όνοµα –τι;- ότι «εµείς δεν αναγνωρίζουµε αυτά.
Πάµε σε µια άλλη γενναία διαπραγµάτευση, µια διαπραγµάτευση
από µηδενική βάση», και να τα αποτελέσµατα. Πετάξατε τις συµφωνίες.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Η θέση σας για τις
συλλογικές συµβάσεις ποια είναι, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή, λοιπόν, είναι η αλήθεια, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Θυµίζω ότι ως Υπουργός προχώρησα σε µεγάλες µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας. Και να απαντήσω και στην πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πρέπει να συνεννοούµαστε επιτέλους.
Και επειδή ακούω πλέον και δειλά-δειλά να λέτε και τη λέξη µεταρρυθµίσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ -δεν ξέρω τι εννοείτε, θυµίζω ότι η αγορά εργασίας της χώρας µας ήταν µία κακορυθµισµένη αγορά εργασίας. Σήκωνε πάνω της στρεβλώσεις και
παθογένειες δεκαετιών, που την αυτοϋπονόµευαν. Μία απ’ αυτές
ήταν το βέτο του Υπουργού. Ας βγει κάποιος –αυτό που πήρε
πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ- να υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει βέτο του
Υπουργού.
Υπάρχει κανείς –φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πιστεύει- που να
λέει ότι δεν πρέπει να µειωθεί το tax weights, δηλαδή το µη µισθολογικό κόστος; Έξι µονάδες το µειώσαµε, ήµασταν η πιο
ακριβή αγορά εργασίας εναντίον των εργαζοµένων. Ή υπάρχει
κάποιος που να βάλει φρένο στη ασυδοσία της εργοδοσίας υπερασπιζόµενος τους εργαζόµενους µε πραγµατικά µέτρα, όπως
ήταν το 10.500, το οποίο αµφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, για να υπερασπίσει τους εργαζόµενους, τον απλό εργαζόµενο και να καταπολεµήσει την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, ολοκληρώστε, παρακαλώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ή τον …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με ακούτε, κύριε
Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …που υπονόµευε για δεκαετίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν µε ακούτε, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλες αυτές οι αλλαγές που κάναµε στην αγορά εργασίας και
από τις οποίες µερικές κρατάτε, κάποιες αλλάξατε, ήταν παθογένειες και στρεβλώσεις δεκαετιών που χτύπησαν τους ανέρ-
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γους, χτύπησαν το πιο ευαίσθητο κοµµάτι, που ήταν η αγορά εργασίας.
Θέλω, λοιπόν, να κάνω µια δήλωση. Να το πούµε, να συνεννοηθούµε ως πολιτικό σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό κλείνετε,
κύριε Βρούτση, γιατί διαφορετικά θα παρέµβω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, Πρόεδρε, βεβαίως.
Εάν υπήρχαν θεωρητικά αυτές οι µεταρρυθµίσεις από το παρελθόν, το χτύπηµα στην αγορά εργασίας θα ήταν πολύ πιο µειωµένης ισχύος, η ανεργία δεν θα πήγαινε στο 27,9%. Και πάλι
εάν δεν τις κάναµε το πρώτο διάστηµα που µπήκαµε στο µνηµόνιο, η ανεργία θα είχε περάσει το 30%.
Άρα, λοιπόν, ιδού πεδίο δόξης λαµπρό, προχωρήστε. Όµως,
δυστυχώς, για τον ελληνικό λαό δεν µπορείτε ούτε να διαπραγµατευτείτε ούτε να συµβιβαστείτε µε τη λέξη αλήθεια. Είστε συµβιβασµένοι µόνο µε το ψέµα και την ανεπάρκεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και επειδή σας υπέβαλε ένα ερώτηµα ο κ. Μπαλαούρας, αλλά δεν τον ακούσατε
στην ειρµό της τοποθέτησής σας, να απαντήσω εγώ, εξωδίκως,
στον κ. Μπαλαούρα.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχει δηµοσίως
δυο φορές τοποθετηθεί επί του ερωτήµατος που βάλατε, µια
στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης και άλλη µια στη συνέντευξη
του κ. Παπαχελά στον τηλεοπτικό σταθµό που εργάζεται ο τελευταίος και ήταν απόλυτα ξεκάθαρος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Απόλυτα ξεκάθαρος
προς τα πού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπέρ των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων. Απολύτως ξεκάθαρος.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κρατά ο Προεδρεύων, ο κ. Κακλαµάνης, τα όσα προσπαθεί να κρατήσει από αυτήν την πάλαι
ποτέ κοινωνική κεντροδεξιά µπροστά στον ολετήρα που, κακή τη
τύχη, σήµερα βρίσκεται στην ηγεσία της παράταξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ειρωνεία, κατέβηκε από το
Βήµα ο Γιάννης ο Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας του Αντώνη
Σαµαρά και ανεβαίνει εκείνος που έφυγε την πρώτη µέρα, που
έπρεπε, συναντώντας την τρόικα, να ξεχαστούν όσα σήµερα ξανακούσατε και άκουσε και ο ελληνικός λαός. Από ποιον; Από τον
Γιάννη τον Βρούτση, που κράτησε, προτίµησε να κρατήσει, την
καρέκλα του Υπουργού και να ξεχάσει. Πώς το είπε κλείνοντας;
Ότι θα κάνουν διαπραγµάτευση από µηδενική βάση; Κοιτάξτε τις
αφίσες εκείνης της εποχής. Το λάβαρο έλεγε «επαναδιαπραγµάτευση» και έλεγε µάλιστα πολύ συγκεκριµένα άρθρα που θα επαναδιαπραγµατευθούµε.
Πρώτη συνάντηση της τρόικας ήταν στο Υπουργείο Εργασίας.
Έµεινε η περίφηµη φράση που αποδόθηκε σε άλλους, ενώ ανήκει και δεν πρέπει να του την πάρουµε στον Αντώνη τον Σαµαρά,
η εντολή στους Υπουργούς «και τώρα που θα έρθει η τρόικα στα
τέσσερα». Ήταν δικιά του. Όσο και αν σοκάρει, ενοχλεί, ήταν
δικιά του.
Και σήµερα; Ικανοποίησε η οµιλία του κ. Βρούτση, βεβαίως, το
µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού που είναι δυσαρεστηµένο
από την ακολουθούµενη πολιτική. Μα, µήπως δεν το λέει ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός; Δεν λέει ότι δικαιολογηµένα είναι η κοινωνία
δυσαρεστηµένη; Μα, αλλιώς θα πρέπει να είσαι τρελός. Όµως,
σε καµµιά περίπτωση -είµαι σίγουρος- εκείνοι που άκουγαν τον
κ. Βρούτση δεν έχουν ξεχάσει το «ουδείς αναµάρτητος», άλλη
χαρακτηριστική έκφραση της λεγόµενης µετα-κωλοτούµπας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα
οι Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν να παρασχεθεί στην Ελλάδα ένα ευνοϊκότερο πακέτο µέτρων για την
ελάφρυνση του χρέους, κάτι που είναι αναµφισβήτητα θετικό και
πρέπει να χαιρετιστεί µε εντιµότητα και παρρησία τουλάχιστον
απ’ όσους δεν υποβιβάζουν την αλήθεια προς όφελος των κοµµατικών σκοπιµοτήτων.
Είναι αρκετά τα µέτρα που συµφωνήθηκαν για το χρέος; Πιστεύω πως όχι. Είναι, όµως, η πρώτη φορά που η Ευρώπη παρέχει ένα συγκεκριµένο πακέτο ελάφρυνσης και ανταποκρίνεται
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στις δεσµεύσεις που άλλες φορές στο παρελθόν παρείχε, αλλά
δεν υλοποίησε. Δεν δικαιούµεθα, λοιπόν, να µην ανταποκριθούµε
στην πρόκληση. Δεν δικαιούµεθα –νοµίζω, κανένας- να ευχόµαστε να αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, γιατί στο τέλος το µάρµαρο το πληρώνει ο ελληνικός λαός και κανείς δεν θέλει να γυρίσουµε πίσω, στο 2009, όσο και αν η επικαιρότητα πολλές φορές το κάνει.
Περιµένοντας τη σειρά µου, είδα σήµερα στον Τύπο ότι αθωώθηκε ο κ. Γεωργίου. Γιατί; Γιατί το 2009, όπως κατέθεσαν χθες
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, ήρθε να κάνει
το θέληµα, λέει, του ΔΝΤ και όπως του το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στο δικαστήριο το είπαν ο κ. Λογοθέτης και η κ. Γεωργαντά. Και αθωώθηκε! Ε, λοιπόν, στο 2009 κανείς δεν θέλει να
γυρίσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αθωώθηκε για το
θέµα της διπλοθεσίας του και όχι επί της ουσίας της υπόθεσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά, κύριε Κακλαµάνη, και
καλά κάνετε και το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έτσι, γιατί κρατιούνται Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ περισσότερο ήθελα να τονίσω ακριβώς τα «µαϊµού» στοιχεία, που λέει ότι µε εντολή τα άλλαξε. Και τότε λέγαµε και εµείς -το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ- ότι θα
τον πάµε και φυλακή - και αυτόν και τον Παπανδρέου- αλλά τον
κάναµε συνεταίρο µετά στην εξουσία. Και φαντάζοµαι ότι δεν
χρειάζεται να συστηθώ, λέγοντας «εµείς», εννοώ οι κλασικοί της
Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε
µια θετική εξέλιξη που φοβάµαι, όµως, ότι εµπεριέχει και αρνητικές εξελίξεις, κυρίως ως προς την ύπαρξη του δηµοσιονοµικού
χώρου που έχει άµεση ανάγκη η χώρα για να στηρίξει ένα πρόγραµµα ανάπτυξης. Και αυτό που αναφέρω έχει άµεση σχέση µε
τον προϋπολογισµό που συζητάµε, για τον οποίο τόσο στην επιτροπή της Βουλής όσο και σήµερα εκφράζω την απόλυτη απογοήτευσή µου.
Δεν αισθάνοµαι ότι θα προσέφερα καλές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση ή στον τόπο αν αποδεχόµουν και υπερψήφιζα τον προϋπολογισµό που έχουµε ενώπιόν µας. Η διατήρηση των πλεονασµάτων στο ύψος του 3,5% του ΑΕΠ, που όπως ακούσαµε από
τις Βρυξέλλες αναµένεται να διατηρηθεί και τα επόµενα χρόνια,
αποτελεί για τη χώρα µας έναν όχι απλώς στενό, αλλά ασφυκτικό
κορσέ, που για να επιτευχθεί απαιτεί νέο αίµα από τον ελληνικό
λαό.
Είναι δε ένας στόχος απολύτως οραµατικός και παντελώς ανέφικτος, κατά την προσωπική µου άποψη, για τα επόµενα χρόνια.
Ακόµη και για το 2017, όµως, η ανάγκη επίτευξης αυτού του στόχου είναι βέβαιο πως θα κοστίσει ακόµη περισσότερη φτώχεια
και απελπισία στον ελληνικό λαό, ο οποίος ήδη στενάζει και δεν
µπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στις βασικές του ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φωνάζουν πολλοί, µαζί µε
αυτούς και εγώ από την αρχή της κρίσης και θα συνεχίσω και σήµερα από αυτό το Βήµα να λέω ότι τόσο εδώ στην Αθήνα όσο
και στις Βρυξέλλες κάποιοι τεχνοκράτες δεν φτάνει να κοιτάζουν
µόνο τους αριθµούς. Εµείς, όµως, που είµαστε πολιτικοί, θα έλεγα ότι απαγορεύεται να µένουµε σε αυτούς. Οφείλουµε να σταθούµε πάνω από τους τεχνοκράτες και πάνω από τους αριθµούς,
κοιτάζοντας κατά πρόσωπο τους ανθρώπους.
Ποια είναι η πολιτική των τελευταίων µνηµονιακών χρόνων,
στην οποία στηρίζονται αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα; Είναι
η πολιτική των δανειστών για συνεχή αύξηση των φορολογικών
συντελεστών σε όλους τους επιµέρους τοµείς της φορολογίας.
Τι δεν καταλαβαίνουµε, λοιπόν; Τι είναι αυτό που µας εµποδίζει
να εξορθολογίσουµε τις πολιτικές που ασκούνται και οι οποίες
συνέχεια πλήττουν τους πολλούς και τους αδύναµους και µάλιστα µε εξαιρετικά άνισους και άδικους τρόπους; Δηµοσιονοµική
τάξη δεν σηµαίνει οικονοµική ευθανασία των πολιτών. Η Ελλάδα
δεν θα γυρίσει ποτέ στην ανάπτυξη µε µια ρηµαγµένη κοινωνία.
Το αντιλαµβανόµαστε και είµαι σίγουρος ότι το αντιλαµβάνεται
–θέλω να πιστεύω- και η Κυβέρνηση που ακόµη µια χρονιά, όµως,
ακολουθεί την πεπατηµένη του αδιέξοδου, προσθέτοντας νέα
δυσβάσταχτα βάρη σε εκείνους που δεν µπορούν πλέον να αγο-
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ράσουν ούτε τα βασικά τρόφιµα.
Καλούµαστε, λοιπόν, να ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό που
φέρνει άλλα 2,5 δισεκατοµµύρια σε φόρους, οι περισσότεροι έµµεσοι. Μπορούµε να πούµε, άραγε, «ναι», σε ένα τέτοιο σχέδιο;
Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν µπορώ και δεν πρόκειται να πω
«ναι». Με τη δική µου ψήφο δεν θέλω να µεγαλώσει το πρωτογενές πλεόνασµα πάνω στις πλάτες των συνηθισµένων υποζυγίων
µε τις ήδη πετσοκοµµένες συντάξεις που ταΐζουν ολάκερες φαµίλιες, µε τους µισθούς της πείνας που στον ιδιωτικό τοµέα ιδιαίτερα καταβάλλονται στη χάση και στη φέξη.
Αναρωτιέµαι, όταν ακούω στην Αίθουσα αυτή κάποιους συναδέλφους που δήθεν στηρίζουν τις προτάσεις τους στην κοινή λογική – λέει ο Μητσοτάκης- και στο πολιτικά ορθό –ξαναλέει- εάν
ζούµε στον ίδιο κόσµο αυτός και εµείς, εάν γνωρίζει πραγµατικά
ο κ. Μητσοτάκης ανέργους, µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα. Γιατί
µόλις προχθές είδα ένα βίντεο που τον ρωτά ο δηµοσιογράφος
«έχετε ζήσει µε 700 ευρώ ποτέ;» και λέει «όχι, και δεν φαντάζοµαι
πως µπορεί να ζει κανένας µε 700 ευρώ». Όµως, είναι αυτός που
µιλά τώρα για την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, να φύγει ό,τι υπάρχει ακόµα.
Εάν πραγµατικά έχουµε την αίσθηση για την ποσότητα των
συσσιτίων που καθηµερινά παρέχονται από συλλόγους, από µητροπόλεις, από ενορίες, νοµίζω ότι µε πολύ δυσκολία κανένας
µπορεί να συνεχίζει να δίνει εµπιστοσύνη σε µια τέτοια πολιτική.
Εγώ ξέρετε σε αυτόν τον κόσµο ζω και γι’ αυτό δεν µπορώ να
προσφέρω την ψήφο µου σε έναν προϋπολογισµό-σφαγείο, που
µπορεί να εγκριθεί από τους δανειστές, αλλά δεν θα εγκριθεί
ποτέ από τους πολίτες της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µερικές ηµέρες έπεφταν
βροχή τα χειροκροτήµατα στον απερχόµενο Πρόεδρο των ΗΠΑ,
όταν ευρισκόµενος εδώ στην Αθήνα µιλούσε για την ανάπτυξη
και έλεγε ότι οι δηµόσιες δαπάνες υποβοηθούν αυτή την ανάπτυξη.
Όµως, η Κυβέρνηση πράττει τα ακριβώς αντίθετα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπερθεµατίζει σε αυτή την συνταγή, που
όλοι ξέρουν πια ότι αποτελεί καταστροφή. Γι’ αυτό, όχι απλά
απορώ, αλλά πραγµατικά απογοητεύοµαι και αντιδρώ, βλέποντας την Κυβέρνηση να υιοθετεί ένα πλήρες νεοφιλελεύθερο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής πολιτικής, αλλά και µια Αντιπολίτευση,
που θέλει να αποκαλείται κεντροδεξιά και να υιοθετεί, όµως, τις
συνταγές του ΔΝΤ και των Βρυξελών, υποστηρίζοντας, για παράδειγµα, πως αποτελούν ιδεοληψία οι συλλογικές συµβάσεις,
η προστασία της πρώτης κατοικίας, η άρνηση των µαζικών απολύσεων στο δηµόσιο ιδιαίτερα.
Και καθώς προέρχοµαι από αυτήν την κεντροδεξιά σάρκα από
της σάρκα της, αναρωτιέµαι: Αλήθεια, ποιους εκπροσωπεί ο κ.
Μητσοτάκης; Τον ΣΕΒ ή τους µπαρουτοκαπνισµένους αγωνιστές
της ΔΑΚΕ, που πριν λίγες ηµέρες κατήγγειλαν τον ΣΕΒ, λέγοντας
πως ταυτίζεται µε τις θέσεις του ΔΝΤ και προσβάλλει τους κοινωνικούς εταίρους;
Η Νέα Δηµοκρατία είναι σήµερα στην Αντιπολίτευση. Μπορεί
να αρθρώσει επιτέλους µια καθαρή κουβέντα για τους µισθούς
και τις συντάξεις, για τις απολύσεις; Μπορεί να µας πει το σχέδιό
της για την ανάταξη της οικονοµίας πέρα από τις γενικόλογες
διαπιστώσεις για µειώσεις φόρων, κυρίως στα επιχειρηµατικά
κέρδη; Μπορεί να µας πει εάν συµφωνεί ή διαφωνεί επιτέλους
µε όλα αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα; Μπορεί αυτή η συµφωνία της
αλήθειας επιτέλους να µας πει αν είναι το περιτύλιγµα του µνηµονίου;
Όµως, επανέρχοµαι, κλείνοντας στην Κυβέρνηση, γιατί δικός
της είναι ο προϋπολογισµός που συζητάµε, δικό της έργο και
αποτέλεσµα των δικών της πράξεων και λέω ότι λυπάµαι γιατί,
δυστυχώς, ο προϋπολογισµός προβλέπει µείωση δαπανών κατά
3,7%, δηλαδή 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι περικοπές αυτές
προέρχονται κυρίως από τις συντάξεις, όπου το µαχαίρι φτάνει
στα 600 εκατοµµύρια ευρώ.
Πώς µπορεί κανένας να στηρίξει τέτοιου είδους επιλογές, όταν
έχουν προηγηθεί αλλεπάλληλες περικοπές από τις κυβερνήσεις
που προηγήθηκαν και τις οποίες δικαιολογηµένα στιγµατίσαµε,
ανεξάρτητα αν ο Γιάννης λίγο πριν το ξέχασε και ακολούθησε τη
συνταγή «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω µέλι».
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Θέλω να σας θυµίσω ότι το 2012, τότε ακριβώς όταν αποκαλύφθηκε ότι η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά ήθελε, δυστυχώς,
να ξεχάσει τις δεσµεύσεις της, είναι ώρα κι σήµερα να έχει προ
οφθαλµών η Αντιπολίτευση, πριν κάνει δεσµεύσεις την συµπεριφορά της ως Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διάστηµα ακούµε
και πάλι από την Κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί νέα
µέτρα. Αλήθεια, είναι κανένας που το πιστεύει αυτό;
Οι Έλληνες, δυστυχώς, έχουν χάσει και την ελπίδα και την εµπιστοσύνη τους και θέλουν επιτέλους από την Κυβέρνηση αυτή
που, όπως όλα δείχνουν, έχει ακόµα περιθώρια για να βελτιώσει
την κατάσταση, να προχωρήσει πιο γοργά, πιο θαρρετά και να
µην ακολουθήσει το παράδειγµα των προηγουµένων.
Είναι λάθος να λένε οι δανειστές «βγάλτε πλεόνασµα» και
εµείς να το κάνουµε στερώντας οξυγόνο επιβίωσης από την κοινωνία, γνωρίζοντας δε ότι µε αυτή τη συνταγή ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Είναι λάθος να περιµένουµε ότι µε την
σηµερινή δοµή του κράτους και της φορολογικής διοίκησης µπορεί να υπάρξει λογική και δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως πρέπει, για όσους
παρακολουθούν τη συζήτηση από το κανάλι της Βουλής, να
δώσω δύο νούµερα. Ο προϋπολογισµός προβλέπει µείωση, όπως σας είπα, δαπανών 600 εκατοµµυρίων ευρώ από τις συντάξεις. Φαντάζοµαι ότι αντιλαµβάνεστε πως ουσιαστικά έτσι αφαιρούνται αυτά τα χρήµατα από την πραγµατική αγορά, δηλαδή
από το κουλούρι των παιδιών και από το βοήθηµα των ανέργων
της κάθε οικογένειας.
Είναι δυνατόν αυτή η πολιτική να πάει µακριά; Μήπως µπορεί
αυτή η πολιτική να διορθώσει τίποτε από αυτά; Ασφαλώς, όχι και
ούτε αυτός ο προϋπολογισµός. Άλλωστε, ούτε καν αυτή η Κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο.
Εκείνο που λέει είναι ότι είναι σύµφωνος αυτός ο προϋπολογισµός µε τα µνηµόνια, δικά της και των προηγούµενων, κι ότι θα
επιτευχθούν οι συµφωνηµένοι µε τους δανειστές στόχοι. Η µόνη
µειωµένης αξιοπιστίας υπόσχεση που δίνει η Κυβέρνηση είναι ότι
δεν θα χρειαστούν νέα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λυπάµαι, αλλά τέτοιες πολιτικές –κλείνω, κύριε Πρόεδρε- δεν
είναι δυνατόν να υποστηρίξω. Εντολή νέων θυσιών του λαού δεν
υπογράφω.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση φοβάµαι πως έχει µπει σε µια
στενωπό που δεν θα ανοίξει ποτέ. Ελπίζω πραγµατικά να διαψευστώ, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο Υπουργός, κ. Μουζάλας. Μετά θα µπούµε στον κατάλογο των
συναδέλφων. Οι τέσσερις πρώτοι είναι ο κ. Μπαλαούρας, ο κ.
Βλάσης, ο κ. Κούζηλος, ο κ. Παπαθεοδώρου. Θα παίρνουν τον
λόγο τέσσερις µε πέντε συνάδελφοι και θα ακολουθεί ένας Υπουργός, συγκεκριµένα η κ. Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισµού,
που είναι ήδη στην Αίθουσα.
Ορίστε, κύριε Μουζάλα, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Υπουργός Μεταναστατευτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι να
µιλήσω για τον προϋπολογισµό σαν Υπουργός ενός νεοσύστατου Υπουργείου.
Το πρόβληµα το οποίο έζησε και συνεχίζει να ζει η χώρα µας
από το 2015, µε την έξαρση τον Σεπτέµβριο του 2015, είναι γνωστό, έχει πολυσυζητηθεί, έχουµε συµφωνήσει σε κάποια πράγµατα, έχουµε διαφωνήσει σε άλλα. Εγώ θα προσπαθήσω να σας
µιλήσω χωρίς µελό αντιδράσεις, χωρίς κορώνες και χωρίς να
απευθύνω κατηγορίες, κάνοντας διαπιστώσεις και µόνο.
Το πρόβληµα αυτό οδήγησε στην ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γιατί; Η χώρα µας απεδείχθη ανοχύρωτη διοικητικά, ανοχύρωτη από άποψη πολιτικής
απέναντι στο προσφυγικό και µεταναστευτικό κύµα που ξέσπασε. Επίσης, απεδείχθη ότι ήταν διοικητικά ανεπαρκής και για
την αντιµετώπιση των µεταναστών, νοµίµων και παρανόµων, που
από το 2000 µέχρι να ξεσπάσει το προσφυγικό κύµα, ήρθαν στη
χώρα µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιτρέψτε µου να σας πω ότι από το 2000 µέχρι το 2015 η
Αστυνοµία έχει καταγράψει περίπου ένα εκατοµµύριο µετανάστες οι οποίοι πέρασαν και ήρθαν στη χώρα µας. Και όποιος
ξέρει από αυτά, καταλαβαίνει ότι ένας µεγάλος αριθµός, τουλάχιστον ένα 30%, πέρασαν χωρίς να καταγραφούν εκείνα τα χρόνια. Εποµένως, το πρόβληµα της µετανάστευσης δεν ήταν κάτι
άγνωστο στη χώρα µας. Αυτό το οποίο ήταν άγνωστο ήταν η πολιτική µας για τη µετανάστευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Και παραµένει ένα ερώτηµα. Αυτό το 1 εκατοµµύριο plus, οι
οποίοι πέρασαν από τη χώρα µας, πού είναι; Σήµερα εµείς καταγράφουµε τριακόσιες χιλιάδες νόµιµους µετανάστες και υπολογίζουµε ότι υπάρχουν κι άλλες τριακόσιες χιλιάδες οι οποίες δεν
έχουν καταγραφεί. Πού βρίσκονται; Δεν υπήρχε αυτή η διοικητική δοµή η οποία θα µπορούσε να ασχοληθεί, να καταγράψει
και να χαράξει πολιτική όχι αποσπασµατικά αλλά συνολικά πάνω
σε αυτό το πρόβληµα.
Και µετά προέκυψε και το πρόβληµα της µεγαλύτερης µεταναστατευτικής και προσφυγικής ροής στην Ευρώπη από τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, που έτυχε στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να το αντιµετωπίσει.
Τι πρέπει να κάνει ένα Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής;
Πρέπει να αποκαταστήσει λάθη τα οποία έχουν γίνει.
Υπηρεσία Ασύλου: Αυτήν τη στιγµή χωλαίνουµε στην Υπηρεσία
Ασύλου. Κοιτάξτε, όµως, να δείτε κάτι, πριν κάνουµε τις συγκρίσεις, γιατί πολλές φορές στις συζητήσεις εδώ πέρα λέµε «Στη
Γερµανία πώς τα κατάφεραν;». Στη Γερµανία η Υπηρεσία Ασύλου
δηµιουργήθηκε το 1958. Σήµερα έχει δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους, χώρια τους συµβασιούχους. Στην Ολλανδία δηµιουργήθηκε το 1963. Στη χώρα µας δηµιουργήθηκε πριν από πέντε
χρόνια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ την παρέλαβε είχε διακόσιους υπαλλήλους. Αναγκαστικά σήµερα έχουµε ξεπεράσει τους εξακόσιους,
µαζί µε εκατόν πενήντα τρεις από την UNHCR που «τους δάνεισε» στην Υπηρεσία Ασύλου, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε. Και δεν φθάνουν.
Έτσι, λοιπόν, όντας σε όλους σαφές ότι χρειαζόµαστε µια Υπηρεσία Ασύλου, που να µπορεί να διεκπεραιώσει γρήγορα και να
λύσει αυτό το τρικ του ότι οποιοσδήποτε έρχεται στη χώρα µας
κάνει αίτηµα ασύλου, χρειαζόµαστε µια µεγάλη αύξηση. Ο προγραµµατισµός µας είναι άλλες διακόσιες προσλήψεις µέσω
ΑΣΕΠ µέχρι το 2017 και άλλες διακόσιες προσλήψεις µέσα στο
2017, χώρια οι συµβασιούχοι οι οποίοι προκηρύσσονται κάθε
τόσο. Το 70% των χρηµάτων για την Υπηρεσία Ασύλου, µέχρι
στιγµής γίνονται από κοινοτικά ταµεία.
Υποδοχή: ήµασταν µια χώρα ανοχύρωτη. Δεν είχαµε καµµία
υποδοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε χίλιες θέσεις υποδοχής. Το Δικαστήριο του Στρασβούργου µάς απείλησε µε καταδίκη -όχι εµάς,
τις προηγούµενες κυβερνήσεις-, αν δεν φτιάχναµε άλλες δύο χιλιάδες θέσεις υποδοχής και τα προηγούµενα τρία χρόνια, πριν
γίνει Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φτιάχτηκαν αυτές οι θέσεις υποδοχής, µε αποτέλεσµα να καταδικαστούµε από το Συµβούλιο του
Στρασβούργου.
Προσέξτε τώρα, ένα εκατοµµύριο άνθρωποι πέρασαν από το
2000 µέχρι το 2015 και ένα 30% παραπάνω, που δεν καταγράφηκε. Αυτό λέει η επιστήµη του µεταναστευτικού. Χίλιες θέσεις
υποδοχής. Δεν είναι λογικό αυτό, δεν είναι πολιτική αυτή.
Αυτήν την έλλειψη πολιτικής πληρώνουµε και αυτήν την έλλειψη πολιτικής φιλοδοξεί τούτη εδώ η Κυβέρνηση να καλύψει
µε τη δηµιουργία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Δεν έχει νόηµα να σας πω ότι κάτω από κακές συνθήκες, αναγκαστήκαµε, δηµιουργήσαµε πενήντα πέντε χιλιάδες θέσεις φιλοξενίας, κακές -τα έχουµε ξανασυζητήσει-, τις βελτιώνουµε κλπ..
Υπηρεσία Υποδοχής: εξήντα άτοµα, πριν τη µεταναστευτική
κρίση. Άνθρωποι που πέρασαν και θα όφειλε η Υπηρεσία Υποδοχής να τους υποδεχθεί και να τους ταυτοποιήσει: από το 2000
µέχρι το 2015 πάνω από ένα εκατοµµύριο, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την αστυνοµία, συν ένα 30% που δεν έχει καταγραφεί. Μηδέν. Εξήντα υπάλληλοι. Θα προχωρήσουµε και εκεί, σε
καινούριους υπαλλήλους, πάντα µέσω του ΑΣΕΠ, πάντα µέσω
της νοµοθεσίας του κράτους, µε διαφάνεια, συν συµβάσεις, για
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να µπορέσουµε ακριβώς να ανταποκριθούµε σε αυτό στο οποίο
προηγούµενες κυβερνήσεις δεν ανταποκρίθηκαν.
Γιατί, ξέρετε, το να υπάρχουν θέσεις υποδοχής δεν είναι µονάχα ένα ανθρώπινο δικαίωµα αυτού του οποίου έρχεται. Είναι
συγχρόνως, ασφάλεια για το κράτος, δηλαδή το να ξέρουµε πού
βρίσκεται ο καθένας, είναι ασφάλεια γι’ αυτόν που έρχεται, άρα
και για τα δικά του ανθρώπινα δικαιώµατα, έχει µεγάλη σηµασία
για την κοινωνική συνοχή, έχει µεγάλη σηµασία για το δεύτερο
στάδιο, που είναι η ένταξη.
Ασυνόδευτοι ανήλικοι: τριακόσιες θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε
τριακόσιες θέσεις στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Από τον
Μάρτιο που οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που µένουν στην Ελλάδα,
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηµιουργεί εκατό θέσεις το µήνα. Σήµερα έχουµε χίλιες
τριακόσιες θέσεις για ασυνόδευτα ανήλικα και το πλάνο µας είναι
µέσα στο 2017 να έχουµε δηµιουργήσει άλλες χίλιες θέσεις.
Αυτά όλα βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι οι ροές θα συνεχίσουν
να είναι αυτές που η συµφωνία Ευρώπης-Τουρκίας έχει επιφέρει,
αυτή δηλαδή η τεράστια µείωση των ροών, και δεν θα έχουµε
πάλι µια αύξηση των ροών όπως συνέβαινε πριν.
Ένα άλλο κοµµάτι, το οποίο µέσα σε αυτήν τη µεγάλη καταιγίδα προσφυγικού και µεταναστευτικού που µας βρήκε αναγκαστήκαµε και το ξεχάσαµε, αναγκαστήκαµε και το παραµελήσαµε,
είναι η ύπαρξη αυτών των προσφύγων και µεταναστών που ήδη
υπήρχαν στη χώρα µας.
Σας ξαναλέω είναι ένα εκατοµµύριο. Πού είναι, ρε παιδιά,
αυτοί; Είναι καταγεγραµµένοι τριακόσιες χιλιάδες. Πού είναι; Πέρασαν ένα εκατοµµύριο µε βάση την αστυνοµία, συν τριακόσιες
χιλιάδες που βγάζουν οι µαθηµατικοί τύποι, χωρίς να µπορέσει
η αστυνοµία να τους καταγράψει. Πού βρίσκονται αυτοί; Τι θα
κάνουµε για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται νόµιµα ή παράνοµα
µέσα στη χώρα µας;
Πρέπει, λοιπόν, η Υπηρεσία Ένταξης να αυξήσει τις δυνάµεις
της και να αυξήσει το έργο της. Η Υπηρεσία Ένταξης είναι µια
υπηρεσία παραµεληµένη, η οποία ακριβώς έµεινε παραµεληµένη, διότι δεν υπήρχε από την πλευρά του ελληνικού κράτους
µια ανησυχία, µια διάθεση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους,
να ξεχωρίσει αυτούς οι οποίοι µπορούν να νοµιµοποιηθούν στο
µέλλον και να µπορέσει να δώσει κίνητρα για την ένταξή τους.
Σας επαναλαµβάνω: η ένταξη είναι λάθος -και είναι λάθος σκόπιµο- να θεωρείται µονάχα από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών και των προσφύγων, γιατί η ένταξη
είναι ασφάλεια, είναι κοινωνική συνοχή και είναι ανάπτυξη. Και
αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες και επίσης είναι ένα θεώρηµα επιστηµονικό, το οποίο όσο και αν θέλει κανείς να κάνει αντιπολίτευση, δεν µπορεί να το αλλάξει.
Τα χρήµατα τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισµό για
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι τα βασικά, διότι
η πολιτική την οποία θα εφαρµόσουµε -και µέχρι στιγµής την
εφαρµόσαµε µε επιτυχία- είναι να διεκδικήσουµε, πρώτον, και να
απορροφήσουµε, δεύτερον, χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να σας πω επειδή πετύχαµε, αυτή η Κυβέρνηση το πέτυχε να αναγάγει το πρόβληµα όχι σε ελληνικό, αλλά σε ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα το οποίο συµβαίνει στην Ελλάδα, συµβαίνει
στην Ιταλία για τους Ιταλούς αντίστοιχα. Μέσα από αυτή τη λογική διεκδικούµε χρήµατα. Τα παίρνουµε. Έχουµε απορροφήσει
τα έκτακτα κονδύλια. Και τώρα είµαστε σε θέση και αυξάνουµε
συνέχεια την απορρόφηση των τακτικών κονδυλίων.
Οι εθνικοί πόροι οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν, γιατί δεν γίνεται να αντιµετωπίσεις µεταναστευτικό και προσφυγικό χωρίς τη
χρήση εθνικών πόρων, ευτυχώς εκπίπτουν από τα πλαίσια της
συµφωνίας, δηλαδή δηµοσιονοµικά δεν θα επιβαρύνουν τη χώρα
µας.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι µέσα στα µέτρα που η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει να πάρει και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προωθεί, είναι η χρηµατοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τον προϋπολογισµό, είναι ένα
µεγάλο κοµµάτι της να περάσει στους δήµους και ειδικά σε αυτούς τους δήµους, αυτό το κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
που πιο πολύ από τους άλλους δοκιµάζονται από το προσφυγικό
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και το µεταναστευτικό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπολογίζουµε ότι, εφόσον οι
ροές δεν αυξηθούν και εφόσον οι συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση εφαρµοστούν, µέχρι το τέλος του 2017 πάνω από είκοσι
χιλιάδες πρόσφυγες θα έχουν µετεγκατασταθεί στην Ευρώπη.
Στο ίδιο διάστηµα εµείς θα πρέπει να εξασφαλίσουµε για αυτούς,
και για εµάς, συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες τιµούν και τη δική µας αξιοπρέπεια, και συνθήκες ασφάλειας και
για αυτούς και για εµάς µέσα σε µια περιοχή έκδηλα ταραγµένη
και ανασφαλή. Εννοώ τη λεκάνη της Μεσογείου, εννοώ το Αιγαίο,
εννοώ τη Μεσόγειο από την πλευρά της Ιταλίας.
Το προσφυγικό είναι ένα θέµα το οποίο δεν σηκώνει αντιπολίτευση, δεν σηκώνει κραυγές, δεν σηκώνει φωνές, δεν σηκώνει
πολιτικές δολοφονίες. Είναι διαφορετικό πράγµα να ασκηθεί κριτική για τη διαχείριση, να ασκηθεί κριτική για αυτό ή για το άλλο
και είναι διαφορετικό πράγµα να αναχθεί το προσφυγικό σε µείζον ζήτηµα αντιπολίτευσης.
Νοµίζω ότι µέχρι τώρα η Αντιπολίτευση µέσα στη Βουλή, στο
δηµοκρατικό τόξο, κατάφερε και κράτησε κάποιους τόνους µε
πολλή αξιοπρέπεια, παρ’ όλες τις διαφωνίες που µπορεί να έχουµε. Θα έκανα έκκληση, λοιπόν, αυτό να συνεχιστεί, µήπως µπορέσουµε, εφόσον και για όσο ισχύει η συµφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, µέσα στα επόµενα δυο-τρία χρόνια, να έχει η χώρα µας
λύσει αυτό το πρόβληµα.
Όχι να το έχει λύσει κρύβοντάς το κάτω από το χαλί, όχι να το
έχει λύσει µη γνωρίζοντας πού πήγαν όλοι αυτοί που πέρασαν,
ποιοι είναι, πώς είναι, αλλά λύνοντάς το µε βάση τις διεθνής συνθήκες, την ελληνική νοµοθεσία, τη συνθήκη της Γενεύης και κυρίως µε βάση τις δυνατότητες και τις προοπτικές για ένταξη
όσων µείνουν εδώ πέρα και για ζητήµατα τα οποία ωφελούν την
ασφάλεια της χώρας µας και την προοπτική ανάπτυξης της
χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα θέµα διαδικασίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο διαδικαστικό, κύριε Λοβέρδο; Δεν υπάρχει διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν υπάρχει θέµα διαδικασίας κάθε τρεις
και λίγο. Τη διαδικασία την έχουµε συµφωνήσει από την αρχή.
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν σας δώσω τον
λόγο, να σας πω ότι –αυτό τουλάχιστον παρέλαβα από τον κ. Κακλαµάνη– είµαστε στη διαδικασία όπου µιλάει ο Υπουργός, θα
µιλήσουν πέντε Βουλευτές, θα µιλήσει Υπουργός και θα προχωρήσουµε. Πέραν τούτου δεν έχουµε να πούµε τίποτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλετε να σας στείλω το αίτηµα µε
δύο υπογραφές για να πάρω τον λόγο αυτοδικαίως ή να σας παρακαλέσω να µου δώσετε τριάντα δευτερόλεπτα; Θέλω να πω
κάτι σήµερα που είπα και χθες και µου έδωσε δίκιο ο Πρόεδρος
της Βουλής.
Εάν δεν µου δώσετε τον λόγο, θα εφαρµόσω τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να εφαρµόσετε τον
Κανονισµό.
Προχωρούµε µε τον κ. Γεράσιµο Μπαλαούρα, για επτά λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Συνάδελφοι, ακούγοντας την Αντιπολίτευση µιάµιση µέρα τώρα, µου ήρθαν στον νου
οι στίχοι του Μανώλη Αναγνωστάκη ως σαν τα θύµατά σας –
Νέας Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- να φωνάζουν µε τους στίχους αυτούς του Αναγνωστάκη. Ακούστε τους:
«Δεν χάσαµε µόνο τον τιποτένιο µισθό µας. Τα πιο ακριβά ενθύµια που µέσα στην κάσα κρύβαµε. Στο τέλος το ίδιο το σπίτι
µας µε όλα τα υπάρχοντα. Δεν βγάλαµε καλό χαρτί. Χάναµε. Χάναµε ολοένα. Δώστε µας πίσω» –φωνάζουν- «τα χρόνια µας. Δώστε µας πίσω τα χαρτιά µας.»
Γιατί, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης που ονοµάτισα, αφήσατε πίσω σας µια χώρα λεηλατηµένη σε ερείπια. Από πού να
αρχίσεις την ανοικοδόµηση και µάλιστα σε ένα εχθρικό περίγυρο
που φωνάζετε; Από αυτό το κράτος το πελατειακό χωρίς δοµές,
µε µια τεράστια γραφειοκρατία, χωρίς ποιότητα υπηρεσιών, κρά-
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τος-λάφυρο, κρατικοδίαιτο στους ηµέτερους;
Μιλάτε εσείς για πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής,
του λαθρεµπορίου; Δεν τα ανεχτήκατε απλώς, αλλά µαζί τα στήσατε. Με ποιες δοµές; Με ποιο προσωπικό; Τι αφήσατε πίσω
σας, προκειµένου εµείς να υλοποιήσουµε την πολιτική µας;
Και από πάνω, επειδή δεν µπορείτε να κάνετε πολιτική, κάνετε
µικροπολιτική σε αγαστή συνεννόηση µε τα αγαπηµένα σας
ΜΜΕ, εάν ο Τσίπρας πήγε στην Πάρο µε τους πενήντα τρεις –
ενώ πήγε µε έξι-, εάν ο Τσίπρας, όπως είπε άγνωστος δήθεν πιλότος, ξόδεψε 300.000 ευρώ, ενώ ήταν µόνο 23.000 ευρώ, για
να αποτίσει φόρο τιµής εκ µέρους όλων των Ευρωπαίων –το υπογραµµίζω αυτό- στους ανθρώπους που ενέπνευσαν και εµπνέουν
εκατοµµύρια καταφρονηµένους ανθρώπους για να αποκτήσουν
την χαµένη περηφάνειά τους.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τον είχαν εξουσιοδοτήσει;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι, κυρία Βούλτεψη,
τη χαµένη περηφάνειά τους. Να αισθανθούν άνθρωποι στη Λατινική Αµερική, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη ακόµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ας ελευθερώσει µερικούς κρατούµενους
ακόµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Αφήστε αυτήν την
προπαγάνδα, αυτήν τη σκιά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποια προπαγάνδα; Στη φυλακή είναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο προϋπολογισµός
του 2017 καταρτίστηκε µε σειρά κοινωνικά χαρακτηριστικά, µε
ξεκάθαρη στόχευση για την προστασία των φτωχότερων στρωµάτων του ελληνικού λαού και την ενίσχυση της δηµόσιας υγείας
και παιδείας.
Όµως, προχθές την επιτυχία της χώρας µας για την αποµείωση του χρέους σε πρώτο –υπογραµµίζω– βραχυχρόνιο επίπεδο
τη σχολιάσατε αρνητικά.
Αποφασίστηκε η αποµείωση του χρέους ύψους 22% του ΑΕΠ,
δηλαδή περίπου 45 δισεκατοµµύρια ευρώ και η µετατροπή των
κυµαινόµενων επιτοκίων σε σταθερά ύψους 1,5% που προστατεύει την ελληνική οικονοµία, σε ένα περιβάλλον αυξηµένης διεθνούς αβεβαιότητας.
Δηλώνουµε, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είµαστε σ’ αυτή την
αβεβαιότητα, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούµε σε καµµία περίπτωση την απαίτηση για µέτρα µετά τη λήξη του προγράµµατος.
Εµµένουµε σταθερά στη θέση µας ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να
αποτελεί την εξαίρεση στην ευρωπαϊκή κανονικότητα σε ό,τι
αφορά στις εργασιακές σχέσεις.
Προηγουµένως ρώτησα τον κ. Βρούτση, τον καθ’ ύλην υπεύθυνο της Νέας Δηµοκρατίας, και σαν Υπουργό και σαν σκιώδη
σήµερα. Με τη σκιά θα µείνει, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Όσον
αφορά τον κ. Μητσοτάκη, προσπάθησε να τον διορθώσει ο κ. Κακλαµάνης. Και ξέρουµε τη γνωστή συζήτηση που έκανε ο κ. Κακλαµάνης δηµοσίως, ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε τη γραµµή από
τη Νέα Δηµοκρατία για την προστασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αλλά µετά υπαναχώρησε στα πιο αδιάλλακτα στοιχεία του κόµµατός του. Αυτή είναι η κατάσταση µε τη Νέα
Δηµοκρατία και µε την παρούσα ηγεσία.
Η συζήτηση για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα
για το χρέος θα συνεχιστεί. Στόχος της συζήτησης αυτής είναι η
περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που θα συµπαρασύρει προς τα κάτω και τα πρωτογενή πλεονάσµατα µετά τη
λήξη του προγράµµατος. Και αντί να έχετε το θάρρος να καλοδεχθείτε τη σηµαντική αυτή εξέλιξη, αντίθετα έχετε το θράσος
να την αντιπαραβάλετε µε το περιβόητο PSI. Χθες όλοι οι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µιλούσατε για το PSI
που έδωσε -όλος ο κόσµος το ξέρει και το κατηγορεί- ένα τελειωτικό σπρώξιµο στη διάλυση των ασφαλιστικών ταµείων. Δεκαεννιά δισεκατοµµύρια κόστισε το PSI στα ασφαλιστικά ταµεία.
Κατέστρεψε τους µικροοµολογιούχους που είχαν βάλει ό,τι επενδύσεις είχαν στο δήθεν ισχυρό κράτος -όχι ισχυρό απλώς, αλλά
τίµιο- για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους και βύθισε τις
ελληνικές τράπεζες στηρίζοντας τις ξένες. Αυτό ήταν το PSI σας.
Μιλήσατε -και µάλιστα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεωνγια το χρέος. Θα βάλω αυτό το ζήτηµα και θα φωνάξω τον κ. Βενιζέλο κι άλλους για να µιλήσουν για το PSI. Μιλάτε για πρωτογενή πλεονάσµατα εσείς που δεσµευθήκατε για χρόνια σε δυσ-
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θεώρητα πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 4,5%, ενώ µε την
ισχύουσα νοµοθεσία εξοικονοµούνται 20 δισεκατοµµύρια.
Συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός
ανάγκης. Πηγάζει από το τρίτο µνηµόνιο που αναγκαστήκαµε να
υπογράψουµε το καλοκαίρι του 2015 και που µε µεγάλη της
χαρά και µεγάλη της ανυποµονησία συνυπόγραψε και η Νέα Δηµοκρατία.
Λέτε για τον Στουρνάρα. Δεν το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας.
Να το ξεκαθαρίσουµε. Το λέει ο Γιάννης ο Στουρνάρας, που όλοι
ξέρουµε πολύ καλά το πρόσφατο παρελθόν του. Ποτέ η Τράπεζα
της Ελλάδας δεν είπε ότι κόστισε η διαπραγµάτευση 86 δισεκατοµµύρια. Και παρ’ όλα αυτά, λαµβάνουµε ακριβώς τα µισά µέτρα απ’ όσα θα λάµβαναν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αν
είχαν µείνει στην κυβέρνηση. Θα θέλαµε, προφανώς κι άλλα κονδύλια, όπως για τον πολιτισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Επιδιώκουµε να πιάσουµε τους συµφωνηθέντες στόχους για
να έρθουµε πιο κοντά στην κανονικότητα, ώστε να τελειώνουµε
µια καλή µε το καθεστώς της νεοφιλελεύθερης επιτροπείας. Δεν
θα πω πολλά νούµερα.
Προχωρώ και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τα εξής:
Δώσαµε σηµαντικά κονδύλια, 400 δισεκατοµµύρια παραπάνω
σε σχέση µε το 2016. Μιλάµε για ανθρωπιστική κρίση. Η ανθρωπιστική κρίση δεν ήρθε από το υπερπέραν. Δεν την έφερε κανένας από εκεί. Εσείς τη δηµιουργήσατε.
Οι φόροι πράγµατι είναι βαρείς, και οι άµεσοι και οι έµµεσοι.
Θέλουµε να τους µειώσουµε προοδευτικά. Ο Τσακαλώτος πρότεινε στους πιστωτές να δεχθούν τη µείωση του στόχου για το
πλεόνασµα από το 3,5% στο 2,5% και αυτό το 1% να πάει στη
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η
πρόταση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΣΥΡΙΖΑ για µείωση των
σηµερινών υψηλών φόρων που πράγµατι επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα. Η διαφορά µας µε τον κ. Μητσοτάκη, την ηγεσία
της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ότι εµείς δεν βάζουµε τη µείωση
των φόρων πάνω από την προστασία αυτών που έχουν πληγεί
σκληρότερα από την κρίση, πάνω από το κράτος πρόνοιας.
Σε πολλά πράγµατα οφείλω να πω -και το έχουν πει και κεντρικά µας στελέχη- ότι αργούµε και πρέπει να προχωρήσουµε µε
γοργότερους ρυθµούς, για τη διαφθορά, για το στήσιµο του
νέου παραγωγικού µοντέλου που θα θέλαµε. Όµως, ό,τι και να
πείτε, ό,τι και να κάνετε, µαζί µε τις ελίτ και τα κανάλια δεν θα
µπορέσετε να µας βάλετε στο κάδρο σας, στο κάδρο της λαµογιάς, της λεηλασίας, της διαφθοράς, της ανεντιµότητας, τα ανοµίας. Θα προχωρήσουµε για να δώσουµε πάλι την ελπίδα στον
χειµαζόµενο λαό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαλαούρα, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα κάτω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και στη Βιβλιοθήκη
της Βουλής και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, κυρίες, πρέσβεις, σύζυγοι πρέσβεων ξένων διπλωµατικών αποστολών στην
Ελλάδα, καθώς και κυρίες µέλη του Λυκείου Ελληνίδων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχει έρθει στο Προεδρείο το ακόλουθο έγγραφο: «Κύριε Πρόεδρε, ζητείται ο λόγος, δια του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, βάσει του Κανονισµού». Δεν
αναφέρει για ποιο πράγµα είναι και υπογράφουν οι κ.κ. Χαρακόπουλος και Παπαθεοδώρου. Να υποθέσω ότι είναι στα παρεµπίπτοντα ζητήµατα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρθρο 67, παράγραφος 2, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Άρθρο 67, παράγραφος 2. Δεν λέει ποιο είναι. Για τέσσερις λόγους µπορεί να
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είναι παρεµπίπτον: Ή αιτίαση για παραβίαση συγκεκριµένης διάταξης του Κανονισµού της Βουλής ή αιτίαση για µη τήρηση της
σειράς της ηµερήσιας διάταξης -κανένα από τα δύο δεν ισχύειή πρόταση για αναβολή της συζήτησης…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το ξέρετε αυτό. Θα το δούµε όταν
µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας πω.
Εν πάση περιπτώσει, λέει στην παράγραφο 3 ότι οι αιτιάσεις
α’ και β’ –αυτά, δηλαδή, που διάβασα- υποβάλλονται γραπτώς
στον Πρόεδρο της Βουλής από δύο τουλάχιστον Βουλευτές -δεν
αναφέρθηκε τίποτα από αυτά τα δύο- και σε κάθε περίπτωση, ο
λόγος δίνεται στον πρώτο, όπως υπογράφουν.
Ο πρώτος που υπογράφει είναι ο κ. Χαρακόπουλος. Δίνω τον
λόγο για δύο λεπτά στον κ. Χαρακόπουλο να µας πει ποιο είναι
το ζήτηµα όπου έγινε παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής.
Ορίστε, κύριε Χαρακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ο κ. Λοβέρδος, µου ζήτησε να συνυπογράψω το αίτηµά του να γνωρίζει
η Βουλή τους Υπουργούς που θα κληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια
της πενθήµερης συνεδρίασης να λάβουν τον λόγο.
Νοµίζω ότι για την καλύτερη προετοιµασία των Βουλευτών και
την οργάνωση της συζήτησης, θα είναι σωστό να γνωρίζουµε τον
αριθµό των Υπουργών, ποιοι Υπουργοί θα λάβουν στις πέντε
αυτές ηµέρες τον λόγο. Νοµίζω χθες ο Πρόεδρος της Βουλής
δεσµεύθηκε ότι θα το γνωρίζουµε. Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει
γνωστό στο Σώµα ποιοι Υπουργοί θα λάβουν τον λόγο. Επ’ αυτού
θα θέλαµε διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κύριε
Χαρακόπουλε.
Θεωρώ ότι το αίτηµα είναι απολύτως εύλογο. Αµέσως µετά
από τους πέντε Βουλευτές θα µιλήσει η κ. Κονιόρδου. Γίνονται
κάποιες µικρές ανακατατάξεις από τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Μόλις ολοκληρωθεί ο κατάλογος, θα έρθει και θα µοιραστεί
και στους Βουλευτές για να γνωρίζουν ακριβώς τη διαδικασία και
τι ακριβώς συµβαίνει.
Με την έννοια αυτή, να προχωρήσουµε στον κ. Βλάση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω µε νέο
αίτηµα όπως, για πρώτη φορά, Πρόεδρος της Βουλής το έβαλε
σήµερα. Εγώ χρησιµοποίησα την τρέχουσα διαδικασία. Αυτό
ήταν το θέµα µου. Θέλω να πω δύο επιχειρήµατα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μα, σας είπα ότι γίνεται δεκτό το αίτηµα κα µάλιστα το χαρακτήρισα και ως εύλογο.
Εάν υπάρχει άλλο ζήτηµα, να το ξαναδούµε στην ώρα του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα το δούµε ξανά µετά τον επόµενο
οµιλητή. Είστε απαράδεκτος πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ποιος είναι απαράδεκτος, ας το κρίνει το Σώµα.
Να προχωρήσουµε τη διαδικασία, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα το δούµε
µετά τον παρόντα οµιλητή, µε ευθύνη δική σας. Θα το είχαµε τελειώσει. Δεν θέλετε να πάµε έτσι; Θα πάµε αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μα, σας είπα ότι το
αίτηµα γίνεται δεκτό. Εάν υπάρχει άλλο αίτηµα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Το «γίνεται
δεκτό» σηµαίνει ότι µας δίνετε τον κατάλογο. Ο κατάλογος δεν
είναι έτοιµος ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας είπα ότι ο κατάλογος θα έρθει µόλις ολοκληρωθεί, γιατί γίνονται µικροαλλαγές. Μέχρι στιγµής, πάντως, ξέρουµε ότι θα µιλήσουν άλλοι
τέσσερις Βουλευτές -δηλαδή άλλη µισή ώρα- κατόπιν θα µιλήσει
η Υπουργός Πολιτισµού, η κ. Κονιόρδου στην ώρα που της διατίθεται.Μετά θα ακολουθήσουν άλλοι τέσσερις Βουλευτές -δηλαδή άλλη µισή ώρα- και στη συνέχεια θα έχουµε τον επόµενο
Υπουργό. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το θέµα θα προκύψει τουλάχιστον µετά από µιάµιση ώρα για το ποιος είναι αυτός που θα
διαδεχθεί την κ. Κονιόρδου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βλάσης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω
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ότι κάθε φορά που ακούω τόσο εµπνευσµένες οµιλίες σαν αυτήν
του κ. Μπαλαούρα, αρχικά µου φτιάχνει η διάθεση, µειδιώ, αλλά
στο τέλος λυπούµαι, γιατί φαίνεται ότι πραγµατικά, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έχετε πάρει
ένα οριστικό διαζύγιο µε την πραγµατικότητα. Και αν δεν το καταλάβετε γρήγορα, να ξέρετε ότι, τουλάχιστον, το έχει καταλάβει
ο κόσµος.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, του 2017 αποτελεί το µανιφέστο
της πολιτικής αλήθειας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Μετά
τις δικαιολογίες και τα ελαφρυντικά του περσινού προϋπολογισµού, έχουµε πλέον αποτυπωµένη σε χαρτί την κατάρρευση των
«κόκκινων» γραµµών σας, την εξασθένιση ή και αναστροφή των
κοινωνικών προσήµων που υπερήφανα θα βάζατε στις πολιτικές
σας αποφάσεις, το πραγµατικό πρόσωπο της δήθεν αριστερής
στρατηγικής σας.
Ο προϋπολογισµός του 2017 φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της
αποτυχηµένης διακυβέρνησής σας. Είναι σκληρός, στείρα φοροεισπρακτικός, δεν διαθέτει όραµα και µακρόπνοη στρατηγική
και -δυστυχώς για όλους µας- δεν πρόκειται να πετύχει τους στόχους του. Είναι ένας προϋπολογισµός που κάλλιστα θα µπορούσε να µετονοµαστεί απλώς σε «λυπητερή» καθώς δεν διευθετεί προβλήµατα, δεν προσεγγίζει λύσεις παρά µόνο στραγγίζει
και τις τελευταίες σταγόνες ρευστότητας των Ελλήνων πολιτών
και της αγοράς.
Και για όσους αναρωτιούνται, όχι δεν µεταφέρει πια τα βάρη
στους εφοπλιστές και στους βιοµήχανους, όπως συνηθίζετε να
λέτε. Εκτός αν θέλετε να µας πείσετε πως µόνο εκείνοι απολαµβάνουν τον καφέ και χρησιµοποιούν την σταθερή τηλεφωνία.
Βάσει της πάγιας τακτικής σας, βέβαια, φαντάζοµαι πως ακόµα και τώρα αυτόν τον σκληρό προϋπολογισµό θα προσπαθήσετε να τον παρουσιάσετε σαν επιτυχία. Φαντάζοµαι πως µε
χαρά θα ενδυθείτε τον µανδύα του νικητή και θα προσπαθήσετε
να µας πείσετε για το πόσο αποτελεσµατικοί είστε.
Μην χαραµίζετε άδικα τις δυνάµεις σας. Πλέον το αριστερό
σας πλεονέκτηµα έχει µετατραπεί σε αριστερή αναλγησία. Και
αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί ακόµα κι αν
δεν καταλαβαίνουν από δείκτες και νούµερα, βιώνουν την ανικανότητά σας κάθε µήνα που παίρνουν την σύνταξή τους πετσοκοµµένη, κάθε φορά που το καλάθι της νοικοκυράς χρειάζεται
περισσότερα χρήµατα για να γεµίσει, κάθε φορά που επισκέπτονται ένα υπό κατάρρευση νοσοκοµείο.
Κυρίες και κύριοι, οι αριθµοί δεν λένε ψέµατα. Επιβάλετε
νέους φόρους άµεσους και έµµεσους, περικοπές στις συντάξεις
και στην κοινωνική προστασία ύψους 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Και για να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα για το µέγεθος αυτό, να
σηµειώσω πως πρόκειται σχεδόν για έναν νέο ΕΝΦΙΑ, αυτόν που
περήφανα θα καταργούσατε.
Η δήθεν αριστερή σας ευαισθησία εφαρµόζει το πιο σκληρό
µνηµόνιο, στο οποίο η αναλογία εισόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση µε τις δαπάνες, αγγίζει το 93%. Οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους προς ιδιωτικούς φορείς αυξήθηκαν κατά 63% επί της κυβέρνησής σας, ενώ και τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς το κράτος έχουν ξεπεράσει τα 17
δισεκατοµµύρια.
Οι επενδύσεις τείνουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Δεν
περιµέναµε, βέβαια, τίποτα διαφορετικό από µια κυβέρνηση, που
αρνείται πεισµατικά να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές,
από µια κυβέρνηση που το 2016 µε την αβεβαιότητα και την
υπερφορολόγηση οδήγησε για πρώτη φορά σε κλείσιµο περισσότερες επιχειρήσεις από όσες άνοιξαν.
Με την ιδεοληπτική εµµονή σας στην φοροεισπρακτική λιτότητα δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα, καθώς, όπως όλοι
γνωρίζουµε, ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος.
Κι, όµως, στον προϋπολογισµό του 2017 κάνετε λόγο για ανάπτυξη της τάξης του 2,7%. Και κάπου εδώ αναρωτιόµαστε όλοι
το εξής: Είστε σε θέση να γνωρίζετε την διαφορά µεταξύ του εφικταίου και του εφικτού; Κυβερνάτε τη χώρα βάσει ευχών και υπεραισιόδοξων προσδοκιών ή βάσει ρεαλιστικών στόχων; Με ποιον
µαγικό τρόπο σκοπεύετε να οδηγήσετε σε άνοδο την ιδιωτική κατανάλωση, όταν φορτώνετε τους πολίτες µε πρόσθετα φορολογικά βάρη; Με ποιον τρόπο θα αυξήσετε κατά 9,1% τις επεν-
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δύσεις, όταν οι αλλεργικές αντιδράσεις σας προς το κεφάλαιο
είναι πλέον γνωστές στα πέρατα του κόσµου;
Ακόµα κι αν πρέπει να παραδεχθούµε, βέβαια, πως επιδείξατε
ιδιαίτερη ικανότητα στο να ψυχολογήσετε, να χειραγωγήσετε και
να κεφαλαιοποιήσετε το λαϊκό αίσθηµα στις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, οι γνώσεις σας στην ψυχολογία της αγοράς
παραµένουν κάτω του µετρίου, διότι σε αντίθεση µε τις προσφιλείς τακτικές σας που εδράζονται στο θυµικό, οι αγορές και οι
επενδύσεις, κύριε Σταθάκη, κινούνται βάσει ψυχρής λογικής. Και
το γνωρίζετε αυτό, αλλά το κρύβετε.
Λυπάµαι πραγµατικά για τα νέα µέτρα, που θα επιβαρύνουν
τους Έλληνες πολίτες. Λυπάµαι διπλά, όµως, γιατί τα µέτρα
αυτά δεν έχουν ως στόχο να µας βγάλουν επιτέλους απ’ αυτήν
την κρίση, την κρίση που µας έχει ταλαιπωρήσει τόσα χρόνια.
Ακόµα και 100% επιτυχηµένα να είναι, ακόµα κι αν επιβεβαιωθούν
οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις σας, τότε η χώρα θα οδηγηθεί
στα επίπεδα του 2014. Και αυτό σας το λέει κάποιος που δεν
ήταν Βουλευτής τότε, τότε που η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε καταφέρει να προσεγγίσει το σηµείο καµπής αυτής της
υφεσιακής πορείας. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι αριθµοί.
Αυτήν τη σταθερότητα φοβηθήκατε, γιατί είχατε επίγνωση πως
οι λαϊκίστικές εικόνες και οι κενές αριστερές υποσχέσεις σας δεν
θα είχαν καµµιά απήχηση σε µια κοινωνία σε συνθήκες κανονικότητας.
Κάνατε τα πάντα για να έρθετε στην εξουσία και, δυστυχώς,
όχι µόνο σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά γυρίσατε
τη χώρα και την ελληνική οικονοµία πολύ πίσω. Οι θυσίες που οι
Έλληνες θα κάνουν, δεν θα γίνουν, δυστυχώς, για να δούµε µια
άσπρη µέρα. Θα γίνουν για να πληρωθεί το κοστούµι -και µάλιστα άνευ γραβάτας- των 100 δισεκατοµµυρίων της δήθεν γενναίας διαπραγµάτευσής σας, θα γίνουν, γιατί αφήσατε τον χρόνο
να περνά, χαµένοι στις ιδεοληπτικές αγκυλώσεις σας.
Η Νέα Δηµοκρατία ως µόνη δύναµη ευθύνης του τόπου µας,
καταψηφίζει τον προϋπολογισµό και αντιπαραθέτει ρεαλιστικές
και εφαρµόσιµες προτάσεις που µπορούν να φέρουν αποτελέσµατα και να οδηγήσουν την πατρίδα µε σταθερά βήµατα προς
την ανάπτυξη και την ευηµερία.
Και όχι, εµείς δεν διαθέτουµε κανένα µαγικό ραβδί, ούτε περιµένουµε κάποιον από µηχανής θεό. Η επαγγελµατική µας καταξίωση, η εµπειρία ζωής και η όρεξη για δουλειά είναι τα δικά µας
δυνατά σηµεία. Και σύντοµα ο ελληνικός λαός θα µας δώσει την
ευκαιρία να τα αξιοποιήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
Μέχρι να συνεννοηθώ µε τον κ. Κακλαµάνη πάνω στην αιτίαση
που προβάλατε, να προχωρήσουµε στον κ. Κούζηλο.
Ελάτε, κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άλλος ένας µνηµονιακός προϋπολογισµός, άλλος ένας υφεσιακός, φοροεισπρακτικός προϋπολογισµός, άλλος ένας τιµωρητικός προϋπολογισµός για τον Έλληνα.
Για να µπορέσει ένα κυρίαρχο κράτος να σταθεί όρθιο, θα πρέπει να µεριµνάει για την πρωτογενή παραγωγή του. Φυσικά βλέπουµε ότι για την πρωτογενή παραγωγή και για βασικούς πυλώνες ανάπτυξης αυτό που έχουµε είναι φόροι, φόροι, φόροι.
Ό,τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία, το συνεχίζετε κι εσείς. Και γενικά
έχουµε καταλήξει να είµαστε µια χώρα παροχής υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισµός του Κράτους θα πρέπει να είναι αναπτυξιακός. «Ανάπτυξη» και «ανταγωνιστικότητα» είναι άγνωστες λέξεις. Ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του κράτους
µας είναι η Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία. Μας δίνει το 7% µε 10%
του ΑΕΠ, εκατόν εξήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, περίπου 14
δισεκατοµµύρια έσοδα τον χρόνο και φυσικά µας δίνει διεθνές
κύρος και γεωπολιτική ισχύ. Και φυσικά, είµαστε οι νούµερο 1
και πρώτοι παγκοσµίως σε µεταφορική ικανότητα.
Εσείς τι έχετε καταφέρει για όλα αυτά; Απεργία διαρκείας της
Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας. Όλα τα ναυτεργατικά σωµατεία έχουν απεργία και δεν ξέρουµε που θα φτάσει.
Ποιος είναι ο λόγος, όµως, για όλα αυτά; Ο λόγος είναι ότι δέχεστε πιέσεις από τους θεσµούς ή τοκογλύφους -όπως τους λέ-
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γατε παλιότερα- για να αλλάξει η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών.
Θα κάνω µια µικρή παρένθεση. Η Νέα Δηµοκρατία είχε αυξήσει τη φορολογία. Από 1% και 3% έχει πάει αυτή τη στιγµή στο
10% και 15% για αξιωµατικούς και πληρώµατα.
Το πρόβληµα τώρα, όµως, ποιο θα είναι; Ξεκινώντας και αυξάνοντας τη φορολογία στο 60%, σύµφωνα µε τα καινούργια δεδοµένα που θα έρθουν, θα δηµιουργηθούν προβλήµατα και στον
κρατικό προϋπολογισµό. Για παράδειγµα, πάρα πολλοί ναυτικοί
θα πηγαίνουν σε ανασφάλιστα πλοία. Αυτό θα έχει άµεσο αντίκτυπο κυρίως στο ΝΑΤ. Θα µειωθούν οι εισφορές και θα δηµιουργηθεί µεγάλη τρύπα στον κρατικό προϋπολογισµό και στο
ασφαλιστικό µας ταµείο.
Γιατί γίνεται η απεργία αυτή τη στιγµή; Είναι δύο οι λόγοι, τα
αιτήµατα. Το πρώτο είναι να µην αλλάξει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ελλήνων ναυτικών και το δεύτερο -ένα πάρα πολύ
απλό που ζητάει η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία- είναι η κατάργηση των διατάξεων του ν.4387/2016, δηλαδή, να µην φορολογηθεί ο Έλληνας ναυτικός µε 60%.
Σε όλα τα άλλα κράτη που έχουν ναυτιλία, ο ναυτικός έχει αφορολόγητο. Κι εσείς τι πάτε να κάνετε; Πάτε να κάνετε ό,τι σας
πει η Γερµανία και το ΔΝΤ, ό,τι σας πουν αυτοί που εσείς ονοµάζετε «θεσµοί».
Το 2015 σε σύνολο είκοσι δύο χιλιάδων εγγεγραµµένων ναυτικών είχαµε δωδεκάµισι χιλιάδες, περίπου, ασφαλισµένους στο
ΝΑΤ, µε εισφορές περίπου 150 εκατοµµύρια. Αυτή ήταν µια προοπτική για να µπορέσουµε να το αναπτύξουµε, όπως λέγατε κι
εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε, δηλαδή, ότι θα µεγαλώσετε τον
αριθµό των ασφαλισµένων, το νηολόγιό µας κ.λπ..
Τώρα τι βλέπουµε; Βλέπουµε ότι από τα τέσσερις χιλιάδες
πλοία στο ελληνικό νηολόγιο θα πέσουµε σίγουρα πιο κάτω,
κάτω από τρεισήµισι χιλιάδες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν
προβλήµατα στο συνάλλαγµα, στο ΝΑΤ και γενικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εκεί ήταν όλο το θέµα. Ο Έλληνας ναυτικός έδινε στη γειτονιά του. Είχε τα χρήµατα να µπορέσει να
κάνει και το κάτι παραπάνω απ’ όλους τους υπόλοιπους σε αυτές τις µνηµονιακές εποχές που ζούµε. Άρα, ο προϋπολογισµός
του Υπουργείου Εργασίας θα έχει µια µεγάλη µαύρη τρύπα για
το 2017, εάν -το ξανατονίζω- περάσουν αυτά που θέλουν οι Γερµανοί.
Η επιστολή της ένωσης πλοιάρχων το 2012 έλεγε: «Με έκπληξη και αγανάκτηση διαπιστώσαµε ότι µετά την ψήφιση του
µνηµονίου εξαπατήσατε µε τον χειρότερο τρόπο, για άλλη µια
φορά, τη ναυτική οικογένεια». Και τότε, υπήρχαν διαβεβαιώσεις
ότι δεν θα θιγούν φορολογικά και συνταξιοδοτικά οι Έλληνες
ναυτικοί. Τον Νοέµβριο του 2013 ο τότε Υπουργός, ο κ. Μουσουρούλης, είχε πει ότι δεχόµαστε πολύ µεγάλες πιέσεις για να αλλάξουν αυτά τα δύο, φορολογία και συνταξιοδοτικό. Έρχεται η
αύξηση της φορολογίας µε τη Νέα Δηµοκρατία και φυσικά, ακολουθούν και τα υπόλοιπα, όπως ήταν οι αποκρατικοποιήσεις.
Να κάνω µια µικρή παρένθεση εδώ. Περιµένουµε πολύ σύντοµα, απ’ ό,τι ακούµε, να γίνει αποκρατικοποίηση του ΟΛΘ, του
λιµανιού της Θεσσαλονίκης. Μια πρόβλεψη που κάνουµε είναι
ότι ο διαγωνισµός θα κηρυχθεί άγονος, γιατί το ελληνικό δηµόσιο
ζητάει 120 εκατοµµύρια για την πώληση του ΟΛΘ. Όµως, αυτό
που ακούµε είναι ότι οι επενδυτές -σύµφωνα µε τα λεγόµενα τα
δικά σας- θέλουν κάτω από 90 εκατοµµύρια. Συνεπώς, µην περιµένετε αυτά τα χρήµατα που περιµένετε από τις αποκρατικοποιήσεις. Να άλλη µία µαύρη τρύπα.
Ο κ. Κουρουµπλής πάνω σε αυτό είπε ότι «όλα είναι αβάσιµα
και ότι δεν θα δεχθούµε να υπάρξουν νέα µέτρα στη φορολογία».
Να σας θυµίσω ότι υπάρχει στο µνηµόνιο II του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας -για να µη λέµε ότι είναι αβάσιµα- και σηµερινή δήλωση του Σόιµπλε, που είπε «πάρτε νέα µέτρα ή αλλιώς
χρεοκοπία». Το µνηµόνιο του 2012 έλεγε -από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο- στο άρθρο 40: «Εξάλειψη ειδικών φορολογικών καθεστώτων για αγρότες και ναυτικούς». Δηλαδή, ό,τι δεν πρόλαβε
να κάνει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα το φέρετε εσείς,
γιατί υπηρετείτε το µνηµόνιο και ακολουθείτε πιστά τη γερµανική
πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στις αποκρατικοποιήσεις δεν υπάρχει το θέµα αυτή τη στιγµή
µόνο για τον ΟΛΘ. Θα ακολουθήσουν άλλα δεκατέσσερα περιφερειακά λιµάνια. Αν αυτό εσείς το ονοµάζετε «αναπτυξιακή πολιτική της χώρας», από εκεί και πέρα τι άλλο έχουµε να πούµε;
Γενικά, βλέπουµε ότι δεν υπάρχει καµµία προοπτική. Θα µείνει
στα χαρτιά όλος ο προϋπολογισµός. Δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Και στην ουσία, αυτό που θα κάνετε είναι να διαλύσετε πάλι µε
φόρους και µε φορολογία την ελληνική οικογένεια.
Όπως λένε και οι φίλοι σας οι Αµερικάνοι, όποιος ελέγχει τους
δρόµους του εµπορίου ελέγχει τον κόσµο. Και ενώ έχουµε τη γεωπολιτική θέση και την προοπτική να είµαστε µέσα σε αυτό το
παιχνίδι, δυστυχώς µε την πολιτική που ακολουθείτε θα το χάσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σχετικά µε το αίτηµα του κ. Λοβέρδου, δεν έχουµε βρει ακόµα τον κ. Κακλαµάνη,
για να δούµε τι άλλο συζητήθηκε και υποσχέθηκε ο κ. Κακλαµάνης.
Πείτε µας εντός δυο λεπτών περί τίνος πρόκειται και µετά θα
επικοινωνήσουµε µε τον κ. Κακλαµάνη, ώστε να είµαστε εναρµονισµένοι µε το πνεύµα.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ποτέ οι σχολαστικοί δεν έδωσαν λύση στα
προβλήµατα. Και ένα µικρό παραδειγµατάκι –διαδικαστικό, βέβαια, όχι ουσίας- είναι το σηµερινό.
Απαιτήσατε απόλυτη και πιστή τήρηση του γράµµατος –και όχι
του πνεύµατος- του Κανονισµού για κάτι που θα είχε τελειώσει
σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Κύριε Πρόεδρε, και χθες, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, όταν ο
κύριος Πρόεδρος της Βουλής µάς εξήγησε τη διαδικασία που
έχει αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων, πριν πει η Βουλή το
«ναι» στην πρόταση του Προέδρου, πήρα τον λόγο. Και µου
έδωσε δίκιο ο Πρόεδρος της Βουλής, διότι έθεσα ένα θέµα µετά
την εµπειρία που είχαµε πέρυσι. Τι είχε συµβεί πέρυσι; Είχε διαρρυθµιστεί µε τον τρόπο που ξέρετε η παρέµβαση των Βουλευτών
και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων εδώ, αλλά οι περισσότερες
παρεµβάσεις των Υπουργών –από σύµπτωση, από σχεδιασµό;
Δεν γνωρίζω- έγιναν την τελευταία µέρα, µε αποτέλεσµα την
ηµέρα του µεγάλου ενδιαφέροντος για τον προϋπολογισµό να
µιλάει µόνο –ή σχεδόν µόνο- η Κυβέρνηση.
Συνεπώς, επικαλέστηκα αυτή την αρνητική εµπειρία και είπα
ότι θα πρέπει να έχουµε εγκαίρως τον κατάλογο των Υπουργών
που θα παρέµβουν, κάνοντας και µια παραίνεση, αν µιλάει ο
Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, να µη µιλάει ο Υφυπουργός. Και δεν αναφέροµαι στον κ. Λιάκο που είναι παρά τω
Πρωθυπουργώ. Τον άκουσα και το πρωί που µίλησε και φυσικά
κάτι έχει να πει. Η Βουλή θα κρίνει αν ήταν σοβαρό ή µη, αλλά
πάντως σωστά παίρνει τον λόγο ως Υφυπουργός Επικρατείας
παρά τω Πρωθυπουργώ.
Όµως, από εκεί και πέρα, πρέπει η Κυβέρνηση να το δει µε µια
συγκράτηση και συστολή, ούτως ώστε να µην νοθευτεί η διαδικασία που αποφασίστηκε. Βάσει αυτής της ανάγκης της µη νόθευσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έκανα το αίτηµά µου.
Και γιατί θα είναι νόθευση, κύριε Πρόεδρε; Διότι η σειρά καθορίζεται βάσει της δύναµης των κοµµάτων, βάσει του χρόνου
που έχει διαρρυθµιστεί και τα λοιπά, όµως, οι παρεµβάσεις µε
πληθωρικό τρόπο των Υπουργών νοθεύουν την κοινοβουλευτική
αυτή σειρά.
Ακόµη δεν µας έχει δοθεί η κατάσταση των οµιλητών Υπουργών. Το ζήτησα χθες από τον κ. Βούτση. Μου είπε «αύριο». Το
ζήτησα σήµερα από τον κ. Κακλαµάνη. Μου είπε «αργότερα».
Ένα θέµα είναι να µας δοθεί ο κατάλογος. Πολύ πιθανόν να
έχουµε αλλαγές, όπως η γραµµατεία µάς λέει, αλλαγές µετατόπισης από σήµερα σε άλλες µέρες οµιλητών Υπουργών.
Ένα δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε και προειδοποιητικό: Μπορεί να µας δοθεί ένας κατάλογος σήµερα, αλλά αυτός να αλλάξει
και όλες οι αλλαγές να πηγαίνουν προς τη λογική «περισσότεροι
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Υπουργοί το Σάββατο». Αυτό δεν θα το δεχθούµε. Και σας προειδοποιώ από τώρα ότι δεν θα είναι ένα θέµα απλής κοινοβουλευτικής ανταλλαγής επιχειρηµάτων, αλλά θα αποτελέσει ένα
ζήτηµα για συγκρούσεις µέσα στη Βουλή, κάτι που δεν είναι
σωστό. Πρέπει να το αποφύγουµε αυτό και επαφίεται στον δικό
σας ρόλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και πάλι κλείνοντας, να σας ξαναπώ
–γιατί το κάνετε πρώτη φορά- ότι µε σχολαστικό τρόπο λύσεις
δεν δίνουµε στα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πάντως, είπατε
αυτά περίπου που είπα προηγουµένως. Δεν έχει σηµασία, όµως,
να µη µείνουµε πάνω σε αυτό.
Είπα προηγουµένως ότι, κατ’ αρχάς, δέχοµαι και εγώ τη λογική
ότι δεν πρέπει να συσσωρευθεί όλη η Κυβέρνηση το Σάββατο.
Γι’ αυτό, αυτό που τηρούµε ήδη από σήµερα είναι πέντε Βουλευτές, ένας Υπουργός, έτσι ώστε πηγαίνοντας προς το Σάββατο
νοµίζω ότι θα έχει διευθετηθεί το θέµα.
Σχετικά µε τον κατάλογο µε τους Υπουργούς, ο κατάλογος πηγαίνει στα κόµµατα. Ξέρουν τα κόµµατα ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Προχωρούµε. Τον λόγο θα έχει τώρα ο κ. Παπαθεοδώρου,
Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, µετά θα µιλήσει ο
κ. Κατσώτης και µετά θα µιλήσει η κυρία Υπουργός.
Θα µου επιτρέψετε για τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Παπαθεοδώρου;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο
µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από τα Εκπαιδευτήρια Καντά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακολουθείτε τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του
κράτους. Τον λόγο θα πάρει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Παπαθεοδώρου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, φοροκεντρικός, υφεσιακός, αλλά και αβάσιµα αισιόδοξος παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2017. Περιλαµβάνει νέους φόρους ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, οι
οποίοι προέρχονται από τη σωρευτική επίδραση των δυσµενών
δηµοσιονοµικών µέτρων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των
12,5 δισεκατοµµυρίων του τρίτου µνηµονίου µε υψηλές προσδοκίες για ανάπτυξη 2,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασµα 1,8.
Όπως διαπιστώνουµε, όµως, και όπως τονίζει άλλωστε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, ο προϋπολογισµός του 2017
αναπόφευκτα λειτουργεί υφεσιακά, καθώς µειώνει δαπάνες και
επιζητεί να αυξήσει φορολογικά έσοδα.
Έτσι, τα δηµοσιονοµικά µέτρα για το 2017 ανέρχονται στα 3,1
δισεκατοµµύρια στα έσοδα και 960 εκατοµµύρια στις δαπάνες.
Από τα 3,1 στα έσοδα τα 2,5 δισεκατοµµύρια είναι νέοι φόροι,
που επιβάλλονται από 1-1-2017 και θα κληθούν να πληρώσουν
οι φορολογούµενοι µέσω της αύξησης φορολογίας φυσικών και
νοµικών προσώπων, ελευθέρων επαγγελµατιών και αγροτών, αυξήσεων των έµµεσων φόρων και νέων φόρων κατανάλωσης.
Αυτήν τη στιγµή βλέπουµε ότι η φοροκαταιγίδα αφορά όλους
τους πολίτες. Περισσότερους φόρους ζητάει η Κυβέρνηση όταν
η οικονοµία είναι σε οριακό σηµείο µε τον κίνδυνο του κόφτη να
πλανάται.
Τα 960 εκατοµµύρια σε περικοπές δαπανών προκύπτουν, κατά
κύριο λόγο, από τις νέες περικοπές για το 2017, που αφορούν
συντάξεις και κοινωνικά δικαιώµατα. Εποµένως, είναι απολύτως
φανερό ότι δεν ευσταθεί κανένα κυβερνητικό επιχείρηµα για πολιτική αναδιανοµής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι ακούσαµε
προηγουµένως; Ακούσαµε περί προϋπολογισµού µε ισχυρό κοινωνικό αποτύπωµα.
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Μια αξιοσηµείωτη πρωτιά του δεύτερου προϋπολογισµού της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που πρέπει να την προσέξουµε όλοι,
είναι το σύνολο των φόρων που αναµένεται να εισπραχθεί το
2017, το οποίο είναι το υψηλότερο από το 2007 µέχρι σήµερα ως
ποσό, αλλά και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Έχουµε την υψηλότερη
φορολογία από το 2007.
Τα µεγέθη του προϋπολογισµού επιβεβαιώνουν την καθίζηση
της χώρας στην ύφεση, στην αβεβαιότητα και στη συνεχή περικοπή στα διαθέσιµα εισοδήµατα του ελληνικού λαού. Πρόκειται
για αφαίµαξη. Αποκαλύπτονται πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα
µε την επιβολή κυρίως νέων φόρων, που σκοτώνουν την πραγµατική οικονοµία. Πρόκειται, συνεπώς, και για έναν αντιαναπτυξιακό, αναποτελεσµατικό, οικονοµικά και κοινωνικά άδικο προϋπολογισµό. Με την ενισχυµένη φορολογική επιβάρυνση οι πολίτες θα συνεχίσουν να δέχονται νέα µέτρα φοροεπιδροµής, µειώσεις µισθών, µειώσεις συντάξεων.
Όλα σε αυτήν την Κυβέρνηση γίνονται και στηρίζονται στην
προχειρότητα, στη σύγχυση και στις αντιφάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στον απολογισµό του έργου του, που κοινοποίησε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονοµικών, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Αλεξιάδης, έλεγε ότι στις
δράσεις του 2016 προωθείται νοµοθετική ρύθµιση για την παράταση εφαρµογής του άρθρου 41 του ν.4172/2013 µέχρι την 3112-2018.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφερόταν χαρακτηριστικά το εξής:
«Για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων σε µια κρίσιµη περίοδο για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας προτείνεται η
αναστολή της εφαρµογής του φόρου υπεραξίας από µεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας».
Για να καταλάβουµε τώρα το µέγεθος της αντίφασης και της
σύγχυσης, στην οποία βρίσκεστε ή της ηθεληµένης υπαναχώρησης -οπότε να µας το πείτε- στον προϋπολογισµό υπάρχει πρόβλεψη και εγγραφή για εισπράξεις 24 εκατοµµυρίων ευρώ στον
κωδικό 0116 έναντι 0 το 2016 από τον φόρο στο εισόδηµα από
υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. Άρα, τι από τα δύο κάνει η
Κυβέρνηση; Τι γίνεται; Αγνοεί το περιεχόµενο της δηµοσίευσης
του απολογισµού του πρώην Υπουργού Οικονοµικών ή θεωρεί
πώς επήλθε η ενίσχυση της αγοράς, η ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας ως δια µαγείας; Πόσο ακόµα θα συνεχίσετε να ταλαιπωρείτε τον τόπο µε αυτές τις προχειρότητες και τις αντιφάσεις,
αφαιµάζοντας τελικά τους πολίτες;
Με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι η έξοδος από
την κρίση περνά µέσα από διαρθρωτικές αλλαγές στη δηµόσια
διοίκηση, περικοπή δαπανών µε τις µεταρρυθµίσεις, ελάφρυνση
των βαρών για επιχειρήσεις και την αντιµετώπιση των όποιων
συµφερόντων, όπως και στην καταπολέµηση της διαφθοράς,
αλλά ο προϋπολογισµός στηρίζεται άλλη µια φορά σε φοροεπιδροµή, σε αβάσταχτα µέτρα για τον ελληνικό λαό και οι προβλέψεις σας για ανάπτυξη το 2017 µε ραγδαία ανάκαµψη των
ιδιωτικών επενδύσεων και δραστική αντιστροφή εξωτερικού ισοζυγίου υπέρ των εξαγωγών δεν στηρίζεται τελικά σε καµµία ρεαλιστική παραδοχή, πρόκειται περί φαντασιώσεων.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακατανοµή φορολογικών βαρών µπορεί να γίνει µε συστηµατικότερες πολιτικές
παρεµβάσεις, για αποτελεσµατική περιστολή της φοροδιαφυγής, των δαπανών του κράτους, διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, εκλογίκευση των φορολογικών δαπανών και γενικότερα
ριζική αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος προς το δικαιότερο.
Στον προϋπολογισµό, που συζητάµε και καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα η επιχορήγηση των νοσοκοµείων, τα οποία στενάζουν, παραµένει η ίδια µε την περασµένη χρονιά, ενώ οι
περιβόητες προσλήψεις νοσηλευτών δεν αναφέρονται πουθενά,
οδηγώντας τη δηµόσια υγεία στην εντατική.
Η τοπική αυτοδιοίκηση δέχεται σηµαντικό πλήγµα µείωσης των
πιστώσεων και καλείται να αντιµετωπίσει πλήθος υποχρεώσεων,
βάζοντας πλέον προ των πυλών σοβαρά ερωτήµατα της βιωσιµότητάς της και της αναπόφευκτης χρεοκοπίας.
Ενδεικτικά, οι πιστώσεις για τον Νοµό µου, για τον Νοµό Αχαΐας, έχουν προϋπολογιστεί για το 2017 στον κωδικό 9010 στα
1,15 εκατοµµύρια για δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών
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έναντι 3,7 εκατοµµύριων που ήταν για το 2016. Είναι, δηλαδή,
κάτω από το µισό.
Τα συµπεράσµατα µπορούµε να τα βγάλουµε όλοι µας. Πρόκειται για µεθοδευµένη οικονοµική ασφυξία της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ώρα που διογκώνετε µε τις αποφάσεις το κεντρικό
κράτος, µε συνεχείς προσλήψεις κοµµατικών στελεχών σε όλα
τα επίπεδα της διοίκησης. Στην ουσία ισχύει αυτό που µου είπε
ένας συµπολίτης µου χθες. Δηλαδή, «ταΐζετε» τον στρατό σας
σε βάρος των αµάχων.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπερκοστολογεί αποκρατικοποιήσεις, που δεν έχει ούτε την πολιτική βούληση, αλλά ούτε και το
σχέδιο για να υλοποιήσει.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σας ρωτώ: Προϋπολογίζετε το 2017
έσοδα 188 εκατοµµυρίων από τον ΔΕΣΦΑ που ναυάγησε. Προτίθεται ο Υπουργός Οικονοµικών να διορθώσει τον συγκεκριµένο
κωδικό; Θα αναµορφωθεί ο προϋπολογισµός, πριν ακόµα αρχίσει
να εκτελείται; Γιατί αυτά τα έσοδα δεν υπάρχουν ακόµα στον
προϋπολογισµό. Ακόµη και η πρόβλεψή σας για 300 εκατοµµύρια από το Ελληνικό είναι, όπως φαίνεται σε όλους, επισφαλής.
Σε µια φράση: Ο προϋπολογισµός του 2017 δεν κάνει τίποτε
άλλο από το να αναδιανέµει τη φτώχεια. Το αποτύπωµα αυτού
του προϋπολογισµού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, το οποίο αποτελεί το ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται η χώρα και θα κινηθεί την
επόµενη χρονιά, εµείς θα το καταψηφίσουµε, γιατί το θεωρούµε
επιζήµιο για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαθεοδώρου, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τελευταίος οµιλητής απ’ αυτόν το κύκλο, πριν πάρει τον λόγο
η Υπουργός, η κ. Κονιόρδου, είναι ο κ. Χρήστος Κατσώτης, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτές τις ηµέρες θα µιλήσουν από αυτό το Βήµα διακόσιοι περίπου Βουλευτές και θα δουν βέβαια πολλοί που µας παρακολουθούν «κροκοδείλια» δάκρυα για τα βάσανα του λαού. Παρ’
όλα αυτά, θα αντιπαρατεθούν δύο στρατηγικές. Η µία στηρίζεται
από τους Βουλευτές των κοµµάτων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, καθώς και όλων των άλλων κοµµάτων και η άλλη, βέβαια,
από τους Βουλευτές του ΚΚΕ.
Όχι, δεν είναι ταυτόσηµοι, έχουν διαφορές. Όµως, στηρίζουν
αυτόν τον δρόµο ανάπτυξης που υπηρετεί τους λίγους και είναι
σε βάρος των πολλών. Διαγωνίζονται ποιος θα τον υπηρετήσει
καλύτερα. Αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων,
την υλοποίηση των δεσµεύσεων, των µνηµονίων και όλων των µέτρων για προσαρµογή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις βέλτιστες πρακτικές που δεν είναι άλλες, παρά αυτές που
ενισχύουν την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων για την
πρόσδεση της χώρας στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, τη συµµετοχή στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή. Είστε στην ίδια µεριά, στο ίδιο κάδρο του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ιµπεριαλιστικών οργανισµών.
Και κύριε Μπαλαούρα –έφυγε- µπορεί να µην είστε στο ίδιο
κάδρο της διαπλοκής, αλλά είστε στο ίδιο κάδρο µε τους Ναζί,
τους εγκληµατίες της Χρυσής Αυγής.
Τα κόµµατα αυτά αναδεικνύουν την επιχειρηµατικότητα, την
ιδιωτική πρωτοβουλία, την κερδοφορία, ως τους όρους εκείνους
που θα αυξήσουν την απασχόληση, την βελτίωση της ζωής του
λαού. Έχει πείρα η εργατική τάξη, ο λαός µας, από την περίοδο
που η ανάπτυξη έτρεχε µε ρυθµούς 7%.
Θεωρούν αυτά τα κόµµατα αναγκαιότητα τα µνηµόνια, τα
µέτρα που ισοπεδώνουν τη ζωή των εργαζοµένων και των άλλων
λαϊκών στρωµάτων, που µειώνουν στα κατώτερα επίπεδα την
τιµή της εργατικής δύναµης, ως αναγκαίο όρο για να βάλουν οι
καπιταλιστές τα αµύθητα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, για να
διασφαλίσουν αυξηµένο µέσο όρο ποσοστού κέρδους.
Θέτουν ως προτεραιότητα τη µείωση της φορολογίας του κε-
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φαλαίου, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως και την
απαλλαγή τους, την παραπέρα ενίσχυση µε ζεστό χρήµα από τον
κρατικό προϋπολογισµό, για να κάνουν επενδύσεις. Η ίδια στρατηγική στηρίζει τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και πολέµους που σκορπούν τον θάνατο, την προσφυγιά και τη µετανάστευση για τον έλεγχο των δρόµων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου από τους µονοπωλιακούς οµίλους. Η ίδια στρατηγική,
κύριε Μουζάλα, εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες και διαµορφώνει
συνθήκες κόλασης για τους ίδιους και για τους κατοίκους των
νησιών.
Οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι βαρύτατες. Με τους κάλπικους καυγάδες κρύβουν τα κόµµατα του κεφαλαίου, οι διάφορες
εφεδρείες τους, αυτήν την κοινή στρατηγική. Έχουν διαφορές,
αλλά αυτές δεν αλλάζουν τη θέση της πλειοψηφίας του λαού και
ιδιαίτερα της εργατικής τάξης.
Αλήθεια, πού διαφωνούν µε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συζητάµε σήµερα; Θέτει κάποιο κόµµα,
εκτός από το ΚΚΕ ζήτηµα κάλυψης των απωλειών των εργαζοµένων, των συνταξιούχων που είχαν στην περίοδο της κρίσης;
Της επαναφοράς των κρατικών συλλογικών συµβάσεων, της σταθερής και πλήρους απασχόλησης των εργαζοµένων µε κατάργηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, λίγων ηµερών και ωρών;
Μήπως είναι αντίθετος κανείς από τα υπόλοιπα κόµµατα στο
να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση µε τα µέτρα, που αφορούν τη
θέσπιση των οµαδικών απολύσεων, την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών, τις ανατροπές στις
ελάχιστες συνδικαλιστικές ελευθερίες, µε µεγάλα εµπόδια στην
ανάπτυξη των αγώνων, στις απεργίες, ώστε να σταθεροποιηθούν
τα κεκτηµένα του κεφαλαίου; Μήπως είστε αντίθετοι στη διευθέτηση του χρέους µε τα επώδυνα µέτρα, προκειµένου να χρηµατοδοτείται το κεφάλαιο από τα µατωµένα πλεονάσµατα της
εργατικής τάξης και του λαού;
Στον προϋπολογισµό που συζητάµε προβλέπεται µείωση των
δαπανών για µισθούς του δηµοσίου κατά 31,8% σε σχέση µε το
2016. Οι απώλειες στους µισθούς των εργαζοµένων έχουν ξεπεράσει όλη αυτή την περίοδο το 50%. Μόνο το 40% των εργαζοµένων της χώρας απασχολείται µε όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς χαρακτηρίζεται ως εργασιακή ζούγκλα. Το 62%, µε στοιχεία δικά σας, των
νέων προσλήψεων στο επτάµηνο του 2016 αφορούσε συµβάσεις
ελαστικής απασχόλησης.
Το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή την πρόταση νόµου, που κατέθεσαν
514 εργατικές οργανώσεις που επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις, καταργεί τους αντεργατικούς νόµους, καλύπτει τις απώλειες. Η Κυβέρνηση δεν την έφερε για συζήτηση. Τα άλλα
κόµµατα δεν πήραν θέση. Προφανώς, γιατί διαφωνούν µε το περιεχόµενό της.
Ποιος, εκτός από το ΚΚΕ, αλήθεια, θέτει ζήτηµα αύξησης των
συντάξεων;
Είστε συνένοχοι στο έγκληµα της κοινωνικής ασφάλισης. Συµβάλατε στη µείωση έως και 50%. Θέτετε ρήτρες µηδενικού ελλείµµατος, ακόµα και για τις κύριες συντάξεις. Την περίοδο από
το 2010 ως 2019 οι περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ και τις έχετε στηρίξει
όλοι.
Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση νόµου για τις συντάξεις, όµως
η Κυβέρνηση, όπως και τα άλλα κόµµατα, την απέρριψαν. Όσες
προτάσεις νόµου φέραµε ως ΚΚΕ -και φέραµε για όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζοµένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουµένων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των φοιτητών, των µαθητών- στάθηκαν απέναντι όλα τα
κόµµατα και τις απέρριψαν. Κύριοι, απορρίψατε αυτές τις προτάσεις, που θα µπορούσαν να ελαφρύνουν όλους αυτούς που
αγκοµαχούν να τα βγάλουν πέρα.
Θα αναρωτηθεί κάποιος, «µα τι, τα άλλα κόµµατα δεν θέλουν
να αντιµετωπίσουν προβλήµατα, να ικανοποιούνται οι ανάγκες
του λαού;». Ούτε θέλουν ούτε µπορούν. Η στρατηγική που υπηρετούν δεν το επιτρέπει. Είναι σε αντίθεση µε τις ανάγκες του
κεφαλαίου, τις οποίες υπηρετείτε.
Προβάλλει η Κυβέρνηση το ιδεολόγηµα της δίκαιης ανάπτυ-
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ξης. Ε, δεν παραµυθιάζεται πια ο κόσµος. Έχει ζωντανό παράδειγµα τον τουρισµό, ο οποίος και επί των ηµερών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ σε αφίξεις τουριστών,
εσόδων και κερδών. Και από την άλλη, έχουµε ρεκόρ µείωσης
εργαζοµένων, ρεκόρ εντατικοποίησης της δουλειάς, µείωσης
των µισθών, των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωµάτων, όπως και το εφάπαξ πρόσφατα, ρεκόρ
στην αδήλωτη εργασία, στην εισφοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
Αυτή είναι η επιλογή του κεφαλαίου και αυτή υπηρετείτε. Η
όποια ανάκαµψη δεν θα αναπληρώσει τις τεράστιες απώλειες
που έχει ο λαός στα χρόνια της κρίσης, ούτε θα ανακόψει την
πορεία επιδείνωσης της ζωής του λαού. Αυτό αποτυπώνεται και
στον προϋπολογισµό που συζητάµε, ο οποίος αποτελεί ένα
ακόµα εργαλείο αναδιανοµής εισοδήµατος σε βάρος των εργαζοµένων για στήριξη του κεφαλαίου µε αύξηση της φοροληστείας, µείωση των µισθών και των συντάξεων, των περικοπών
για υγεία, παιδεία, πρόνοια, τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων,
δηλαδή, της ανατροπής όσων δικαιωµάτων έχουν αποµείνει
στους εργαζόµενους και στα άλλα λαϊκά στρώµατα.
Η άλλη στρατηγική προβάλλεται από τους Βουλευτές του
ΚΚΕ, από την ακούραστη δουλειά των µελών και στελεχών του
ΚΚΕ σε κάθε χώρο δουλειάς και µόρφωσης, σε κάθε γειτονιά.
Λέµε ότι όσο κουµάντο στην οικονοµία κάνουν οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι, όσο θα εξουσιάζουν και θα βρίσκονται στο σβέρκο του
λαού, η κατάσταση θα επιδεινώνεται.
Προβάλλουµε την ανάγκη να συµπορευτεί η εργατική τάξη µε
το ΚΚΕ στον αγώνα για να γίνουν ιδιοκτησία της τα εργοστάσια,
οι επιχειρήσεις, τα µέσα παραγωγής, να αξιοποιηθούν όλες οι
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ώστε µε τη δική της εξουσία και µε εργαλείο τον κεντρικό σχεδιασµό να ικανοποιήσει τις
πραγµατικές του ανάγκες.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Η εργατική τάξη, που
ζει στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, οι αυτοαπασχολούµενοι, που καταστρέφονται από τον ανταγωνισµό, η φτωχή
αγροτιά, που ξεκληρίζεται από την υλοποίηση της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ελπίδα, έχει δρόµο να διαλέξει. Αυτός
βρίσκεται στην πορεία ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήµατος, µε γραµµή πάλης ενάντια στον καπιταλιστικό δρόµο,
ενάντια στα µονοπώλια, σε συµπόρευση µε το ΚΚΕ και την πρότασή του για την εργατική λαϊκή εξουσία. Με αυτήν την µορφή
οργάνωσης της οικονοµίας, µε την εργατική τάξη στην εξουσία,
µόνο τότε θα λυθούν οριστικά τα µεγάλα αδιέξοδα του βάρβαρου συστήµατος.
Χαιρετίζουµε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους πρωτοπόρους εργάτες, που δίνουν τη µάχη για την επιτυχία της αυριανής εικοσιτετράωρης απεργίας και όλες τις λαϊκές οργανώσεις, που συµµετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις και
ενώνουν τις δυνάµεις τους. Το δίκαιο θα κριθεί στους δρόµους.
Όποιος λείπει από αυτόν, θα τον αδυνατίζει να αποτελέσει η αυριανή µέρα σταθµό για την κλιµάκωση των αγώνων. Από τα κάτω,
όσο δυναµώνει ο αγώνας για την κάλυψη των απωλειών και τη
διεκδίκηση των πραγµατικών αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας, τόσο θα ισχυροποιείται η συµµαχία µε τα άλλα λαϊκά
στρώµατα, θα αποδυναµώνεται η εξουσία του κεφαλαίου και θα
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Ψηφίζουµε «όχι» στον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κατσώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στην κυρία
Υπουργό, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις και µαθήτριες µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Μεσσήνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αγαπητοί µαθητές, παρακολουθείτε τη συνεδρίαση για τον
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προϋπολογισµό του κράτους. Γίνεται η συζήτηση µε τους Βουλευτές.
Τώρα θα µιλήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, η κ.
Κονιόρδου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ζούµε µια εποχή µεγάλων προκλήσεων, οικολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών. Ο πολιτισµός, όπως όλοι γνωρίζουµε, δεν
αποτελεί µια διακόσµηση, αλλά µια αναγκαιότητα. Ειδικά σήµερα, που η Ευρώπη και ο κόσµος ολόκληρος καλείται να επαναπροσδιορίσει τις αξίες και την πορεία του, ο πολιτισµός καλείται, σήµερα περισσότερο από ποτέ, να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο.
Ο πολιτισµός µπορεί να δώσει µορφή στο χάος, να εκφράσει
αυτό που δεν µπορεί να ειπωθεί και που όµως, πολλές φορές
είναι και το πιο σηµαντικό. Μπορεί να απελευθερώσει δυνάµεις
θαυµαστής υπέρβασης, ιδιαίτερα για τον τόπο µας, που έχει δείξει δείγµατα εγγενή, δυνάµεις ανάτασης, δυνάµεις στη δύσκολη
συγκυρία που ζούµε, αυτοσεβασµού και αξιοπρέπειας, επίγνωσης της αξίας που έχει αυτός ο τόπος µέσα στη διαχρονική του
πορεία, αλλά και τη δύναµη του πνεύµατος του Οδυσσέα να µπορέσει να υπερβεί τις δυσκολίες, να εφεύρει, να προσφέρει καινοτόµες λύσεις, να δώσει έµφαση στη δηµιουργία και στη δηµιουργικότητα των νέων.
Ακόµα ένα πολύ σηµαντικό δώρο του πολιτισµού, σήµερα ειδικά, είναι να ρίξει φως συνειδητότητας στους πολίτες, για να
µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το πέλαγος χειραγώγησης που
επιτελείται σήµερα παγκόσµια από τα συµφέροντα, διεθνή,
πάσης φύσεως.
Ένα άλλο στοιχείο που είναι, επίσης, πολύ σηµαντικό σε αυτό
το σταυροδρόµι του πολιτισµού µας σήµερα είναι ότι η µνήµη
χρειάζεται να τροφοδοτηθεί, αλλά να συνδυαστεί µε την προοπτική του αύριο, όχι να µείνει σαν ένα µουσειακό κοµµάτι ή µια
προγονολατρεία, στείρα, να συνδεθεί µε το παρόν, µε τη δηµιουργικότητα, µε την ανάταση, την τόλµη του µέλλοντος, έτσι
ώστε να γράψουµε το µέλλον χωρίς διαχωρισµούς, χωρίς φόβο
και να µπορούµε να συµπεριλάβουµε το διαφορετικό, το ευπαθές, το ξένο σε αυτόν τον τόπο.
Όλα αυτά συνθέτουν τον πλούτο της ανθρώπινης βιοποικιλότητας. Για να υλοποιήσουµε αυτές τις αξίες και αυτές τις ιδέες,
το Υπουργείο Πολιτισµού καλείται µε τις µικρές υλικές δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις µεγάλες αυτές προκλήσεις, µε
έναν σταθερό προϋπολογισµό που ακολουθεί τα δεδοµένα του
περσινού, µε πολύ µικρή αύξηση των µεταβλητών δαπανών και
επίσης µια µικρή αύξηση στον τοµέα του αθλητισµού.
Οι στόχοι µας, φυσικά, είναι να συνεχίσουµε την πάγια συντήρηση και ανάδειξη της αρχαίας και βυζαντινής κληρονοµιάς και
νεοτέρων µνηµείων, αλλά παράλληλα να δώσουµε µια ισοδύναµη
έµφαση στην ενίσχυση των σύγχρονων δηµιουργών, να προσφέρουµε τη δυνατότητα µε αιχµή τα µνηµεία µας, τα διαχρονικά
µας µνηµεία, να συνδεθούν µε την παιδεία, µε τον τουρισµό, µε
τις τοπικές κοινωνίες, που έτσι θα αποτελέσουν και τους καλύτερους φύλακες αυτών των µνηµείων, τους καλύτερους αρωγούς, τα προϊόντα που σε όλη την Ελλάδα ξεχωρίζουν, την
προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος, που είναι ένα
ακόµα πολύ µεγάλο κεφάλαιο αυτού του τόπου εκτός από τον
πολιτισµό του, έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν πυρήνα έµπνευσης κι όχι εµπόδιο στην εµψύχωση και την ανάδειξη της σύγχρονης πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, έτσι ώστε να
προσφέρουν ήπια ανάπτυξη και αειφορία.
Με αυτό το πνεύµα θα κινηθεί η φετινή χρονιά που ξεκινάει
από το 2017 για τη σχέση Ελλάδας-Κίνας και Κίνας-Ελλάδας, όχι
µόνο µε πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά µε σύνδεση του πολιτισµού, µε βιοµηχανικές συνεργασίες, µε την οικονοµία, µε τις δυνατότητες εκατέρωθεν να αναπτυχθούν παράλληλα και άλλες
δραστηριότητες.
Αυτή η στρατηγική, που είναι πάρα πολύ µεγάλη και φυσικά
θα συνδέσει πολλά Υπουργεία, έτσι ώστε να συνεργαστούν και
να συντονιστούν γι’ αυτόν τον στόχο, θα στηριχθεί και στην πολύτιµη εµπειρία που αποκτήθηκε τη χρονιά Ελλάδας-Ρωσίας, Ρω-
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σίας-Ελλάδας, που στόχο έχουµε να συνεχιστεί και να µην λήξει
µε το πέρας της χρονιάς. Ήδη έχουν γίνει επαφές και διάλογος,
έτσι ώστε να συνεχιστεί στα επόµενα χρόνια.
Εφόσον δεν έχουµε επιπλέον χρήµατα, προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε την υπάρχουσα κτηριακή υποδοµή του Υπουργείου,
έτσι ώστε να προσφέρουµε -και όσον αφορά τα κτήρια αλλά και
τους θεσµούς- και να παρέχουµε στους πολίτες, αλλά και στους
καλλιτέχνες, στις ευπαθείς οµάδες, στους πρόσφυγες, στους
καλλιτέχνες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν στέγη για
να εκφραστούν -και όχι µόνο την ώρα της παράστασης ή της παρουσίασης-, τη δυνατότητα να στεγαστούν στους ήδη υπάρχοντες χώρους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό και ήδη
έχουµε ξεκινήσει να δουλεύουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης, προσβλέπουµε σε συνεργασίες µε άλλα Υπουργεία,
για να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για το µέγιστο αποτέλεσµα.
Επίσης, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό να εντάξουµε τους εποπτευόµενους φορείς σε δίκτυα, έτσι ώστε να συνδέσουν τις δυνάµεις τους σε συνδιοργανώσεις, µε παράλληλη µέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.
Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι αφορά την αναβάθµιση των
σπουδών στις καλλιτεχνικές σχολές. Για να αλλάξουµε σελίδα,
είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσουµε από την καλλιτεχνική παιδεία. Ακόµα, οι δράσεις σκοπεύουµε να εξακτινωθούν σε όλες
τις περιφέρειες της Ελλάδας, για να υπάρξει µε την αξιοποίηση
των υπαρχουσών δοµών και µε τις συνεργασίες και τις ανταλλαγές µε το κέντρο, µε βάση την αµοιβαιότητα.
Ένας άλλος τοµέας που αποτελεί µια προτεραιότητα είναι η
πολιτιστική διπλωµατία. Ήδη υπάρχει µεγάλη δραστηριοποίηση
στον τοµέα αυτόν, αλλά επιθυµούµε -και το τονίζω αυτό- την
έναρξη ενός δηµιουργικού διαλόγου, µε βάση την πολιτιστική
ισοτιµία, µε βάση την αµοιβαιότητα µε άλλες χώρες, έτσι ώστε
να υπάρξουν συνεργασίες µε µουσεία, µε φεστιβάλ, αξιοποίηση
εδρών, καλλιτεχνικών, ανθρωπιστικών και ελληνιστικών σπουδών.
Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας µια εικόνα που έχω για τον
πολιτισµό σε αυτόν τον τόπο, µέσα από την πρόσφατή µου επίσκεψη στην Κίνα, που είδα τη µεγάλη εικόνα. Είµαστε ένας
τόπος, ένα µικρό καΐκι, αυτήν την αίσθηση είχα, µια µικρή βάρκα
σε ένα πέλαγος µεγάλων προκλήσεων. Όµως, αυτή η βάρκα κουβαλάει έναν πολύ σηµαντικό, πολύτιµο λίθο µε µια λάµψη διαχρονική. Βαθειά πιστεύουµε ότι ο πολιτισµός µας µπορεί να
συµβάλλει µε τους πολιτισµούς άλλων χωρών στη συνδιαµόρφωση του παγκόσµιου γίγνεσθαι και στον επαναπροσδιορισµό
των αξιών εν όψει των µεγάλων προκλήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Κονιόρδου.
Προχωρούµε στον κατάλογο, µε µια µικρή αλλαγή, για να διευκολύνουµε τον κ. Φωκά.
Θα µιλήσει ο κ. Αριστείδης Φωκάς από την Ένωση Κεντρώων
και θα προχωρήσουµε µε τον κ. Μπαργιώτα και τους υπόλοιπους
οµιλητές.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λογική όλων ηµών, που δεν την τρέφουµε µε αριστερές
ψευδαισθήσεις, λέει ότι πρέπει να περιµένουµε τα χειρότερα. Τα
µεσάνυχτα του Σαββάτου θα ψηφιστεί ένας ακόµα προϋπολογισµός, ακραίας λιτότητας, βαθιά υφεσιακός, ένας προϋπολογισµός µε νέες επιβαρύνσεις, µε νέους φόρους, ένας προϋπολογισµός απελπισίας. Το κερασάκι στην τούρτα, βέβαια, είναι οι
ουτοπικές προβλέψεις σας για ανάπτυξη 2,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασµα της τάξεως των 3,25 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Προφανώς, αντιλαµβάνεστε πώς αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτούς τους µεγαλεπήβολους στόχους, µια κοινωνία που
έχει κηρύξει στάση πληρωµών και παραµένει εγκλωβισµένη στην
ανέχεια και στην οικονοµική εξαθλίωση. Αλλά βέβαια µε εσάς και
την εικονική πραγµατικότητα στην οποία ζείτε όλα είναι πιθανά.
Η ταχύτητα µε την οποία αλλάζετε προσωπεία, ανάλογα µε τον
συνοµιλητή ή το ακροατήριό σας, είναι βέβαιο πως κάποτε θα διδάσκεται σε σχολές υποκριτικής.
Το χειρότερο, όµως, για τη χώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πως
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η απόλυτη κυβερνητική ένδεια συνοδεύεται από την πλήρη απουσία αξιόπιστης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Είναι τόσο
απορροφηµένοι από τη γοητεία της καρέκλας οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, που έφτασαν στο απόλυτο ναδίρ της πολιτικής γραφικότητας, να κάνουν τελετές παραλαβής-παράδοσης
σε σκιώδη υπουργεία. Αυτό λέγεται πάθος για την εξουσία, κυρίες και κύριοι.
Οι πολίτες, όµως, έχουν εξαντληθεί πλέον από την ανευθυνότητα και των µεν και των δε. Βλέπουν την καθηµερινότητά τους
να χειροτερεύει µέρα µε την ηµέρα και αναζητούν λύσεις, όραµα,
πρόγραµµα, πολιτική σταθερότητα, συναίνεση και όχι µια απλή
εναλλαγή προσώπων στη διαχείριση της εξουσίας. Αναζητούν,
αν θέλετε, την απλή κοινή λογική που διδάσκει για παράδειγµα
πως ανάπτυξη σε αυτήν τη χώρα δεν πρόκειται ποτέ να έρθει, αν
δεν υπάρξει πραγµατική στήριξη των µικροµεσαίων επαγγελµατιών, µείωση των φορολογικών συντελεστών, χαλάρωση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, οριστική διευθέτηση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, εάν δεν πέσει ζεστό χρήµα στην
αγορά.
Γιατί και µε τον νέο προϋπολογισµό το επιχειρείν στην Ελλάδα
διώκεται κατ’ ουσίαν. Γιατί µόνον ως διωγµός εκλαµβάνεται η επιβάρυνση µιας επιχείρησης µε 24% ΦΠΑ, 27% ασφαλιστικές εισφορές, 29% φορολογία και αν προσθέσουµε και την προκαταβολή φόρου, καταλαβαίνουµε ότι µια επιχείρηση είναι µη βιώσιµη.
Και µετά αµφισβητείτε τον πατριωτισµό κάποιων, γιατί µεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στις βαλκανικές χώρες. Και τι θέλετε να κάνουν; Θέλετε να πεινάσουν; Δώστε τους κίνητρα για
να γυρίσουν, δώστε ανάσες, για να πάρει πάλι µπροστά η µηχανή, αλλιώς –και λυπάµαι που το λέω- δεν υπάρχει καµµιά ελπίδα.
Ο κ. Τσίπρας απέτυχε παταγωδώς, διέψευσε ελπίδες και προσδοκίες, προσβάλλοντας βάναυσα θεµελιώδεις αρχές και αξίες
της Αριστεράς που δήθεν πρεσβεύει. Ο κ. Μητσοτάκης, από την
άλλη πλευρά, που θέλει να πάρει τη θέση του, επιµένει στην καταστροφική λογική της αυτοδυναµίας, αρνούµενος να διαβάσει
σωστά τις δηµοσκοπήσεις, που δείχνουν πως το κόµµα του, απέναντι σε έναν διαλυµένο ΣΥΡΙΖΑ, µε τη µέγιστη σχεδόν δυνατή
συσπείρωση του ψηφοφόρων του, αδυνατεί να ξεπεράσει το
32%.
Και αντί και οι δύο να προτάξουν επιτέλους το συλλογικό, το
εθνικό συµφέρον και να δεχτούν την πρότασή µας για µια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής µε τη µέγιστη δυνατή εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, που ασπάζονται κοινές αρχές και αξίες, επιµένουν στη στείρα µονοκοµµατική λογική, παραµένουν δέσµιοι
της εξουσιολαγνείας τους. Γι’ αυτούς, δυστυχώς, η εξουσία δεν
είναι µέσο, είναι ο σκοπός.
Και θέλω να σταθώ σε µια υπόσχεση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχε υποσχεθεί ότι
θα παγώσουν οι οφειλές των ελεύθερων επαγγελµατιών. Από την
1-1-2017 ξέρουµε όλοι ότι οι εισφορές των επαγγελµατιών θα
υπολογίζονται βάσει των κερδών. Αυτήν τη στιγµή το 50% των
ελεύθερων επαγγελµατιών είναι εκτός συστήµατος. Δεν µπορούν
να συνεισφέρουν ούτε 1 ευρώ. Εάν δεν γίνει αυτό το πάγωµα των
οφειλών που είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσει
αυτό το 50% και πλέον να µην συνεισφέρει στο ταµείο και το
µόνο χαµένο θα είναι το ταµείο.
Η Ένωση Κεντρώων είναι συνεπής στις αρχές και στις αξίες
της. Καταψηφίζει τον προϋπολογισµό, γιατί είναι καταδικασµένος
να αποτύχει. Οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης που θα το ψηφίσετε –λέω µόνο αυτό- αναλογιστείτε την ευθύνη σας απέναντι
στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αριστείδη Φωκά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας από το Ποτάµι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο δεύτερος πλήρης
προϋπολογισµός που καταθέτει αυτή η Κυβέρνηση. Τον εφιάλτη
του 2015 µε τις αναθεωρήσεις και τις αλλαγές πολιτικής µάλλον
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δεν θέλει να το θυµάται κανένας, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ πάντως δεν θέλω, αλλά νοµίζω ότι ούτε και η Κυβέρνηση θέλει. Εν
πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο δεύτερος ολοκληρωµένος προϋπολογισµός. Όπως είπε ήδη προηγουµένως η κ. Κονιόρδου,
είναι περίπου στα ίδια µε τον προηγούµενο και στη φιλοσοφία
του και στα πατήµατά του και στη λογική του.
Βρισκόµαστε στο κατώφλι του κλεισίµατος της αξιολόγησης,
όσον αφορά τη συγκυρία και µένει µια πολύ σηµαντική –κατά τη
γνώµη µου- ρύθµιση, που είναι η αποδοχή των βραχυπρόθεσµων
µέτρων του ESM για το χρέος, το οποίο έχει σηµαντική επίπτωση. Είναι µια θετική είδηση σε ψυχολογικό κυρίως επίπεδο,
πολύ µικρή βέβαια για τα επόµενα τέσσερα, πέντε χρόνια. Κάποια στιγµή γύρω στο 2060 θα προσφέρει µια µικρή ανακούφιση
στον προϋπολογισµό.
Αλλά για να καταλαβαίνουµε τι λέµε για το χρέος, που δεν
θέλω να υποτιµήσω την αξία της είδησης, το 1970 –σαράντα
πέντε χρόνια πίσω- ο οµιλών δεν είχε πάει καν στο νηπιαγωγείο.
Από τότε έπεσε η χούντα, µπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, υπήρξαν δύο πετρελαϊκές κρίσεις και, για να µην πολυλογώ, έγιναν
διάφορα, εκ των οποίων το σηµαντικότερο ήταν ότι έχουµε αλλάξει µέχρι και νόµισµα σε σαράντα πέντε χρόνια. Έτσι, για να
διατηρήσουµε τη ψυχραιµία µας, καλά θα είναι να βάζουµε τα
πράγµατα στη σωστή τους βάση.
Είναι µια µικρή ρωγµή στο τοίχος της άρνησης της διαπραγµάτευσης του χρέους η οποία χαιρετίζεται, αλλά νοµίζω ότι
υπάρχουν πολύ σηµαντικότερα πράγµατα να κάνουµε και να
δούµε από την αξιολόγηση που έρχεται τις επόµενες µέρες από
το να πανηγυρίζουµε και να κορδακιζόµαστε για ένα χρέος το
οποίο παραµένει εξαιρετικά σηµαντικό.
Αυτό που έχει διαφορετικό από το 2016 ο σηµερινός προϋπολογισµός είναι το αυξηµένο πρωτογενές πλεόνασµα. Έχει λίγο
παραπάνω από το τριπλάσιο πρωτογενές πλεόνασµα του 2016
σε απόλυτους αριθµούς. Από 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ για το
2016 σε περίπου 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2017. Είναι 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ τα φοροµπηχτικά του µέτρα. Σύµπτωσις
µάλλον, αλλά το άθροισµα βγαίνει ακριβώς. Ίσως πρόκειται περί
συµπτώσεως.
Και υπάρχει και η επίγνωση ότι το 2018, 2019, 2020 και ενδεχοµένως µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020 τα πλεονάσµατα
θα είναι 3,5% σε απόλυτους σηµερινούς αριθµούς και µε την
ανάπτυξη υπολογίζουµε γύρω στα 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε
7 δισεκατοµµύρια ευρώ για χρόνια. Αυτό είναι το κυρίως βάρος
για τον προϋπολογισµό.
Έτσι, λοιπόν, ο προϋπολογισµός του 2017 ξεκινάει µε µια θεµελιώδη δυσχέρεια η οποία είναι αντικειµενική. Δεν λέω ότι την
επιδίωξε κανένας, αλλά είναι εκεί. Είναι το πρωτογενές πλεόνασµα και η επίγνωση του 2018 και 2019.
Οφείλω να παρατηρήσω ότι αυτή η περίφηµη διαπραγµάτευση
της Κυβέρνησης εξακολουθεί να παράγει µαργαριτάρια, ενάντια
στη θέληση και τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης για χαµηλά πλεονάσµατα κ.λπ.. Μαζί µε τους πανηγυρισµούς που είδαν τις προηγούµενες µέρες για το χρέος το 2060 εισάγει λίγο πολύ τη
λογική του παραδείσου: νήστευσε σήµερα και κάποια στιγµή στο
µέλλον ενδεχοµένως οι απόγονοί σου θα αµειφθούν. Δεν νοµίζω
ότι είναι οικονοµική πολιτική αυτή.
Για να εξισορροπήσει, λοιπόν, αυτό το πρωτογενές πρόβληµα
που υπάρχει η Κυβέρνηση έχει κάνει δυο πράγµατα. Το πρώτο
είναι µια θεµελιώδης παραδοχή στον προϋπολογισµό. Αναφέρει
ανάπτυξη 2,7%. Έχουµε να δούµε τέτοια ανάπτυξη από το 2008
ή το 2007. Δεν θυµάµαι πότε η Νέα Δηµοκρατία εκτροχίασε εντελώς την οικονοµία, για να µπούµε σιγά-σιγά στα µνηµόνια,
αλλά ήταν κάπου εκεί. Μια δεκαετία η χώρα δεν έχει δει ανάπτυξη αυτής της τάσης και αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που
µέσα σε έναn χρόνο θα εκτινάξει την ανάπτυξη στο 2,7%. Ουσιαστικά ένα 3% από την αρνητική ύφεση του 2 που κλείνει το 2016.
Μακάρι.
Θα εκτιναχθούν οι εξαγωγές, λέει η εκτίµηση της αιτιολογικής
έκθεσης. Θα το αφήσω στην άκρη µε ένα πολύ µεγάλο ερωτηµατικό, γιατί είναι µια πολύπλοκη κατάσταση. Ήδη τα στοιχεία
από το προσχέδιο στο σχέδιο και οι εκτιµήσεις για το 2016 αλλάζουν κάθε τρεις µήνες. Κάποια στιγµή θα δούµε γιατί ενδεχο-
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µένως οι εξαγωγές δεν εκτινάσσονται, παρ’ όλο που έχει αυξηθεί
η ανταγωνιστικότητα.
Κυρίως, όµως, λέει ο προϋπολογισµός, θα υπάρχει αύξηση της
ιδιωτικής δαπάνης κατά 1,8%. Τα νοικοκυριά που θα πληρώσουν
το µεγαλύτερο µέρος από τα 2,5 πρόσθετα δισεκατοµµύρια τα
φετινά, που έχουν πληρώσει άλλα τόσα πέρυσι, θα αυξήσουν την
κατανάλωση, θα αρχίσουν να αγοράζουν αυτοκίνητα, παντελόνια, θα βγαίνουν για διασκέδαση. Τα ίδια νοικοκυριά.
Θα τα βγάλουν από τα στρώµατα, είπε κάποιος συνάδελφος
του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έβγαλαν πέρυσι και θα τα βγάλουν
φέτος; Αν τα έχουν στα στρώµατα, τι είναι αυτό που θα τους
κάνει να τα βγάλουν σήµερα; Έχουµε κανένα καινούριο µέτρο;
Καµµία καινούρια αστυνοµία που θα ελέγχει τα στρώµατα; Γιατί
κίνητρα για να τα βγάλουν από τα στρώµατα εγώ δεν είδα.
Όπως δεν είδα µε ποιον τρόπο θα αυξηθούν κατά 10% οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Πάλι οι ίδιοι επιχειρηµατίες, νοικοκυριά, οι οποίοι κυριολεκτικά ισοπεδώνονται από τη φορολογία, όπως λένε οι ίδιοι και όπως βλέπουµε όλοι στην καθηµερινή µας ζωή, θα αυξήσουν τις επενδύσεις. Πόθεν; Πώς; Είναι
ένα ερώτηµα που επίσης δεν απαντάται.
Τι λέει το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο στην ευγενική
διπλωµατική του γλώσσα στη σχετική έκθεση; Λέει ότι η αύξηση
µε ρυθµό 2,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αξιολογείται
ως αρκετά αισιόδοξη. Αυτό είναι µια διπλωµατική διατύπωση.
Δεν θα πω τι λέει η Moody’s και τα διεθνή πρακτορεία, γιατί
αυτοί, ως γνωστόν, είναι εκπρόσωποι του διαόλου και δεν τους
παίρνουµε υπ’ όψιν µας. Είναι εξ ορισµού εναντίον της πατρίδος.
Το ίδιο το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο τι λέει; Λέει ότι
η πολιτική σταθερότητα είναι ο ένας παράγοντας για να επιτευχθεί ανάπτυξη στην περιοχή πράγµα που σηµαίνει –για να µην πω
τίποτα άλλο- ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να µην απειλεί την κοινοβουλευτική του οµάδα µε εκλογές κάθε τρεις και λίγο όταν ζορίζεται. Αυτό θα πει ένας από τους παράγοντες που χρειάζονται
για να καλλιεργηθεί πολιτική σταθερότητα.
Τι άλλο λέει; Το σηµαντικότερο: Σταδιακή άρση των περιορισµών των capital controls. Ούτε γι’ αυτό άκουσα τίποτα. Ούτε
καµµία πρόβλεψη ότι θα γίνει κάτι θεαµατικό µέσα στο 2017. Δεν
πρόκειται να γίνει. Δεν µπορεί να γίνει. Γιατί η επιστροφή των καταθέσεων στα προ του 2015 επίπεδα είναι µια προϋπόθεση και η
άλλη είναι ο µηδενισµός του ELA, που η Κυβέρνηση το 2015 τον
εκτόξευσε από τα 5 δισεκατοµµύρια, στα 95 δισεκατοµµύρια και
τώρα προσπαθεί να τον χαµηλώσει.
Τι άλλο έκανε η Κυβέρνηση εκτός από τη θεµελιώδη παραδοχή
του 2,7%; Έχει ένα δεύτερο σηµείο. Φόρους, φόρους, φόρους:
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ καινούριους φόρους συν την αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών.
Δεν µπορώ παρά να παρατηρήσω ότι µια αριστερή κυβέρνηση
θα περίµενε κανείς, έστω και σ’ αυτή τη δηµοσιονοµική ασφυξία,
να προσπαθήσει να αλλάξει την ισορροπία, υπέρ τουλάχιστον
των άµεσων φόρων, που είναι µακράν δικαιότεροι. Εκτοξεύεται
στο 1,30 ο λόγος. Είναι ο χειρότερος που έχει παρατηρηθεί στη
χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Μ’ αυτή τη συνταγή πολύ δύσκολα µπορεί να βγει ο προϋπολογισµός. Οι δαπάνες του δηµοσίου όχι απλώς δεν έχουν αγγιχθεί, όχι απλώς φαίνεται ότι σε ένα ονοµαστικό 78 εκατοµµύρια
θα υπάρχει περιστολή. Στην πραγµατικότητα θα είναι πολύ µεγαλύτερη η δαπάνη, γιατί πέρυσι µε την εισηγητική του ιδίου νοµοσχεδίου λέει ότι από 5 δισεκατοµµύρια ξέφυγαν στα 5,6
δισεκατοµµύρια. Αν πέρυσι ξέφυγαν οι κρατικές δαπάνες, οι δηµόσιες δαπάνες, οι καταναλωτικές δαπάνες του δηµοσίου, εκτός
της µισθοδοσίας, κατά 10%, προφανώς κάτι ανάλογο θα γίνει και
φέτος.
Θα εκµεταλλευθώ την ανοχή του Προέδρου για να µιλήσω για
ένα λεπτό µόνο για την υγεία, γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό
κατά τη γνώµη µου. Η κατάσταση είναι ασφυκτική και το ξέρουµε
όλοι. Στους προϋπολογισµούς της υγείας όχι απλώς δεν αυξάνεται τίποτα αλλά µειώνεται κατά 200 εκατοµµύρια η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ.
Υπάρχει µια ωραιότατη παράγραφος εκεί που αξίζει κανείς να
τη διαβάσει. Είναι άσκηση ωραίων ελληνικών πραγµατικά. Κάνει
το άσπρο µαύρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα γίνει, λέει, ο ΕΟΠΥΥ, θα βελτιωθεί, θα, θα, κ.λπ.. Του κόβουµε 200 εκατοµµύρια, αλλά θα έχει ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις
µε πέρυσι, θα έχει και πλεόνασµα, δεν θα έχει ζηµιά, κ.λπ., αρκεί
–λέει στην παρακάτω παράγραφο- να αποδοθούν οι κρατήσεις
από τα ταµεία. Ευχαριστώ πολύ! Τα τελευταία πέντε χρόνια που
υπάρχει ο ΕΟΠΥΥ το πρόβληµα είναι ότι τα ταµεία εισπράττουν
για την υγεία και δεν το αποδίδουν, γιατί δεν µπορούν να δώσουν
συντάξεις. Γιατί θα αλλάξει φέτος;
Πιθανότατα αυτό που θα αλλάξει φέτος είναι ότι θα περιοριστεί η δαπάνη για τα φάρµακα µε τον γνωστό τρόπο «πονάει
χέρι, κόβει κεφάλι». Και αυτό που άρχισε να διαχέεται και θα
ήθελα, πραγµατικά, να το ακούσω να διαψεύδεται, είναι ότι θα
υπάρξει έλεγχος και περιορισµός της πρόσβασης των ασφαλισµένων σε ιδιώτες γιατρούς, πράγµα που σηµαίνει ότι αναστένεται το παλιό καλό ΙΚΑ, όπου για να µπορέσεις ως ασφαλισµένος του ΙΚΑ ή του ΟΓΑ να δεις γιατρό, έπρεπε να παρακαλάς
στα ιατρεία του ΙΚΑ για µια σφραγίδα ή για µια συνταγή. Γιατί
αυτό σηµαίνει σε απλά ελληνικά και στην απλή ελληνική πραγµατικότητα, αυτό το πράγµα που διαχέεται και διαβάζω στον
Τύπο. Και πραγµατικά θέλω να ακούσω να διαψεύδεται.
«Όσο για τα νοσοκοµεία και για το ΠΕΔΥ, είναι σταθεροί οι
προϋπολογισµοί». Ψεύδος! Οι προϋπολογισµοί είναι πολύ χειρότεροι για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι ξέρουν, όλοι ξέρουµε
όσοι παροικούµε στην Ιερουσαλήµ, ότι οι προϋπολογισµοί του
2016 δεν εκτελέστηκαν. Τελείωσαν τον Οκτώβριο. Όλοι ξέρουµε
πως όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία βάζουν να το πω απλά φάρµακα
και υλικά για να δουλέψουν Νοέµβριο και Δεκέµβριο έναντι χρεώσεων που θα γίνουν µόλις ανοίξουν οι κωδικοί του 2017.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, και το ξέρετε καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και µπορώ
να πω και ονόµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Μπαργιώτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτόν τον τρόπο οι πραγµατικοί προϋπολογισµοί για το
2017 είναι µικρότεροι. Η δαπάνη η οποία έχει εκτιναχθεί και τίναξε τα πάντα στον αέρα είναι τα καινοτόµα φάρµακα που µπήκαν πέρυσι από την πίσω πόρτα στους προϋπολογισµούς των
νοσοκοµείων και τα οποία δεν πρόκειται να ελεγχθούν γιατί δεν
έχει γίνει τίποτα. Πραγµατικά, εκτός από λόγια και φασαρία και
µπαλώµατα, δεν έχουµε δει τίποτα άλλο. Αν υπάρχουν πραγµατικά, κύριε Παπαδόπουλε –και υπάρχουν και ξέρετε καλά ότι
υπάρχει νοσοκοµείο που έχει οργανόγραµµα 110% πλήρωσης
σε νοσηλευτικό προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μπαργιώτα,
σας παρακαλώ κλείστε την οµιλίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Αν υπάρχουν τέτοια προβλήµατα και πλέκουν οι νοσηλευτές, αλλάξτε, µεταρρυθµίστε το σύστηµα. Είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι σταθήκατε µπροστά, ως
συνδικαλιστές, σε κάθε αλλαγή στο σύστηµα υγείας όλα αυτά
τα χρόνια. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Αν υπάρχουν νοσηλευτές που κάθονται ή µονάδες που σχολάζουν, είναι καιρός
να τις αλλάξετε. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουµε δει τίποτα.
Μόνο την αναστολή της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και την παραποµπή της στις καλένδες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαργιώτα.
Βέβαια, για τον κ. Παπαδόπουλο δεν µπορεί να πει κανένας τίποτα. Όπως ξέρετε, κύριε Μπαργιώτα, ήταν στους αγώνες επί
σειρά ετών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Στην πρώτη γραµµή πάντα.
Αυτό είπα κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Λαζαρίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός που καταθέτει αυτή η Κυ-
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βέρνηση. Δύο χρόνια συµπληρώνει που προσπαθεί να ανατάξει
και να ξανασηκώσει στα πόδια της τη χώρα από την καταστροφή,
την οποία έφεραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Γιατί η καταστροφή έχει ονοµατεπώνυµο. Η καταστροφή δεν µας ήρθε ξαφνικά από το πουθενά. Την καταστροφή την έφεραν τα δύο
κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, άσχετα αν ποντάρουν τώρα στη ρηχή µνήµη των Ελλήνων, θέλοντας να κάνουν
κριτική σε αυτήν την Κυβέρνηση και τις πιο πολλές φορές άστοχη. Η κριτική είναι δεκτή και τις περισσότερες φορές, πραγµατικά, συµβάλλει θετικά, όταν είναι βέβαια θετική, όταν είναι γόνιµη η αντιπαράθεση και η αντιπολίτευση.
Επικαλούνται πολλές φορές το 2014. Εγώ θα σας διαβάσω
εδώ στοιχεία επίσηµα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 όπου λέει «χίλιες
επιχειρήσεις κάθε χρόνο οδηγούνται στην πτώχευση». Και αυτά
είναι λόγια της ΕΛΣΤΑΤ. Το 2014 ήταν η χειρότερη χρονιά της
δεκαετίας, καθώς τα κανόνια έφτασαν σε αξία το 1,8 δισ. Μάλιστα, παραθέτει και κάποια άλλα στοιχεία εδώ, κάνει συγκρίσεις
µε το 2012 και το 2013 και λέει «Το παθητικό από τα 350 εκατοµµύρια ευρώ το 2012 έφτασε στα 699,7 εκατοµµύρια το 2013 και
–κρατηθείτε- το 1,8 δισ. το 2014.
Εποµένως, όσα ακούγονται για το 2014, ότι κάτι πήγε να αρχίσει να κινείται, είναι παραµύθια της Χαλιµάς.
Η Κυβέρνηση µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα προσπάθησε.
Έφερε νέους νόµους, όπως, για παράδειγµα, τον αναπτυξιακό
πριν από µερικούς µήνες. Τον ψηφίσαµε µέσα στο 2016. Ο αναπτυξιακός νόµος είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Και αυτό
είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων, οι οποίοι είχαν έρθει, παρά την αρνητική κριτική που έκαναν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Ο παλιός επενδυτικός νόµος είχε δώσει µια κατεύθυνση προς
τις επενδύσεις, προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
κάποιες άλλες επενδύσεις, µε αποτέλεσµα το 4% των αιτήσεων
να απορροφήσει το 50% των πόρων, οι οποίοι ήταν για τις επενδύσεις, οπότε το 96% των αιτήσεων να µπορέσει να ικανοποιηθεί
από το υπόλοιπο 50%. Αντίθετα, ο καινούργιος αναπτυξιακός
νόµος -αυτός τον οποίο ψηφίσαµε το καλοκαίρι του 2016- κατευθύνεται στις µεσαίες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Από την άλλη, πριν από ένα µήνα περίπου ψηφίσαµε τον νέο
νόµο για την απλούστευση της ίδρυσης των επιχειρήσεων. Σε αντίθεση µε το παλιό σύστηµα -το θυµούνται όλοι- το οποίο ήταν
πολύπλοκο, δαιδαλώδες, όπου ο επιχειρηµατίας είχε να αντιµετωπίσει την πολυνοµία, είχε να αντιµετωπίσει τους ελέγχους πριν
ανοίξει την επιχείρηση, κ.λπ., ψηφίστηκε ο νέος νόµος µε τον
οποίον οι επιχειρηµατίες -και µάλιστα κατέθεσε και ο ΣΕΒ την
άποψή του- ήταν όλοι τους θετικοί και έλεγαν ότι πραγµατικά διευκολύνει και ωθεί προς την σωστή κατεύθυνση.
Θα σας πω τώρα για τη βιοµηχανία, ώστε για να δείτε την πολιτική αυτών των κοµµάτων. Η βιοµηχανία την δεκαετία του ’80
ήταν το 35% του ΑΕΠ της χώρας. Το 2014 είχε πέσει στο 12,5%.
Από το 35% έπεσε στο 12,5%, ενώ οι υπηρεσίες αντίστοιχα, από
το 20% της δεκαετίας του ’80 ανέβηκαν στο 84%. Μετά, αν θυµάστε, όταν ξεκίνησε η κρίση, κουνούσαν αυτοί το δάχτυλο και
έλεγαν για τους Έλληνες ότι δεν παράγουµε τίποτα, είµαστε αντιπαραγωγικοί, πως όλα τα εισάγουµε.
Μα, ποιος ευθύνεται για αυτό; Ο Έλληνας πολίτης ευθύνεται
για αυτό; Μα, αυτοί ευθύνονταν. Δεν έκαναν τίποτα προς την κατεύθυνση του παραγωγικού τοµέα, να τονώσουν την παραγωγή,
ούτε την βιοµηχανία, ούτε την γεωργία. Τώρα θα πούµε και για
την γεωργία τι έκαναν.
Με αυτή την αναφορά που έκανα τώρα εγώ για τις υπηρεσίες,
δεν εννοώ ότι είναι κακό το να αυξάνεται ο τοµέας των υπηρεσιών. Βεβαίως. Παράλληλα, όµως, πρέπει να φροντίζεις και την
παραγωγή. Δεν σηµαίνει ότι βυθίζεις έναν τοµέα και ανεβάζεις
έναν άλλο. Όχι, αντιθέτως στηρίζεις και τον τοµέα της παραγωγής και αφήνεις να αναπτυχθεί και ο τοµέας των υπηρεσιών.
Αυτό είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί έχει σαν αποτέλεσµα να ανέβει το ΑΕΠ.
Η γεωργία από το 22%, 23% που ήταν στην δεκαετία του ’80,
κατέβηκε στο 3%. Δηλαδή, δεν υπάρχει τοµέας για τον οποίο να
επικαλεστούν κάποιο θετικό στοιχείο. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα: Στην δεκαετία του ’80 στα όσπρια, στις φακές, είχαµε
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παραγωγή 12.500 τόνους και το 2014 πέσαµε στους 2.500 τόνους. Στο σουσάµι είχαµε παραγωγή 6.500 τόνους και πέσαµε
στους 30 τόνους. Αυτή ήταν η πολιτική τους. Ήταν φοβερή η πολιτική τους! Ξεθεµελίωσαν τη γεωργία.
Αυτά όλα που σας λέω είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και προσπαθώ να τα τρέξω πολύ γρήγορα, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Ένας συνάδελφος προηγουµένως σχολίασε το προχθεσινό
αποτέλεσµα για τα βραχυπρόθεσµα. Έκανε ένα σχόλιο για το
πλεόνασµα του 3,5%. Πράγµατι, το πλεόνασµα του 3,5% είναι
υψηλό και θα πρέπει να καταβάλουµε προσπάθειες να χαµηλώσει. Εγώ, όµως, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία ή Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ -αν θέλετε- είχε
συµφωνήσει για πλεονάσµατα 4,5%. Μάλιστα είχε συµφωνήσει
για το 2015, 3%, για το 2016, 4,2%, για το 2017, 4,5% και για το
2018, 4,5%.
Εποµένως, τώρα αυτό που κάνει η Νέα Δηµοκρατία, είναι εντελώς υποκριτικό απέναντι στο 3,5% που συµφώνησε αυτή η Κυβέρνηση. Διότι σε αντίθεση µε αυτά τα πλεονάσµατα που σας
διάβασα, αντί για το 3% που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη
κυβέρνηση, η παρούσα Κυβέρνηση για το 2015 συµφώνησε για
δικαίωµα ελλείµµατος 0,25% επί του ΑΕΠ και όχι 3% πλεόνασµα
που είχαν συµφωνήσει οι προηγούµενοι. Για το 2016 από το 4,2%
που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη κυβέρνηση, αυτή συµφώνησε 0,5%. Για το 2017 από 4,5% που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη, αυτή συµφώνησε 1,5%. Και για το 2018 από 4,5% που
είχε συµφωνήσει και πάλι η προηγουµένη κυβέρνηση, αυτή συµφώνησε 3,5%.
Εν πάση περιπτώσει, γίνεται προσπάθεια για να κατέβει προς
τα κάτω.
Εποµένως, είναι υποκριτικό να κουνούν το δάχτυλο και να µιλάνε για υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα. Βεβαίως, πρέπει να
προσπαθήσουµε να τα κατεβάσουµε ακόµα περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε λίγο τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λίγο την ανοχή σας. Είχα να
πω κι άλλα πράγµατα, αλλά θα το επισπεύσω.
Ο νέος προϋπολογισµός είναι αναπτυξιακός, αλλά δίνει πολύ
µεγάλο βάρος και στις κοινωνικές παροχές, διότι, πράγµατι, η
κοινωνία χρειάζεται στήριξη. Προβλέπει, για παράδειγµα, βοήθεια 100 εκατοµµύρια για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει αύξηση
στην υγεία και την παιδεία.
Εν τάχει θα σας διαβάσω την πλήρη επέκταση του κοινωνικού
εισοδήµατος αλληλεγγύης µε πιστώσεις που ανέρχονται σε 760
εκατοµµύρια ευρώ: «Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω
από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας…». Βλέπετε ότι αυτή η Κυβέρνηση φροντίζει και
προσπαθεί για τους πολίτες. Δεν τους αφήνει στην τύχη τους ή
δεν αφήνει να ασχολείται µαζί τους µόνο η Εκκλησία, στην οποία
πρέπει όλοι να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια που
προσφέρει στους συµπολίτες µας, τους συνάνθρωπους µας,
τους πάσχοντες. Συνεχίζω: «…την ενίσχυση των τοµέων της
υγείας και περίθαλψης, της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας µε την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα
διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραµµένες πιστώσεις. Τη συνεισφορά 100 εκατοµµυρίων ευρώ για τις ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών µε προκαθορισµένα εισοδηµατικά
και περιουσιακά κριτήρια. Πενήντα οχτώ χιλιάδες άτοµα και οικογένειες που το ετήσιο εισόδηµά τους κινείται στα όρια της
αξιοπρεπούς διαβίωσης, θα µπορούν να προστατεύσουν την
πρώτη κατοικία τους εφόσον η αντικειµενική της αξία δεν ξεπερνά τις 170 χιλιάδες ευρώ.»
Εδώ θα πρέπει να τελειώσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιάσων Φωτήλας, Ανεξάρτητος Βουλευτής,
για επτά λεπτά.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο
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προϋπολογισµού, που είναι απίθανο να εφαρµοστεί. Δεν το λέω
εγώ. Το λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής καθώς και
το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, που δεν µπορείς να τους
πεις και αντικυβερνητικούς.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια έρχεται το τέταρτο µνηµόνιο. Πριν από λίγες ηµέρες, όταν ρωτήθηκα από γνωστό δηµοσιογράφο αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα
µπορούσε να φέρει τέταρτο µνηµόνιο, του απάντησα πως όχι
µόνο µπορεί να το φέρει, αλλά θα το φέρει µε βεβαιότητα. Απλώς
θα το ονοµάσει κάπως αλλιώς, σαν τους καλόγερους τον µεσαίωνα που βάφτιζαν το ψάρι κρέας. Κάτι τέτοιο.
Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα πλήρως. Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει
τον θρίαµβό της που θα φέρει ανάπτυξη. Σε λίγο θα γίνει και
αυτή η λέξη ταµπού. Όπως η λέξη µεταρρυθµίσεις, που στο
µυαλό του µέσου Έλληνα πολίτη σηµαίνει επώδυνα µέτρα, σε
λίγο µε αυτήν την Κυβέρνηση και η λέξη ανάπτυξη θα αποκτήσει
το ίδιο νόηµα, ανάπτυξη θα σηµαίνει επώδυνα µέτρα.
Ας δούµε όµως εν συντοµία ποιοι ήταν οι στόχοι που είχε θέσει
η Κυβέρνηση και τι εν τέλει κατάφερε. Στόχος πρώτος, ονοµαστική µείωση του χρέους. Στόχος δεύτερος, µείωση των πλεονασµάτων για το 2018 από το 3,5% στο 2%. Στόχος τρίτος, κανένα επιπλέον µέτρο για τα επόµενα χρόνια.
Τι κατάφερε από τα παραπάνω; Καµµία ονοµαστική µείωση
του χρέους. Όσα οφείλαµε εξακολουθούµε να οφείλουµε. Παραµονή των πλεονασµάτων στο 3,5% για το 2018 και πλεονάσµατα 3,5% στην καλύτερη περίπτωση µέχρι το 2012 και στη
χειρότερη µέχρι το 2030. Δεσµεύσατε, µάλιστα, την επόµενη κυβέρνηση και τη χώρα σε έναν µηχανισµό εφαρµογής των υψηλών
πλεονασµάτων, έναν διαρκή κόφτη δαπανών, µε επιπλέον µέτρα
σε ασφαλιστικό και µείωση αφορολόγητου, προκειµένου να επιτυγχάνετε τα θεόρατα αυτά πρωτογενή πλεονάσµατα.
Τι άλλο είναι αυτό, λοιπόν, παρά ένα καραµπινάτο τέταρτο
µνηµόνιο, µε επαχθείς όρους και µάλιστα χωρίς λεφτά, όπως την
είχατε πάθει ξανά και µε τον κ. Βαρουφάκη! Είστε οι µόνοι που
καταφέρνετε να φέρνετε µέτρα χωρίς λεφτά, όχι µία, αλλά δύο
φορές. Επιπλέον και αυτή η όποια µείωση του χρέους θα ξεκινήσει το 2040 και θα ολοκληρωθεί το 2060.
Σταµατήστε, λοιπόν, να µοιράζετε σανό στον κόσµο περί δήθεν άµεσης µείωσης του χρέους, γιατί τίποτα απ’ όλα αυτά δεν
ισχύει. Το µόνο που ισχύει είναι ότι έρχονται βαρείς όροι και σε
κάθε περίπτωση δεν σας γλιτώνει τίποτα.
Η δε αξιολόγηση που ο κ. Τσίπρας διαβεβαίωνε ότι θα κλείσει
στις 5 Δεκεµβρίου παραπέµπεται για τον Ιανουάριο µαζί µε το
πλήρες πακέτο συµφωνίας µε το ΔΝΤ. Διδάκτορας στο ψέµα έχει
γίνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι θα κάνει, όµως, τώρα; Θα τα
δεχθεί όλα, δήθεν πάλι διαπραγµατευόµενος σκληρά επί τόσες
ώρες ή θα επιλέξει την απόδραση µέσω των εκλογών; Μακάρι
για τη χώρα να επιλέξει το δεύτερο.
Επιστρέφω στον προϋπολογισµό του 2017. Ποια είναι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα επιτεύγµατα των δύο χρόνων συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Δύο χρόνια ύφεσης. Θα µπορούσε να
γίνει καλύτερα µε Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου; Όχι, βέβαια. Ο
λαός µας, άλλωστε, το λέει καθαρά: «Δεν µπορείς µε καρότα και
λάχανα να φτιάξεις στιφάδο».
Με Υπουργούς όπως ο κ. Σπίρτζης και ο κ. Σκουρλέτης δεν
είναι δυνατόν να δει άσπρη µέρα η οικονοµία της χώρας. Μέσα
σε δύο χρόνια η ελληνική οικονοµία έχασε δεκάδες εκατοµµύρια
ευρώ, συνέπεια του µοιραίου εξαµήνου του 2015 µε τη διαπραγµάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη.
Τον λογαριασµό εκείνο πληρώνουν ακόµα ακριβά οι πολίτες
και ιδίως τα πιο αδύναµα λαϊκά στρώµατα, µε ένα τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο, µε εκχώρηση της περιουσίας του δηµοσίου για
εκατό χρόνια στους δανειστές, µε capital controls στις τράπεζες,
µε επιβαρύνσεις συνολικά 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τον λαό
και 2,7 για το 2017, µε αυξήσεις στο ΦΠΑ και νέους φόρους στο
κρασί, στη µπύρα, στον καφέ, στη βενζίνη, στην τηλεφωνία και
ταυτόχρονες περικοπές συντάξεων κύριων και επικουρικών και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο ΕΚΑΣ.
Θυµάστε τι έλεγε για τις συντάξεις ο ανερµάτιστος, ο ανεκδιήγητος κ. Κατρούγκαλος; «Με ΣΥΡΙΖΑ µόνο αυξήσεις θα υπάρξουν», µας έλεγε και δεν ντρεπόταν. Από τις υποσχέσεις για
περήφανα γηρατειά, στα εξοντωµένα γηρατειά. Για πρώτη φορά
ξεπέρασαν οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας τη µόνιµη και σταθερή
απασχόληση. Το είδαµε και αυτό µε πρώτη φορά Κυβέρνηση Αριστεράς οι ευέλικτες µορφές εργασίας να ξεπερνούν τις µόνιµες.
Το σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ τα αποτυπώνει. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσων Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δε ανεργία και το 2016 θα είναι πάνω από 23%. Η µόνη, ίσως,
προοπτική µε αυτό το µείγµα πολιτικής που ακολουθείτε θα ήταν
να υπήρχε πολιτική για προσέλκυση ικανού αριθµού επενδύσεων. Πώς να γίνουν, όµως, όταν οι Υπουργοί σας ποντάρουν ή
τέλος πάντων, κάνουν ό,τι ο µπορούν, για να µην πετύχουν οι
αναγγελθείσες ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτήν τη ΔΕΣΦΑ;
Μόνο στη διατήρηση του πελατειακού κράτους δείχνετε ιδιαίτερη φροντίδα. Οι µετακλητοί και οι προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ επί
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπέρασαν τις είκοσι επτά χιλιάδες,
ενώ οι γραµµατείες στα Υπουργεία έγιναν εκατόν πενήντα µία
από σαράντα εννιά που ήταν επί Σαµαρά-Βενιζέλου. Λεφτά υπάρχουν για προσλήψεις δικών σας παιδιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα.
Απέναντι σε µία τέτοια συγκυβέρνηση δεν µπορεί να υπάρχουν
µεσοβέζικες λύσεις. Δεν µπορεί να υπάρχει ανοχή σε αυτούς που
καταστρέφουν θεσµούς και οικονοµία, σε αυτούς που θέτουν σε
κίνδυνο ακόµα και τα εθνικά µας ζητήµατα, κάνοντας µάλιστα
επικοινωνιακές παράτες αλά µπρατσέτα µε Χρυσαυγίτες Βουλευτές στο Καστελόριζο.
Είναι ζήτηµα εθνικής επιβίωσης να γίνουν εκλογές, ώστε η νέα
κυβέρνηση, ευρείας αποδοχής, να βγάλει τάχιστα τη χώρα από
την κρίση.
Προφανώς, δεν µπορώ να ψηφίσω αυτόν τον προϋπολογισµό,
ο οποίος κρύβει µέσα του το τέταρτο µνηµόνιο.
Ο κ. Τσίπρας -και κλείνω µε αυτό- νοµίζει ακόµα ότι είναι αριστερός, αλλά το θυµάται µόνο στις κηδείες. Hasta la mnimonia,
κύριε Τσίπρα, siempre!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Προχωρούµε µε την κ. Γεωργία Γεννιά, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Μετά την αγωνία που νιώσαµε για το αν ο
κ. Φωτήλας θα ψηφίσει ή όχι τον προϋπολογισµό, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την
επίµονη καταστροφολογία από την Αντιπολίτευση, τα «παπαγαλάκια» και τους εντεταλµένους της, η ελληνική οικονοµία, όπως
επιβεβαιώθηκε όχι µόνο από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και
από το πρόσφατο Eurogroup και την επιτυχία που σηµείωσε σε
αυτό η ελληνική Κυβέρνηση, βρίσκεται σε τροχιά ανάκαµψης. Με
το πρώτο εννεάµηνο του 2016 να εµφανίζει θετικό πρόσηµο σε
σχέση µε το αντίστοιχο περσινό, δηµιουργείται η προοπτική αυτή
η ανάκαµψη να επιταχυνθεί τα επόµενα χρόνια.
Πλέον µπορούµε να πούµε ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος για το 2016 έχει ήδη επιτευχθεί. Ο προϋπολογισµός
κλείνει µε υπέρβαση του στόχου και οι εξελίξεις αυτές είναι
απόρροια της σταθερότητας και της εµπιστοσύνης που ανακτώνται χάρη στη συστηµατική προσπάθεια που γίνεται.
Από την αρχή θέσαµε ως προτεραιότητα να βοηθήσουµε τα
πιο ευάλωτα στρώµατα. Αυτό άρχισε ήδη από την πρώτη κυβέρνηση Αριστεράς µε τον ν.4320/2015, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε µια σειρά άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης. Δράσεις που περιλαµβάνονταν ήταν η
επιδότηση της σίτισης, η επιδότηση ενοικίου, η δωρεάν επανασύνδεση και η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Οι σηµερινές ανάγκες που καλύπτονται από το Πρόγραµµα Αντιµετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης από το 2017 και µετά ενσωµατώνονται και θα καλύπτονται από την εφαρµογή του Κοινω-
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νικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
Η οικονοµική στρατηγική της Κυβέρνησης παραµένει, εποµένως, σταθερή και περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες, την ολοκλήρωση κατά το ταχύτερο δυνατό και µε επιτυχία του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ώστε να καταστεί
εφικτή η έξοδος της Ελλάδος από αυτό και δεύτερον, την περιφρούρηση και επιπλέον ενίσχυση των θεµελιωδών κοινωνικών
και οικονοµικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνονται πεντακάθαρα στους
κύριους στόχους της δηµοσιονοµικής πολιτικής του προϋπολογισµού του 2017. Βάσει των διατάξεών του, κύριες επιδιώξεις
είναι: Πρώτον, η διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας,
ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και
να καταστεί δυνατή η έξοδος της από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής όσο το δυνατόν ταχύτερα, ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής και η κοινωνικά δίκαιη
κατανοµή του οφέλους της ήδη δροµολογηµένης ανάκαµψης.
Προκύπτει, λοιπόν, εποµένως αβίαστα, ότι θεµελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραµένει η ενίσχυση και θωράκιση
της κοινωνικής προστασίας και η τόνωση των δηµοσίων επενδύσεων. Σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, διότι για εµάς είναι σηµαντικό
να προφυλάξουµε τις ευαίσθητες οικονοµικά και κοινωνικά οµάδες, να ανταµείψουµε για την υποµονή τους τους πολίτες που
έχουν υποστεί µεγάλες θυσίες και έχουν σηκώσει το βάρος της
ανεύθυνης επί δεκαετίες πολιτικής τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της
Νέας Δηµοκρατίας, που δήθεν κόπτεται να έρθει και γρήγορα
στην εξουσία.
Για να κάνει τι, συνάδελφοι; Μία από τα ίδια και ακόµη χειρότερα, αφού θα επιδείξει όλο το σκληρό και ανάλγητο νεοφιλελεύθερο πρόσωπό της που θα εξαφανίσει ολοσχερώς τη µικρή
και µεσαία τάξη, προς όφελος -για άλλη µία φορά- του κεφαλαίου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και ο προϋπολογισµός του 2017 ενσωµατώνει
µία σειρά από κρίσιµες παρεµβάσεις: Την πλήρη επέκταση του
κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης µε πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατοµµύρια ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
Την ενίσχυση των τοµέων της υγείας και περίθαλψης, της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας µε την επιπλέον πρόβλεψη
300 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη
αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραµµένες πιστώσεις.
Τη συνεισφορά 100 εκατοµµυρίων ευρώ για τις ρυθµίσεις µη
εξυπηρετούµενων δανείων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών µε
προκαθορισµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.
Την αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ, ώστε να αντισταθµιστεί πλήρως η προβλεπόµενη µείωση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µέτρα που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και ενισχύουν την ανάπτυξη,
είναι µέτρα αναπτυξιακής υποδοµής.
Αναδιανοµή δεν σηµαίνει πολιτική ελλειµµάτων ούτε πολιτική
µε δανεικά. Σηµαίνει δηµοσιονοµική πολιτική που ασκείται µε
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Η άποψη ότι µπορούµε να προωθήσουµε φορολογικές ελαφρύνσεις αφήνοντας
το κοινωνικό κράτος να καταρρέει και τους φτωχούς χωρίς καµµία προστασία δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή ούτε οικονοµικά
αποτελεσµατική. Αναδιανοµή σηµαίνει αντιστροφή της τάσης
από την αχαλίνωτη διεύρυνση των ανισοτήτων στη συστηµατική
µείωσή τους, από την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων
και την κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων στην ανάκτηση
και την αναρρύθµισή τους, από τον διαρκή περιορισµό του κοινωνικού κράτους στην ανασυγκρότησή του.
Είναι ένα αίτηµα όχι µόνο δικό µας, αλλά είναι ένα αίτηµα µε
παγκόσµια και πανευρωπαϊκή εµβέλεια και ισχύ. Το αίτηµα αυτό
δεν πρέπει να το αφήσουµε στις ακροδεξιές και φασιστικές δυνάµεις για να ντύσουν µε αυτό τα αντικοινωνικά και αντιδηµοκρατικά σχέδιά τους, αλλά να το φέρουµε στο επίκεντρο της
δηµόσιας συζήτησης και της πολιτικής και κυρίως να το υλοποι-
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ήσουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στηρίζω τον προϋπολογισµό και την Κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά µόνο η Αριστερά µπορεί να επουλώσει τις
πληγές και τα κοινωνικά τραύµατα, να βάλει οριστικά ταφόπλακα
στο χρεοκοπηµένο µοντέλο του παρελθόντος που µας οδήγησε
στην κρίση και να θέσει τις υγιείς βάσεις για τη µεταµνηµονιακή
Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Γεννιά.
Έτσι κλείνει ένας κύκλος οµιλητών.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ο κ. Γεώργιος Σταθάκης, για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος έχουµε τη δυνατότητα να κρίνουµε τα πράγµατα όχι βάσει µιας συζήτησης
που βρισκόταν στην αρχή µία διαδροµής, για παράδειγµα πέρυσι. Φέτος έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε αυτήν τη συζήτηση µε βάση τα αποτελέσµατα, µε βάση τα δεδοµένα που
έχουµε από το 2016.
Γι’ αυτό απορώ που ένα µεγάλο µέρος της Αντιπολίτευσης
ασκεί κριτική ως να είµαστε έναν χρόνο πριν, να µην έχουµε δεδοµένα να κρίνουµε τρία πράγµατα, δηλαδή, αν η Κυβέρνηση
έχει οικονοµική πολιτική, αν ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζει τη
συµφωνία και στις διαδοχικές συµφωνίες, που έχει επιτύχει
έκτοτε, οδηγούν κάπου και, τρίτον και βασικό, εάν όντως η ελληνική οικονοµία, εφαρµόζοντας αυτήν την οικονοµική πολιτική,
που θα εξηγήσω αµέσως µετά, βρίσκεται στο κοµβικό σηµείο της
µεταστροφής της πορείας της προς µία αναπτυξιακή διαδικασία.
Επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω έναν χρόνο πριν ποια ήταν η
βασική οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. Είχε τέσσερα στοιχεία: Πρώτον, η ύπαρξη και η αναγκαιότητα δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Αυτό επεδίωξε ο προϋπολογισµός πέρυσι, αυτό
είµαστε στη δυνατότητα να το κρίνουµε µε βάση τα αποτελέσµατα του 2015 και του 2016 και να αξιολογήσουµε και τη δηµοσιονοµική στρατηγική για τον επόµενο χρόνο.
Δεύτερο στοιχείο. Χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, η αναγκαιότητα δηλαδή να υπάρξει σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήµατος, για το οποίο είχαµε πει ότι υπάρχει µια σειρά από
βήµατα πέρυσι, όπως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ένταξη στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα από 1-1-2016, η αναγκαιότητα διαχείρισης των κόκκινων δανείων µε την ολοκλήρωση
του θεσµικού πλαισίου για τα κόκκινα δάνεια και φυσικά η προοπτική µιας συµφωνίας και για το χρέος και για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας, η οποία θα οδηγεί στην ποσοτική χαλάρωση.
Έχουµε αποτελέσµατα και σ’ αυτόν τον τοµέα.
Τρίτο στοιχείο. Η Κυβέρνηση θα προχωρούσε τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονοµία, που θα τονώνουν την
επιχειρηµατικότητα, θα διευκολύνουν τη λειτουργία σηµαντικών
τοµέων της οικονοµίας και οι οποίες αποτελούν κοµβικό σηµείο,
προκειµένου να επιτευχθεί ανάκαµψη. Σ’ αυτόν τον τοµέα έχουµε
αποτελέσµατα. Έχουµε µία πληθώρα διαρθρωτικών αλλαγών
που έγινε στη διάρκεια του χρόνου, που διαµορφώνουν ένα πολύ
καλύτερο πλαίσιο για την ανάκαµψη.
Το τέταρτο στοιχείο, για το οποίο δεσµευθήκαµε, ήταν η κοινωνική πολιτική, ότι υπό τους περιορισµούς της δηµοσιονοµικής
σταθεροποίησης, υπό τους περιορισµούς που τίθενται σε ένα
ασφυκτικό πλαίσιο το στίγµα της Κυβέρνησης είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής πολιτικής και της µέριµνας για τις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες. Έχουµε αποτελέσµατα, έχουµε
απολογισµό σ’ αυτόν τον τοµέα. Αυτός ο απολογισµός προεγγράφεται στην πολιτική του προϋπολογισµού και τον επόµενο
χρόνο για τη στήριξη του εισοδήµατός κ.ο.κ. στα 700 εκατοµµύρια, τα οποία τόσοι συνάδελφοι ανέφεραν.
Υπό τους τέσσερις αυτούς όρους, εµείς θεωρήσαµε ότι είναι
ρεαλιστικό η ελληνική οικονοµία να επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο ανάπτυξης. Να θυµίσω ότι όταν στο πρώτο εξάµηνο λέγαµε
ότι κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2016 θα έχουµε θετικό πρόσηµο στην οικονοµία, ακούγαµε όλα αυτά που ακούµε και σήµερα, «πώς θα γυρίσει η οικονοµία, διώχνετε τις επενδύσεις,
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καταστρέφεται η οικονοµία, διαλύεται το σύµπαν». Τώρα, όµως,
πρέπει να είναι συγκεκριµένα τα στοιχεία. Το τρίτο τρίµηνο του
2016 ή έχουµε ή δεν έχουµε συν 1,5% θετική ανάπτυξη σε σχέση
µε πέρυσι. Πρέπει να αποφασίσουµε. Έχουµε ή δεν έχουµε; Εάν
έχουµε, πρέπει να αρχίσουµε να συζητάµε σ’ αυτή τη βάση.
Δεύτερον, ακούω ότι διώχνουµε τις επενδύσεις. Έχουµε αύξηση των επενδύσεων ή δεν έχουµε; Εάν δεν έχουµε, τότε αυτό
που βγήκε, ότι οι επενδύσεις παγίων κεφαλαιακών αγαθών είναι
στο συν 12,6%, θα πρέπει να είναι κάτι εντελώς παραπλανητικό.
Έχουµε, λοιπόν, ροή και αύξηση των επενδύσεων ως αποτέλεσµα της σταθεροποίησης της οικονοµίας, των µέτρων όλων
αυτών των πραγµάτων ή όχι;
Τρίτον, ακούω για τις εξαγωγές. Έχουµε ή δεν έχουµε αύξηση
για τις εξαγωγές; Είναι πολύ συγκεκριµένα τα πράγµατα. Είναι
θετικό το πρόσηµο και ισχυρά θετικό, είναι 10,2%.
Άρα εκ των πραγµάτων όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι όντως, εκ
του αποτελέσµατος κρίνοντας, υπάρχει ένας ισχυρός αντίκτυπος
στην οικονοµία, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάµηνο και ως εκ τούτου
αυτό αποτελεί µια στέρεα βάση για να συζητήσουµε όλη αυτή
την κριτική που ασκείται, πώς θα έρθει το 2,7% που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό από τον κ. Χουλιαράκη ή από την Κοµισιόν.
Συµφωνούν οι πάντες για το 2,7%, εκτός από την Αντιπολίτευση. Είναι αδύνατο, απραγµατοποίητο κ.λπ.. Πολλά άλλα ήταν
απραγµατοποίητα. Επαναλαµβάνω ότι απραγµατοποίητο ήταν να
φέρουµε ύφεση πολύ οριακή πέρυσι, απραγµατοποίητο ήταν να
εκτελέσουµε τον προϋπολογισµό όπως είχε προγραµµατιστεί και
κατά πολύ καλύτερα, απραγµατοποίητο ήταν να υπάρξει στο
δεύτερο εξάµηνο του 2016 θετικό πρόσηµο κ.ο.κ..
Άρα την ιδέα της καταστροφολογίας καλώ την Αντιπολίτευση
να την εδράζει πλέον και σε κάποια δεδοµένα. Να πει, είναι κακή
η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ανίκανη, άχρηστη ή δεν ξέρω τι
άλλο, αλλά να το θεµελιώνει και σε κάποια δεδοµένα, γιατί εκ
του αποτελέσµατος κρινόµαστε όλοι.
Τέταρτο και τελευταίο σηµείο. Υπάρχουν πλέον σ’ αυτή τη
στρατηγική µας ορισµένα κοµβικά σηµεία. Η χθεσινή απόφαση
είναι, νοµίζω, ένα ακόµα κοµβικό σηµείο.
Ακούω έντονη κριτική. Έµαθα ότι το χρέος µας τελειώνει το
2060. Δεν ξέρω ποιος το ανακάλυψε αυτό. Ακούω ότι τα µέτρα
που πάρθηκαν χθες, που είναι βραχυχρόνια, αφορούν το χρέος
µετά το 2040 και διάφορα άλλα, πληροφορίες τις οποίες αγνοώ
προσωπικά και θα ήθελα πάρα πολύ να τις συζητήσω µαζί µε αυτούς που υπολογίζουν το κόστος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι είναι 100 δισεκατοµµύρια. Με κάποιον τρόπο θα αποτυπωνόταν, υποθέτω,
στο ΑΕΠ του 2015 και του 2016 αυτά τα 100 δισεκατοµµύρια,
που είναι τα 86 δισεκατοµµύρια το νέο φέσι που βάλαµε στην οικονοµία. Εκ των πραγµάτων, µαθαίνουµε όλοι και ξέρουµε ότι τα
50 δισεκατοµµύρια είναι αναχρηµατοδότηση του παλιού χρέους
που υπήρχε µέχρι το 2020 και τα 25 δισεκατοµµύρια δεν χρειάστηκαν, γιατί απ’ αυτά τα χρήµατα χρειάστηκαν µόνο 5 δισεκατοµµύρια οι τράπεζες.
Άρα υπό αυτούς τους δεδοµένους όρους –επαναλαµβάνω,
ακούω διάφορα ευφυολογήµατα- καλό θα ήταν κάποιος να µας
διαφωτίσει για το ποια είναι η πρόβλεψη για το ελληνικό χρέος,
δηλαδή να µας δείξει αριθµούς για το πότε αρχίζει και το πότε
τελειώνει, τι επιπτώσεις έχουν τα συγκεκριµένα µέτρα.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο βασικό επιχείρηµα. Υπάρχει αδυναµία να αναγνωρίσουν ένα κοµβικό σηµείο στο οποίο οδηγεί την
οικονοµία µαζί µε το θετικό πρόσηµο του 2017, αλλά είναι απόλυτα κοµβικό, η υιοθέτηση των βραχυχρόνιων µέτρων για το
χρέος, που είναι πολύ σηµαντικό, και πέρα από το άµεσο αποτέλεσµα που έχει, δίνει ένα ισχυρό στίγµα ότι η οικονοµία πλέον
έχει µεσοπρόθεσµο ορίζοντα σταθερότητας, ότι µπορεί να ενταχθεί στο τελευταίο κοµµάτι που έχει µείνει για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήµατος που είναι η ένταξη στην
ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που
σηµατοδοτεί και οριοθετεί την πλήρη εξοµάλυνση της ελληνικής
οικονοµίας απέναντι στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Υπό αυτούς τους όρους, λοιπόν, η παρούσα Κυβέρνηση και ο
προϋπολογισµός που θα αποτυπώνει, συνεχίζει µία στρατηγική
η οποία –ανακεφαλαιώνω- είχε τέσσερα κοµβικά στοιχεία. Παρα-
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µένουν και τα τέσσερα ενεργά και πολύ σηµαντικά και αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό. Είναι η δηµοσιονοµική σταθερότητα, που πρέπει να διατηρηθεί ακριβώς όπως διατυπώνεται
µέχρι και το 2018, είναι η περαιτέρω σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η διαχείριση των προβληµάτων του, έτσι
που να µπορέσει να αναχρηµατοδοτήσει την ελληνική οικονοµία
και την ανάκαµψή της, είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες
θα συνεχίσουµε και είναι φυσικά και η ισχυρή κοινωνική πολιτική,
που αποτελεί και το στίγµα της σηµερινής και της παρούσας Κυβέρνησης.
Αυτή τη βασική στρατηγική ακολουθούµε και ο προϋπολογισµός το αποτυπώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προαναγγέλλοντας το 2017 ως ένα έτος στο οποίο πραγµατικά υπάρχουν
οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις να είναι ένα έτος µεγάλης
στροφής της οικονοµίας και βασικό κοµµάτι και βήµα για την οριστική έξοδο από την κρίση.
Επιτρέψτε µου να πω δύο στοιχεία για τα ενεργειακά δεδοµένα και την πολιτική µας. Περιστρέφεται γύρω από τέσσερα βασικά σηµεία η πολιτική µας στον τοµέα της ενέργειας. Πρώτον,
τον σχεδιασµό που πρέπει να έχουµε για το 2020 όσον αφορά
το εθνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ο ενεργειακός τοµέας θα κινείται µε βάση τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, άρα θα συστήσουµε ένα
Εθνικό Συµβούλιο Ενέργειας µαζί και µε άλλες εξελίξεις που
υπάρχουν σε αυτόν τον τοµέα.
Δεύτερον, τη µετάβαση σε ένα νέο µοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες θα προχωρήσουµε, καθώς και ένα πολύ
ευρύτερο σύστηµα δικτύων µεταφοράς που αφορούν τη νησιωτική µας Ελλάδα, την Κρήτη και άλλες περιοχές και αναβάθµιση
των δικτύων µας έτσι που να µπορούν να συνδέονται µε την ψηφιακή τεχνολογία.
Το τρίτο στοιχείο είναι ο τοµέας της χωροταξίας. Υπενθυµίζω
ότι εκεί καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε τρία θεµελιακά προβλήµατα. Την απροσδιοριστία των έγγειων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας
-κάτι που καλείται το κτηµατολόγιο να επιλύσει µέχρι το 2020την έλλειψη ενός χωρικού σχεδιασµού –φέρνουµε την άλλη
εβδοµάδα το νέο νοµοσχέδιο για την χωροταξία- και ασάφειες
ως προς τις χρήσεις γης, όπου θεωρούµε ότι η ενδυνάµωση του
περιφερειακού επιπέδου ως επιπέδου σχεδιασµού µάς δίνει αυτό
το στοιχείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δύο λεπτά ακόµη θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Το τέταρτο και τελευταίο βήµα αφορά τη µετεξέλιξη της
χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόµβο στρατηγικής σηµασίας όπου συνεχίζουµε την όλη συζήτηση για τον ΤΑΠ, την Αλεξανδρούπολη, τον αγωγό που θα πηγαίνει προς τα βόρεια, Βουλγαρία-Ρουµανία, και δεκάδες άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τοµέα.
Κλείνω µε µία νότα για τη ΔΕΣΦΑ, γιατί ήταν σηµείο αντιπαράθεσης µε τη Νέα Δηµοκρατία και θα ήθελα να επιµείνω λίγο σε
αυτό.
Να υπενθυµίσω ότι είναι µία ιδιωτικοποίηση η οποία ξεκίνησε
από το 2013. Αποχώρησαν άλλοι ανταγωνιστές, έµεινε ένας υποψήφιος, κατοχυρώθηκε το 66% των µετοχών στη SOCAR και από
εκεί αρχίζουν τα προβλήµατα πολύ πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαµβάνω, πολύ πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εγκρίνεται αυτή η ιδιωτικοποίηση από την Κοµισιόν, διότι προσκρούει στον κανόνα ότι
η παραγωγός αερίου δεν µπορεί να ελέγχει το δίκτυο διανοµής.
Άρα το βασικό πρόβληµα της ιδιωτικοποίησης ήταν η αντιφατικότητα παραγωγού και διανοµέα που προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαχωρίζει αυτές τις αγορές. Αυτό έφερε
πίσω µια συζήτηση για δύο χρόνια. Διότι έπρεπε να αποµειώσει
το ποσοστό της η SOCAR, να γίνει µειοψηφικό και ταυτόχρονα
να ακολουθήσει και τις νέες οδηγίες που υπάρχουν και το νέο
πλαίσιο, ακόµα και µειοψηφών, προκειµένου για το ρόλο που θα
µπορεί να έχει στη διαχείριση της εταιρείας. Αυτά λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
Τρίτο θέµα. Όταν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε έδωσαν στη ΔΕΣΦΑ µία πρωτόγνωρη αύξηση των τιµολογίων 68%,
παραβίαζαν τον κανονισµό µε οδηγία 73/2009, προκειµένου να
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µην ενσωµατώσουν ακόµη –υπήρχε οδηγία από τότε- για τον
τρόπο µε τον οποίο από τούδε και εφ’ εξής –κάποια στιγµή στο
µέλλον, έγινε αυτό το καλοκαίρι- θα προσδιορίζονται οι τιµές στα
µονοπωλιακά δίκτυα. Αυτή η ενσωµάτωση που έγινε από την παρούσα Κυβέρνηση αφορά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, που είναι ένα σύστηµα το οποίο λέει πώς προσδιορίζεται
το τιµολόγιο στο µέλλον. Αυτήν έπρεπε να την κάνουµε ως χώρα,
διότι δηµιουργεί δύο θετικά.
Πρώτον, έχουµε µία συγκεκριµένη αποτύπωση του πώς υπολογίζεται το κόστος, το κέρδος και η τιµολόγηση για το µέλλον
και δεύτερον, δηµιουργεί ασφάλεια στον επενδυτή. Αυτό ενσωµάτωσε η παρούσα Κυβέρνηση µε τη ρύθµιση του καλοκαιριού.
Τούτων δοθέντων, καλώ τη Νέα Δηµοκρατία να µας πει γιατί
δεν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση. Πραγµατικά, το λέω ειλικρινά,
χωρίς καµµία αντιπολιτευτική αντιπαράθεση, παίρνοντας υπόψη
όλα αυτά τα δεδοµένα και εκπλήσσοµαι, επαναλαµβάνω. Η παρούσα Κυβέρνηση και στον τελευταίο κύκλο διαπραγµατεύσεων
εξαντλήσαµε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν για τις παρελθούσες χρήσεις -µπορούσαµε να έχουµε µία µικρή επέµβασηκαι κάναµε την καλύτερη δυνατή προσφορά για να βρεθεί µία
λύση και να διαµορφωθεί ένα καλύτερο πλαίσιο. Δεν υπήρχε η
δυνατότητα.
Όπως ξέρετε, υπό όλους αυτούς τους δεδοµένους όρους τα
µεγαλύτερα προβλήµατα είχαν προκύψει ανεξάρτητα και εκπορεύονται καθοριστικά από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο,
οπότε καλώ τη Νέα Δηµοκρατία να µας πει: Να σταµατήσουµε
να εφαρµόζουµε το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση ή όχι;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο πέντε οµιλητών, όπως έχουµε
πει.
Πρώτη είναι η κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Βουλευτίνα της Νέας Δηµοκρατίας ή Βουλεύτρια, δεν ξέρω πώς
θέλει να την αποκαλούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βουλευτής, πολύ
ωραία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
«Βουλευτής», κύριε Πρόεδρε, γιατί άλλως πώς συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών συναδέλφων το «Βουλεύτρια».
Βουλευτής είναι ο Βουλευτής ανεξαρτήτου φύλλου στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω στον προλαλήσαντα Υπουργό, τον κ. Σταθάκη, το εξής: Κύριε Σταθάκη,
ρωτάτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για αποφάσεις που πρέπει
να λάβετε εσείς; Ρωτάτε τη γνώµη µας;
Εάν θέλετε τη γνώµη µας, θα έπρεπε να την είχατε ακούσει
πολύ νωρίτερα ώστε µετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης -και
άρα βρισκόµαστε στον δεύτερο προϋπολογισµό της δικής σας
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- να µην έχουµε όλα αυτά, που σας
είπαν, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, δηλαδή έναν προϋπολογισµό ο οποίος δεν µπορούµε να πούµε σε καµία περίπτωση, χωρίς
κανείς να θέλει να σας κατηγορήσει -εγώ καθόλου δεν θέλω να
ασκήσω αντιπολίτευση σε βάρος σας- έναν προϋπολογισµό,
όµως, αντικειµενικά που από παντού κρίνεται, ακόµη και από
εσάς, ότι δεν είναι εκείνος ο οποίος θα αναµενόταν ότι έπρεπε
να είναι µετά από όλα όσα είπατε ή κάνατε.
Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι ένας προϋπολογισµός κατώτερος
των περιστάσεων και άρα εσείς θα πρέπει να δώσετε απάντηση
στα προβλήµατα, εκτός αν θέλετε να παραχωρήσετε τη θέση
σας στη Νέα Δηµοκρατία, η οποία είναι διατεθειµένη να αναλάβει
τις ευθύνες της στη διακυβέρνηση της χώρας.
Αν αυτό προηγουµένως ήταν µία οµολογία, ότι έχουµε σηκώσει ψηλά τα χέρια και ότι περιµένουµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση επί παντός επιστητού και επί όλων των θεµάτων να
µας δώσει απαντήσεις, αλλά παριστάνουµε µε µία επικοινωνία
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πολύ κακής ποιότητας, η οποία βλάπτει σοβαρά την οικονοµία,
τύπου Καστελόριζο, κύριε Σταθάκη, αυτή η επικοινωνιακή τακτική της Κυβέρνησης τύπου Καστελόριζο και στην οικονοµία δεν
ωφελεί και άρα λοιπόν πρέπει να ρωτήσετε τους συνεργάτες σας
και τον εαυτό σας γιατί δεν προχωράτε στο να πράττετε αυτά
που ο ελληνικός λαός σας ανέθεσε, δηλαδή να κυβερνάτε και να
αναλαµβάνετε και την ευθύνη. Αυτή είναι η απάντηση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ, όπως
είπα, θα εστιάσω την προσοχή µου και θα προσπαθήσω να αναδείξω µε καλή διάθεση και µε καλή πίστη, ως οφείλουµε όλοι οι
Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως πτέρυγας,
ανεξαρτήτως πολιτικού κόµµατος, να κάνουµε -θεωρώ- στη
Βουλή των Ελλήνων σε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις, τι σηµαίνει ο προϋπολογισµός για έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα -θα µου
επιτρέψετε να εστιάσω εκεί- τον πιο ευαίσθητο κατά τη γνώµη
µου αλλά και κατά τη γνώµη των ειδικών, τον τοµέα της υγείας.
Όµως, πριν µπω ad hoc επί τούτου στον τοµέα της υγείας σε
αυτά που ο προϋπολογισµός µού δίνει τη δυνατότητα να κρίνω
και να δω πώς θα τα αντιµετωπίσω νοµοθετικά µε την ψήφο µου,
θέλω να σας πω ότι το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής,
το οποίο έχει αδιαµφισβήτητο κύρος, λέει για τον προϋπολογισµό σας, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, για τον προϋπολογισµό που φέρατε στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας και στους
Βουλευτές όλων των κοµµάτων, ότι σε τρεις κρίσιµους και νευραλγικούς τοµείς, πρώτον, στον τοµέα της πρόνοιας, δεύτερον,
στον τοµέα της υγείας και, τρίτον, στον τοµέα της παιδείας πληρώνουµε περισσότερα οι φορολογούµενοι πολίτες και έχουµε –
προσέξτε, σηµειώστε το- τις χειρότερες παροχές.
Άρα συµπέρασµα πρώτο: Θα πρέπει να εστιάσουν οι Υπουργοί, η Κυβέρνηση, η δηµόσια διοίκηση, το κράτος, η πολιτεία, οι
εµπλεκόµενοι φορείς, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
άπαντες -αλλά η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι η κυρίαρχη και η κορυφαία- στο πώς θα βελτιώσουν την ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών, ώστε όταν πληρώνουµε περισσότερα,
να έχουµε και τις βέλτιστες των υπηρεσιών και όχι τις χειρότερες, όπως ξανατονίζω, λέει, όχι η κ. Αικατερίνη Παπακώστα, αλλά
το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο που έχω να πω, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης
-που έρχεστε εδώ να εµφυσήσετε εν πάση περιπτώσει αισιοδοξία
και να αναπτερώσετε το ηθικό των Βουλευτών σας- στους αγαπητούς συναδέλφους της συγκυβέρνησης κυρίως -οι άλλοι
έχουµε καταλάβει τι συµβαίνει- τι σηµαίνει κωδικοποιηµένα για
την ελληνική οικονοµία τα οικονοµικά έτη δικής σας διακυβέρνησης 2015 και 2016. Οι καταθέσεις -αυτά τα είναι τα κριτήρια- στις
ελληνικές τράπεζες έχουν µειωθεί κατά 40 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Η περήφανη διαπραγµάτευση -εσείς τη χαρακτηρίσατε
έτσι, δεν θέλω να σας την αµφισβητήσω, όµως δείτε τον λογαριασµό- µας κόστισε 86 δισεκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε την
Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάτε στην Τράπεζα της Ελλάδος…
Κύριε Σταθάκη, µου κουνάτε έτσι το δάχτυλο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Χαρτί από την Τράπεζα της Ελλάδος…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας λέω, λοιπόν, κουνώντας και εγώ το δικό µου δάχτυλο -επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε- εσείς, αν το αµφισβητείτε, θέλω αύριο το πρωί
να πάτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, να εγχειρίσετε ένα δηµόσιο
έγγραφο µε την υπογραφή σας, που να ζητάτε εξηγήσεις γιατί
το λέει.
Εµένα δεν θα µου κουνάτε το δάχτυλο. Το λέει η Τράπεζα της
Ελλάδος. Και 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τον ESM.
Να πάτε και στον ESM. Εάν αµφισβητείτε και τον ESM, να πάτε
κι εκεί.
Ακούσατε, κύριε Σταθάκη; Να πάτε και στον ESM. Δεν το λέει
µόνο η Τράπεζα της Ελλάδος. Λέει και ο ESM ανάλογα πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να µου φέρετε και του ESM τότε. Την ανακοίνωση του
ESM και της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς οφείλετε
να τα γνωρίζετε.

2878

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν σας ζητάω τίποτα. Απλό είναι. Φέρτε την ανακοίνωση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ να σας
κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά εσείς, αφού Βουλευτής του
ελληνικού Κοινοβουλίου σας δηλώνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος
και ο ESM στηλιτεύει την οικονοµική περίοδο διακυβέρνησης
δικών σας δύο ετών και λέει αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκοµίζω, έχετε την υποχρέωση να τα ερευνήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να µου φέρετε το χαρτί. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουµε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κι αν δεν είναι
έτσι, να το διαψεύσετε, να το ανατάξετε, να το θεραπεύσετε και
να τους βάλετε στη θέση τους. Αυτό κάνει ένας σωστός Υπουργός µιας κυβέρνησης η οποία είναι υπεύθυνη. Το να µου κουνάτε
εµένα το δάχτυλο και δεν σας το επιτρέπω και δεν λύνει το πρόβληµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μα σας ζήτησα το χαρτί, δεν σας είπα τίποτα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, µε διακόπτει συνεχώς ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κ. Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Προσέξτε
τώρα εδώ, όσον αφορά στα ζητήµατα που σας είπα προηγουµένως, στα ευαίσθητα θέµατα της υγείας.
Επί του συνόλου, αγαπητοί συνάδελφοι –έχουµε πολλούς γιατρούς εδώ- ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος –και θέλω να µου πείτε µετά µε ένα ναι ή µε ένα όχι στην
ψηφοφορία που θα κάνουµε- µειώνεται κατά 3,8 και οι µεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό προς τον ΕΟΠΥΥ το 2017
µειώνονται κατά 38,1, δηλαδή από τα 526 εκατοµµύρια ευρώ,
µειώνεται στα 326 εκατοµµύρια ευρώ. Μείωση δηλαδή, αν κάνουµε την πράξη, 200 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι οι προβλεπόµενες δαπάνες
των νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων υγείας για το 2017 –
επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε- µειώνονται κατά 5%. Τώρα ακούστε και σηµειώστε, κύριοι συνάδελφοι, οι προβλεπόµενες µεταβιβαστικές πληρωµές στον χώρο υγείας, πληρωµές που γίνονται
δηλαδή για υγειονοµικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, µειώνονται –το νούµερο είναι πολύ υψηλό- κατά 42,11% έναντι του 2016.
Το κοίταξα τρεις φορές το νούµερο αυτό, τη µείωση.
Σε ό,τι αφορά τη µείωση της επιχορήγησης για τον ΕΟΠΥΥ,
σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση που µας έχουν δώσει, η αιτιολογία είναι ότι γίνεται εξαιτίας της αναµενόµενης βελτίωσης
των οικονοµικών µεγεθών του ΕΟΠΥΥ, η οποία στηρίζεται στα
έσοδα από τις αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, µε ανεργία
30%, για την υγειονοµική περίθαλψη και την αναµενόµενη µείωση
των απλήρωτων υποσχέσεων, υποχρεώσεων. Δηλαδή, «ζήσε
Μάη µου».
Όµως, προσέξτε την αντίφαση τώρα, στο ίδιο κείµενο, δηλαδή
στην εισηγητική έκθεση, λέει ότι υπάρχει µία προϋπόθεση για να
πληρωθεί ο όρος. Για την οµαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ όρος,
προϋπόθεση είναι η διασφάλιση των εισφορών που εισπράττονται από τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Τζίφος, δηλαδή.
Συνεπώς, ερωτώ την Κυβέρνηση και τους καθ’ ύλην αρµοδίους
Υπουργούς –είναι εδώ και ο κ. Χουλιαράκης- οι οποίοι φτιάχνουν
προϋπολογισµό: Πού στηρίζεται, σε ποια βάση εδράζεται η αισιοδοξία της Κυβέρνησης για τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών του ΕΟΠΥΥ; Πρώτο ερώτηµα.
Στηρίζεται στην αύξηση της εισφοράς για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από το 4% στο 6%; Εκεί στηρίζεται; Διότι δίνεται
η γενικότερη εντύπωση ότι βαίνουν καλώς τα οικονοµικά του
ΕΟΠΥΥ, ότι τα έσοδά του θα αυξηθούν κι έτσι θα γίνει δυνατή
και η µείωση της επιχορήγησής του κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή είναι η εντύπωση που δίνεται.
Σε ό,τι αφορά τώρα στη συνταγογράφηση, η πολιτική της Κυβέρνησης στοχεύει στη µείωση τιµών αντί στον έλεγχο των τιµών.
Λάθος πολιτική. Λανθασµένη πολιτική κατεύθυνση τελείως. Γιατί
είναι λανθασµένη; Από πού το έκρινα; Από µία απλή σύγκριση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που έκανα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Από το γεγονός ότι το 2015 καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων των φαρµακευτικών σκευασµάτων κατά 5%, έναντι του 2014.
Στόχος πρέπει να είναι η µείωση των δαπανών µέσω της µεγαλύτερης διείσδυσης των γενοσήµων στην αγορά, κάτι που η
Κυβέρνηση δεν µπορεί να πετύχει. Οι θεσµοί, στους οποίους
πρέπει να µας πουν τι δεσµεύσεις έδωσαν για το φάρµακο, για
τις προµήθειες –να έρθουν εδώ στη Βουλή να τα πουν οι κύριοι
Υπουργοί της Υγείας-, έχουν θέσει τον στόχο η διείσδυση των
γενοσήµων να φτάσει στο 60% έναντι των επώνυµων σκευασµάτων.
Εντός του 2015 το ποσοστό ξέρετε πόσο αυξήθηκε; Μόλις
κατά 1,4%.
Η κατάσταση των νοσοκοµείων πρέπει να δείτε ότι περιγράφεται µε πινελιές ζωηρές. Αισιόδοξη η κατάσταση. Στην εισηγητική έκθεση επισηµαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες
για την στοχευµένη συγκράτηση των δαπανών τους, ενώ γίνεται
ειδική αναφορά στο γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε –ακούστε!η ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκοµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά το τρέχον έτος.
Απορίες δικές µου και των πολιτών: Με αυτές τις διαπιστώσεις,
που γίνονται στο κείµενο του προϋπολογισµού, προφανώς η Κυβέρνηση κρίνει ότι η χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων είναι απολύτως επαρκής. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν επιπρόσθετη ενίσχυση και γι’ αυτόν τον λόγο και το 2017 η επιχορήγηση θα παραµείνει ακριβώς αναλλοίωτη, η ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, πρώτον, πολύµηνες λίστες αναµονής στα ογκολογικά τµήµατα των δηµοσίων νοσοκοµείων, τα οποία υπολειτουργούν επειδή πολλά µηχανήµατα
ακτινοθεραπείας είναι εκτός λειτουργίας, αλλά και τα ίδια τα νοσοκοµεία αδυνατούν να πληρώσουν την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, θα εξακολουθήσει και του χρόνου η έλλειψη υλικών
στα νοσοκοµεία και παρακαλώ πάρα πολύ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να σταµατήσει να επιτίθεται µε αυτόν τον ανοίκειο
και απαράδεκτο τρόπο στους εργαζοµένους των νοσοκοµείων,
οι οποίοι µιλούν κάθε µέρα για έλλειψη υλικών. Η πολιτική ηγεσία
τα διαψεύδει, αλλά την καταγγέλλουν καθηµερινά οι εργαζόµενοι
και η κοινωνία βέβαια.
Πρέπει να πω ότι στην οικονοµία, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει
µία αδιαµφισβήτητη αρχή και θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε,
να κλείσω µε αυτό και αυτό απευθύνεται στους οικονοµικούς
Υπουργούς. Όταν µια οικονοµία συνεχίζει να αποδοµείται, οι κοινωνικές της παροχές, όπως και οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας,
που µας αφορούν, συνεχώς θα µειώνονται µε τις ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις.
Σύµφωνα µε τον νόµο Βάγκνερ –τον ξέρετε πάρα πολύ καλά
οι οικονοµικοί Υπουργοί-, του Γερµανού οικονοµολόγου, µιας και
µιλάµε µε τους Γερµανούς, όταν η οικονοµία αναπτύσσεται, ο
ρυθµός της µεταβολής των δαπανών της υγείας είναι µεγαλύτερος του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Όταν όµως η οικονοµία είναι σε ύφεση, ο ρυθµός µείωσης των δαπανών για την
υγεία είναι µεγαλύτερος από τον βαθµό ύφεσης της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Παπακώστα. Ευχαριστούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κ. Παπακώστα,
σας παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να υπερψηφίσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε υπερβεί τον
χρόνο σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Σας παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε
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Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ να
κλείσετε τώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κλείνω
τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε πάρει επιπλέον πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, λέγοντας στους αγαπητούς συναδέλφους, κυρίως της Συγκυβέρνησης: Παρακαλώ πολύ ξαναδιαβάστε τον προϋπολογισµό, διότι
είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος δεν λύνει προβλήµατα,
είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος ζηµιώνει ακόµη περισσότερο τη χώρα και ιδιαίτερα τον ευαίσθητο τοµέα της υγείας, αν
σας ενδιαφέρει, κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση.
Η ένστασή µου ήταν πολύ σαφής. Δεν µπορεί νοµίζω κανείς
Βουλευτής του Κοινοβουλίου να χρησιµοποιεί θεσµούς, όπως
είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή ο ESM, επικαλούµενος κάτι το
οποίο ούτε ο ένας οργανισµός ούτε ο άλλος το έχουν πει ποτέ.
Δεν υπάρχει καµµία έκθεση, κανένα έγγραφο, κανένα στοιχείο
που να το θεµελιώνει αυτό. Έχει διατυπωθεί, επαναλαµβάνω,
αυτή η εντύπωση από sites που έχουν παρερµηνεύσει δηλώσεις
ή συζητήσεις που έχουν κάνει οι πρόεδροι αυτών των θεσµών.
Το θεωρώ αδιανόητο ότι εδώ στο Κοινοβούλιο κάποιος επικαλείται την Τράπεζα της Ελλάδος για να στηρίξει ένα τέτοιο επιχείρηµα. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι µία συζήτηση που γινόταν σε
ένα συνέδριο, όπου κάτι ειπώθηκε ή δεν ειπώθηκε –απευθυνθείτε
σε όποιον το είπε-, αλλά δεν µπορεί να επικαλείται κάποιος έναν
θεσµό, για κάτι το οποίο δεν το έχει ο θεσµός πει. Το ίδιο ισχύει
και για το ESM.
Γι’ αυτό ήταν η ένστασή µου στα επιχειρήµατα της Νέας Δηµοκρατίας να επικαλεστεί την προσωπική γνώµη –αν την θεωρούν σίγουρη, εγώ δεν τη θεωρώ-, του Προέδρου του ESM ή του
Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία ούτε κι αυτήν
θεωρώ σίγουρη. Καλό είναι να ακριβολογούµε, καλό είναι να µην
τα συγχέουµε αυτά τα πράγµατα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κυρία Παπακώστα, δεν έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ήταν προσωπικό. Εγώ ακριβολόγησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κυρία Παπακώστα, δεν ήταν προσωπικό. Δεν θα κάνουµε διάλογο. Όχι.
Κύριε Κωνσταντινέα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Εγώ θα είµαι τάχιστος. Μία παρένθεση θα ήθελα να πω για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί
τους έχει πιάσει εγκεφαλικό σήµερα. Δεν µπορούν να κατανοήσουν ότι µε την περίφηµη συµφωνία του κ. Αντώνη Σαµαρά θα
είχαµε 4,3 πλεόνασµα και σήµερα έχουµε 1,75. Τουτέστιν, η µετατροπή µέτρων στον ελληνικό λαό είναι 4,5 δισεκατοµµύρια. Αν
µπορούν να το καταλάβουν, ας το καταλάβουν.
Έρχονται τώρα οι κύριοι της Αντιπολίτευσης και συζητάνε για
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µία αριστερή παρένθεση, µιλούσαν για ερασιτεχνισµούς, για ένα
ανεπαρκές παρεάκι που δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί, για ανίκανους που δεν µπορούν να κλείσουν τις αξιολογήσεις. Το ένα
ψευτοαφήγηµα µετά το άλλο, πέφτουν όλα στο κενό.
Αυτή η αριστερή παρένθεση, όπως λέτε, κάποια στιγµή θα
κλείσει, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά µαζί της θα κλείσει και ο κύκλος των µνηµονίων που είχατε ανοίξει εσείς. Θα κλείσει η
σκληρή επιτροπεία, θα κλείσει ο αποκλεισµός της χώρας µας
από τις διεθνείς αγορές, θα κλείσει εν τέλει η καταστροφική λογική της αρπαχτής -τη γνωρίζετε εσείς πολύ καλά- που κυβερνούσε τον τόπο µας τόσα χρόνια.
Μετά θα ανοίξει µία άλλη αριστερή παρένθεση, αυτή που προσπαθούµε να φτιάξουµε τώρα, µε όρθια την κοινωνία, να στέκεται στα πόδια της, µε ρεαλιστικούς προϋπολογισµούς, όπως
αυτός για τον οποίο βρισκόµαστε σήµερα εδώ, που θα µας εκπλήξουν θετικά µε την υπέρβαση των στόχων, όπως και ο προηγούµενος. Γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγατε και πέσατε έξω. Μην
το ξεχνάµε αυτό. Στην ίδια Αίθουσα ήµασταν πριν από έναν
χρόνο και άλλα λέγατε.
Οι κύριοι στόχοι, όµως, της δηµοσιονοµικής πολιτικής του
2017 είναι η διατήρηση της ισορροπίας, που επικεντρώνεται στην
έξοδο από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής και η δίκαιη κατανοµή του οφέλους στους πολίτες.
Ο προϋπολογισµός του 2017 δροµολογεί µία σειρά από στοχευµένες παρεµβάσεις, όπως τα 760 εκατοµµύρια ευρώ του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης –που εσείς για την αλληλεγγύη δεν θυµόσαστε τους φτωχούς ούτε κατά διάνοια-, την ενίσχυση των τοµέων υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας,
ύψους 300 και πλέον εκατοµµυρίων ευρώ, την εξοικονόµηση δαπανών από πολιτικές που ήδη έχουν δροµολογηθεί σε συντάξεις,
επιδόµατα, δαπάνες Υπουργείων, ύψους 960 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Βήµα βήµα θα βάλουµε τα θεµέλια, που εσείς δεν θα το θέλατε
ποτέ. Βήµα βήµα θα κερδίσουµε την εµπέδωση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων µας, που εσείς συνεχώς χάνατε
εξαιτίας της µεταρρυθµιστικής σας απραξίας. Ονοµαζόσασταν
κυβέρνηση µεταρρυθµίσεων και µόνο µετακλητούς ξέρετε να µεταρρυθµίζετε, όσους πιο πολλούς στο γραφείο σας. Βέβαια,
όταν έχεις τα βαρίδια είναι ένα ερώτηµα το πώς θα τα βάλεις
µαζί τους. Σας καταλαβαίνουµε, αλλά δεν σας συµπονούµε.
Έστω και την ύστατη στιγµή, σας καλούµε να ταχθείτε υπέρ
της εθνικής προσπάθειας, χαιρετίζοντας τα βραχυπρόθεσµα
µέτρα για το χρέος –και µην βγαίνετε στους τηλεοπτικούς δέκτες
να αποπροσανατολίζετε µαζί µε τους «κακούς συναδέλφους»
όλους τους Έλληνες πολίτες-, µέτρα τα οποία δεν αφανίζουν τα
ασφαλιστικά ταµεία, βλέπε PSA 2012, µέτρα που δεν βάζουν χέρι
στους µικροµολογιούχους – τους ξεχάσαµε αυτούς.
Όταν ο Πρόεδρός σας ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος σε εθνικά θέµατα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από το χρώµα της φανέλας, οι φανέλες ποτίζονται
µε ιδρώτα. Σας το λέει ένας άνθρωπος που ήταν µέσα στα γήπεδα. Αν αυτός ο ιδρώτας είναι ο ιδρώτας της διαπλοκής και των
συµφερόντων, εµείς τον πληροφορούµε ότι επιλέγουµε τον
ιδρώτα των Ελλήνων του µόχθου που παλεύουν για την καθηµερινή τους επιβίωση. Αυτόν τον ιδρώτα σεβόµαστε. Είναι διαφορετικές οι πολιτικές κατευθύνσεις και για εσάς και για εµάς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Έστω και τώρα, λοιπόν, ταχτείτε –και πείτε το– υπέρ των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, κατά των οµαδικών απολύσεων.
Μην το φοβάται ο κ. Μητσοτάκης, ας το πει, δεν είναι ντροπή,
κατά κάθε επιπρόσθετου µέτρου µετά το 2018. Εκτός και εάν δεν
το θέλετε.
Του χρόνου να γνωρίζετε ότι εδώ θα είµαστε, το 2018, όπως
και πέρσι σας το είπαµε, µε την ίδια Κυβέρνηση. Δεν θα είναι η
αριστερή παρένθεση, όπως νοµίζετε εσείς. Θα καταθέσουµε τον
προϋπολογισµό του 2018. Εσείς συνεχίστε το ίδιο βιολί ζητώντας
εκλογές.
Όπως είπα και στην προηγούµενη οµιλία µου στη Βουλή, το
δικό σας success story, για να κάνω µία τελευταία παρατήρηση,
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ποιο ήταν; Ο ένας στόχος σας ήταν η αξιολόγηση, που λέγατε
ότι δεν θα την κλείσουµε και την κλείσαµε. Ο δεύτερος είναι ότι
θα µπει ο κόφτης. Ο τρίτος είναι η δεύτερη αξιολόγηση. Θα την
κλείσουµε 95%. Θα τα περάσουµε και αυτά που πρέπει, θα τα
περάσουµε σωστά, προς όφελος του να κλείσει η αξιολόγηση.
Το τρίτο ήταν το χρέος. Εσείς λέγατε ότι είναι βιώσιµο το χρέος.
Δεν πειράζει. Θα µας δείτε του χρόνου, το 2018 εδώ. Να είσαστε
καλά, να είµαστε όλοι καλά.
Εµείς σας ζητάµε να βάλετε πλάτη. Βάλτε πλάτη, δεν είναι
κακό, να κάνουµε όντως την εθνική οµάδα. Πείτε µπράβο στον
Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και σε όλη την Κυβέρνηση που
το προσπάθησε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Ο κ. Κουκούτσης από τη Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλό δρόµο στον κύριο Υπουργό.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω ότι κάθισα να δω αρκετές οµιλίες, τις παρακολούθησα και εκ δεξιών και εξ ευωνύµων παρατήρησα ότι πάρα πολλοί Βουλευτές δράττονται της ευκαιρίας για
να εξαπολύσουν µύδρους µε χυδαία λόγια κατά της Χρυσής
Αυγής, πράγµα που µου θυµίζει τον µακαρίτη τον παππούλη µου.
Ο παππούλης µου είχε έναν γαϊδαράκο και επειδή εγώ λόγω ηλικίας φοβόµουν να τον πλησιάσω, µου έλεγε: «Και να σε ακουµπήσει παιδί µου και να σε χτυπήσει µη γυρίσεις να ανταποδώσεις.
Γάιδαρος είναι».
Στον τοµέα της υγείας, λοιπόν, στα χρόνια του µνηµονίου ο
Έλληνας πολίτης παρακολουθεί Υπουργούς και στελέχη των
εκάστοτε κυβερνήσεων να θέλουν να µας πείσουν ότι απαραίτητα πράττουν µόνο µε γνώµονα το καλό µας, µε προϋπολογισµούς ανάγκης, όπως τους ονοµάζουν.
Χρησιµοποιούν όρους και φράσεις άγνωστες στο ευρύ κοινό,
όπως clawback, rebate, success story κ.λπ., για να πεισθούµε ότι
η χειροτέρευση των όρων πρόσβασης στη δηµόσια υγεία είναι
πάντα για το καλό µας. Έχουµε µπει πλέον στην τελική ευθεία
µιας καταστροφικής πορείας για την υγεία, που προωθείται από
τη σηµερινή Κυβέρνηση, όπως προωθήθηκε και από τις προηγούµενες.
Τα µέχρις στιγµής διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι
χρόνιες παθήσεις αναµένεται να αυξηθούν, κυρίως λόγω της µικρότερης ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών για λόγους καθαρά οικονοµικούς, του αυξηµένου άγχους, της υιοθέτησης λιγότερο
υγιεινού τρόπου ζωής και κυρίως λόγω της υποβάθµισης των
προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας.
Πώς διασφαλίζεται, λοιπόν, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και η πλήρης κάλυψη του πληθυσµού µε προϋπολογισµούς για την Υγεία που θα συνεχίσουν για
χρόνια να περικόπτονται; Συνέχιση, λοιπόν, πολιτικής λιτότητας
για την υγεία προϋποθέτει και ο κρατικός προϋπολογισµός για
το 2017.
Τόσο τα στοιχεία για την κρατική χρηµατοδότηση, όσο και για
το όριο δαπανών για τις δοµές και για τα νοσοκοµεία µα και φυσικά για τη µισθοδοσία θα κινηθούν σε µνηµονιακά επίπεδα. Η
χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων για λειτουργικά έξοδα το 2017
θα φτάσει τα 1.301 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ 321 εκατοµµύρια
ευρώ θα δοθούν για τις πρόσθετες αµοιβές προσωπικού και τις
εφηµερίες των ιατρών. Η δε πρόβλεψη για τη µισθολογική δαπάνη αυξάνεται κατά 36 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή πηγαίνει στα
1.675 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή όµως η αύξηση έρχεται να καλύψει τα ελάχιστα που δόθηκαν σε δόσεις για ένα µέρος του προσωπικού, σύµφωνα µε το
νέο µισθολόγιο. Συνεπώς, η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία µα καµµία πρόθεση στελέχωσης. Δεν έχει καµµία πρόθεση να προχωρήσει σε νέες µόνιµες προσλήψεις που θα καλύψουν τα τεράστια
κενά.
Για τον ΕΟΠΥΥ συνεχίζεται η πολιτική της ελλιπούς χρηµατοδότησης και θα έχουµε συρρίκνωση των χρηµατοδοτικών ροών
από το κράτος στο ύψος των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ εσείς
υπολογίζετε ότι στα τέλη του 2017 ο ΕΟΠΥΥ θα παρουσιάζει
κέρδη 330 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν είναι δυνατόν αυτό λογιστικά!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος πάντων.
Τα όρια δαπανών για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων µαζί µε τις µονάδες του ΠΕΔΥ, παρ’ ότι εµφανίζουν µία αύξηση κατά 214 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2016, δεν
αποδίδουν την πραγµατικότητα, αφού η χρηµατοδότηση αυτών
στηρίζεται στις αποδόσεις του ΕΟΠΥΥ.
Η πρόβλεψη για αύξηση των ιδίων εσόδων των νοσοκοµείων
και τον µονάδων του ΠΕΔΥ οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα χαράτσια προς τους πολίτες θα αυξηθούν περαιτέρω. Όσο για την
εξαγγελία κατάργησης των ιδιωτικών συνεργείων –άλλο ένα σύνθηµα-, µάλλον έγινε για τα µάτια του κόσµου εφόσον οι αντίστοιχες δαπάνες αυξάνονται κατά 31 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, η λειψή χρηµατοδότηση γεννά καθηµερινά
νέα χρέη στα νοσοκοµεία βουλιάζοντάς τα ακόµα περισσότερο.
Ας µη µιλήσουµε όµως µε αριθµούς. Ας µην δηµιουργήσουµε
εντυπώσεις, όπως λέτε. Ας µην έχουµε αντιπολιτευτικό µένος.
Ας δούµε, λοιπόν, τι βλέπει ο µέσος Έλληνας, τι βλέπει ο µέσος
εργαζόµενος, τι πιστοποιούν, δηλαδή, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, τι
βλέπουµε µέσα στα νοσοκοµεία, στα ιατρεία, στα τµήµατα εκτάκτων περιστατικών, τα ΤΕΠ και τους θαλάµους.
Μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Κάλυψη µε ειδικευόµενους και αγροτικούς γιατρούς. Χαλασµένα
φορεία και καρότσια. Συνοδοί να κουβαλάνε τους ασθενείς. Ανεπάρκεια χρόνου στο ΕΚΑΒ. Διακοµιδές σε άλλα νοσοκοµεία. Ανυπαρξία χώρων φιλοξενίας αποµόνωσης µολυσµατικών ασθενών.
Δεν γίνονται πολλές εργαστηριακές εξετάσεις λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων. Έχουµε ελλείψεις βασικών υλικών. Έχουµε ράντζα. Γεµάτοι οι διάδροµοι µπροστά από τα εξωτερικά ιατρεία.
Αιµορραγικά περιστατικά να µεταφέρονται από νοσοκοµεία της
περιφέρειας στα µεγάλα νοσοκοµεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ατέλειωτες ουρές αναµονής στα ΤΕΠ, στα τµήµατα
εκτάκτων περιστατικών.
Ως εκ τούτου πολλές φορές –τα έχετε δει όλοι σας- έχουµε βίαιες συµπεριφορές ασθενών και συνοδών εις βάρος του προσωπικού. Λόγω έλλειψης αξονικών τοµογράφων, σε άκρως επείγοντα περιστατικά, οι επεµβάσεις γίνονται στην κυριολεξία στα
τυφλά. Μία νοσηλεύτρια έχουµε δει να καλύπτει δύο και τρία ιατρεία. Στα εργαστήρια η αναµονή είναι τεράστια. Πολλοί ασθενείς αγανακτούν και φεύγουν χωρίς να εξεταστούν. Κρεβάτια και
στρώµατα διαλυµένα. Βρώµικες τουαλέτες. Έλλειψη υγειονοµικού υλικού, χωρίς αντισηπτικά, γάντια, γάζες. Ένας νοσηλευτής
για σαράντα ασθενείς στη βάρδια.
Στις ΜΕΘ αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής σε πέντε-έξι ασθενείς.
Μεγάλη έλλειψη βοηθών θαλάµων. Ανύπαρκτο βοηθητική προσωπικό. Έλλειψη ιµατισµού. Σεντόνια που αλλάζονται µία φορά
την εβδοµάδα, κουβέρτες που δεν πλένονται ποτέ.
Στις µονάδες τεχνητού νεφρού οι καρέκλες αιµοκάθαρσης
είναι διαλυµένες. Μεγάλη αναµονή των ασθενών µετά την εισαγωγή στην εφηµερία µέχρι να εγχειριστούν ή να βρεθεί κρεβάτι
σε κάποια µονάδα εντατικής θεραπείας.
Αναλώσιµα υλικά χειρίστης ποιότητας και ασιατικής προέλευσης. Τα διαθέσιµα φάρµακα αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τα µικρόβια, µε αποτέλεσµα υψηλά ποσοστά θνησιµότητας και σηµαντική αύξηση του κόστους νοσηλείας. Το απόγευµα και τη
νύχτα το προσωπικό καθαριότητας είναι από ελάχιστο ως ανύπαρκτο. Οι εργολάβοι παράλληλα δεν τηρούν τις υποχρεώσεις
τους, µειώνοντας το προσωπικό και τα υλικά από τα προβλεπόµενα στις συµβάσεις.
Για όλα αυτά µπορούµε να γράψουµε τόµους ολόκληρους, βιβλία ολόκληρα. Δεν είναι η φαντασία µας. Είναι η πραγµατικότητα που ζούµε όλοι στην καθηµερινή µας ζωή.
Πιστεύετε ότι µετά απ’ όλα αυτά ο κ. Πολάκης και ο κάθε
Υπουργός, Υφυπουργός, υπηρεσιακός παράγοντας απαλλάσσεται των ευθυνών του λόγω δηµοκρατικότητας ή αριστερισµού;
Εφόσον δεν απαντά στις ερωτήσεις των Βουλευτών της Χρυσής
Αυγής και κατ’ επέκταση των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων
που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, θεωρείται πετυχηµένος στις αριστερές ονειρώξεις σας;
Απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό δεν έχω να του πω τίποτα
άλλο. Να τους χαιρόσαστε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δηµαράς έχει
τώρα τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Δηµαρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το Βήµα της Βουλής θέλω να χαιρετίσω την εκλογή του
οικολόγου Αλεξάντερ Βαν Ντερ Μπέλεν στη θέση του Προέδρου
της Αυστρίας. Η εκλογή του είναι θετικό γεγονός, γιατί οι πολίτες
των επέλεξαν απέναντι σε έναν ακροδεξιό υποψήφιο, αλλά και
γιατί αναγνωρίζεται στο πρόσωπό του ο ρόλος της οικολογίας
την εποχή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνταξη του προϋπολογισµού
δεσµεύεται στο µεγαλύτερο µέρος από τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά της οικονοµίας που διαµορφώθηκαν στο παρελθόν,
αλλά δείχνει και την πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης.
Πράγµατι, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, τα περιθώρια
της µεγάλης στροφής προς µία βιώσιµη οικονοµία είναι µικρότερα. Κάθε φορά, όµως, έχεις να διαχειριστείς τα υπάρχοντα οικονοµικά µέσα και δεδοµένα µε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο
τρόπο.
Επίσης, µε τον προϋπολογισµό έχεις να διαχειριστείς τις οικονοµικές δεσµεύσεις από τα µνηµόνια κι άλλες δεσµεύσεις και
πολλαπλές εξαρτήσεις από το ευρωπαϊκό και το διεθνές οικονοµικό σύστηµα της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Αυτό το
πλαίσιο είναι δεσµευτικό και το γνωρίζουµε. Εµείς οι οικολόγοι
και η Αριστερά γνωρίζουµε ότι το σύστηµα αυτό οδηγεί σε πολλά
αδιέξοδα.
Πρώτα απ’ όλα οδηγεί στη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα
χέρια -τα στοιχεία του ΟΗΕ λένε ότι το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει τόσο όσο το υπόλοιπο 99% του παγκόσµιου πληθυσµού- την κυριαρχία των πολυεθνικών και την αύξηση της
εξάρτησης των οικονοµιών και των εθνών.
Δεύτερον, οδηγεί στη συντριβή των µικροµεσαίων στρωµάτων
και της µικρής ιδιοκτησίας.
Τρίτον, προωθεί ένα µοντέλο σπατάλης των φυσικών πόρων
και καταστροφής του περιβάλλοντος.
Τέταρτον, αυτό το οικονοµικό, κοινωνικό σύστηµα της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης είναι ασύµβατο µε τις θέσεις της
οικολογίας και της Αριστεράς. Κυρίως, όµως, είναι ασύµβατο µε
την προοπτική της επιβίωσης για τις επόµενες δεκαετίες και τους
επόµενους αιώνες.
Το ιστορικό ερώτηµα επανέρχεται: Τι να κάνουµε σήµερα
µέχρι να αλλάξουµε αυτό το σύστηµα;
Πρώτον, να µην επιστρέψουµε στη λογική του παρελθόντος,
που ήταν συνέπεια των παρακάτω παραγόντων:
Πρώτον, της εγκληµατικής ανευθυνότητας για την οικονοµία
και τη χώρα. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας δανείζονταν όσα τους δάνειζαν, αρκεί να διατηρούν το πελατειακό
τους σύστηµα και να διατηρούνται στην εξουσία.
Δεύτερον, της ασυδοσίας της αγοράς, χωρίς κανόνες και
ελέγχους και την απουσία σχεδίου για την οικονοµία µε κάποια
έστω στοιχεία βιωσιµότητας. Η ελεύθερη, ασύδοτη αγορά, που
πρεσβεύει η Νέα Δηµοκρατία και η παγκόσµια νεοφιλελεύθερη
Δεξιά, οδήγησαν στην πλήρη αποδιοργάνωση της οικονοµίας.
Θα αναφερθώ µόνο στα πέντε χρόνια διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, 2004-2009. Είχαµε αποβιοµηχάνιση της
χώρας ή µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 33% και µείωση της αγροτικής παραγωγής, ταυτόχρονα, κατά 28%. Είχαµε
διόγκωση των υπηρεσιών και του παρασιτισµού που έφτασαν συνολικά στο ποσοστό 80,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
όταν η βιοµηχανική παραγωγή, οι κατασκευές, τα ορυχεία, η µεταποίηση, τα διυλιστήρια κ.λπ. όλα µαζί αποτελούσαν το 16% του
ΑΕΠ. Επίσης, η αγροτική παραγωγή, η αλιεία και η δασοκοµία
κ.λπ., περιορίστηκαν ως ποσοστό στο 3,8% του ΑΕΠ. Το 1995,
αν θυµάµαι καλά, ήταν 8% το ΑΕΠ.
Η Ελλάδα, κατ’ εξοχήν αγροτική χώρα, χωρίς βιοµηχανική παραγωγή, έχει αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών στα
αγροτικά προϊόντα. Για παράδειγµα το 2008 είχαµε εισαγωγές
7,1 δισεκατοµµύρια και εξαγωγές περίπου 4 δισεκατοµµύρια.
Μεγάλη διαφορά! Γι’ αυτό στα µανάβικα βλέπουµε φακές Λατινικής Αµερικής, πατάτες Αιγύπτου και Τουρκίας, φρούτα και ακτι-
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νίδια από την άλλη άκρη του πλανήτη, από τη Νέα Ζηλανδία.
Αυτά συνέβαιναν όταν την ίδια πενταετία, 2004-2009, προστέθηκε δηµόσιο χρέος στη χώρα 120 δισεκατοµµύρια.
Πέρα από την εξυπηρέτηση του µέχρι τότε χρέους, είχαµε
πρωτογενή ελλείµµατα στα πέντε χρόνια της Νέας Δηµοκρατίας
που ξεπέρασαν τα 50 δισεκατοµµύρια και καλύφθηκαν µε νέα
δάνεια. Νέα δάνεια, ελλείµµατα και να πέφτει η αγροτική και η
βιοµηχανική παραγωγή στην χώρα.
Μπαίνουν, λοιπόν, µια σειρά από ερωτήµατα: Ποιος υποθήκευσε την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου; Ποιος δηµιούργησε το χρέος; Ποιος υποθήκευσε το µέλλον των επόµενων
γενιών; Οι νέες γενιές θα πληρώνουν για πολλές δεκαετίες αυτά
τα δάνεια. Ποια κόµµατα οδήγησαν τις υγιείς τράπεζες - Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, κ.λπ.- σε µηδενισµό της
αξίας τους; Ποια κόµµατα µέσω των κερδοσκοπικών παιχνιδιών
του Χρηµατιστηρίου άφησαν τους ανενηµέρωτους Έλληνες πολίτες απροστάτευτους στα χέρια ντόπιων και διεθνών αετονύχηδων και κοµπιναδόρων; Ποιοι άφησαν τους ασύδοτους κερδοσκόπους να κλέβουν τα χρήµατα των Ελλήνων καταθετών; Ποιοι
πτώχευσαν και τις ιδιωτικές τράπεζες, όπως Aspis, Proton Bank,
Κύπρου, που την ζηµιά την πληρώνουν σήµερα οι Έλληνες φορολογούµενοι; Ποιοι άνοιξαν δρόµους να φυγαδέψουν οι αετονύχηδες τα χρήµατά τους στο εξωτερικό και γέµισαν τις λίστες;
Αυτά είναι αµείλικτα ερωτήµατα.
Εσείς, οι υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας, ζητάτε
αυτήν την κρίσιµη στιγµή εκλογές για να κλείσει η αριστερή παρένθεση και να επιστρέψετε στην εξουσία.
Δεν είδαµε αυτοκριτική, ούτε καν κάποιο στοιχείο στην εισήγηση του κ. Χατζηδάκη. Δεν ακούσαµε κάτι που να δείχνει ότι µάθατε από τα καταστροφικά σας λάθη, ότι θα αλλάξετε το µοντέλο
διακυβέρνησης που εφαρµόσατε. Αυτό που πιστεύατε, αυτό θα
εφαρµόσετε εάν και εφόσον γίνετε κυβέρνηση.
Χρειάζεται, λοιπόν, µία αυτοκριτική απέναντι στον ελληνικό
λαό, αυτοκριτική και των κυρίως υπευθύνων Νέας Δηµοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ, αλλά -θα έλεγα- και ολόκληρου του πολιτικού συστήµατος. Χρειάζεται, βέβαια, η αυτοκριτική και του ΣΥΡΙΖΑ για
τις λάθος εκτιµήσεις, τις υποσχέσεις και τα όποια λάθη έγιναν.
Όχι αυτοκριτική και ξεµπερδέψαµε. Αυτοκριτική µε πειστική δέσµευση για αλλαγή µεθόδου και νοοτροπίας όλου του πολιτικού
συστήµατος, αυτοκριτική και κάθαρση, αυτοκριτική και συνεννόηση για να ξεπεράσουµε τις τεράστιες δυσκολίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι κάνουµε, λοιπόν, σήµερα; Μας ζητάνε οι θεσµοί για πολλά
χρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5%. Αυτό σηµαίνει ότι µε µηδενικά επιτόκια θα ξεχρεώναµε σε πενήντα δύο χρόνια. Για να
πάµε το δηµόσιο χρέος στο 60%, πάλι αν είχαµε µηδενικά επιτόκια θα θέλαµε τριάντα δύο χρόνια και πρωτογενή πλεονάσµατα
-αυτό που µας ζητάνε- 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το έτος που θα
πηγαίναν όλα στα χρέος. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι είναι αδύνατον.
Γι’ αυτό πρέπει να είναι διαρκής η επιδίωξη για αποµείωση του
δηµόσιου χρέους και σταθερά µηδενικά επιτόκια.
Όσον µε αφορά, θα εργαστώ και θα υπηρετήσω την αειφόρα
ανάπτυξη και όχι απλά την αύξηση των µεγεθών, γιατί είναι ο
µόνος δρόµος που θα µας βγάλει από τα αδιέξοδα και θα αποκαταστήσει τις σχέσεις µας µε τις επόµενες γενιές. Πρέπει να
πούµε όλη την αλήθεια στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Στο
εξής θα ζούµε µόνο µε αυτά που θα παράγουµε και µε δίκαιη κατανοµή των βαρών, εφόσον αυτοί που θα είναι στις κυβερνήσεις,
θα πιστεύουν κάτι τέτοιο, δηλαδή στο δίκαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κύριε Δηµαρά. Αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ.
Βούλτεψη, από την Νέα Δηµοκρατία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όση προσπάθεια κι αν καταβάλουν οι συνάδελφοι που περνούν από αυτό το Βήµα και όσο κι αν δεν τους αρέσει, η πραγµατικότητα είναι µία: Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποτελεί την
επιτοµή της ανικανότητας. Αυτό είναι κάτι το αντικειµενικό και
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περιγράφεται µε µία φράση: Είναι η Κυβέρνηση των κλειστών συνόρων και των κλειστών τραπεζών.
Σε δύο µήνες κλείνει χρόνος από τότε που έκλεισαν τα βόρια
σύνορα µας και δεν άκουσα κανέναν να ενοχλείται και να αναφέρεται σε αυτό. Παρακολούθησα και την οµιλία του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε έξι µήνες κλείνουν δύο χρόνια από
τότε που επιβλήθηκαν τα καταστροφικά capital controls µε ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονοµία. Πάλι η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα.
Το ερώτηµα είναι ένα και συγκεκριµένο: Μπορεί µία χώρα µε
κλειστά σύνορα και κλειστές τράπεζες να πάει µπροστά; Αυτό
πρέπει να απαντηθεί µε ειλικρίνεια.
Τώρα αυτό που αποτελεί την τελευταία προπαγανδιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να χρησιµοποιεί συνεχώς το µαγικό τρίτο τρίµηνο του 2016. Ξαφνικά µας εµφάνισαν ότι βελτιώθηκαν όλα τα στοιχεία. Προφανώς συγκρίνουν τον κακό εαυτό
τους µε τον χειρότερο εαυτό τους.
Διότι το τρίτο τρίµηνο του 2016 το συγκρίνουν µε το τρίτο τρίµηνο του 2015, τότε που είχαν επιβληθεί τα capital controls και η
χώρα βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής. Μας λένε ότι είναι
καλύτερα τα στοιχεία. Τα στοιχεία, όµως, του τρίτου τριµήνου
του 2015 ήταν δραµατικά χειρότερα απ’ αυτά του τρίτου τριµήνου του επάρατου 2014.
Ένα, δύο παραδείγµατα θα σας αναφέρω: Λέτε ότι σε αυτό το
τρίµηνο του 2016 αυξήθηκε το ΑΕΠ κατά 1,8%. Ναι, αλλά το προηγούµενο τρίµηνο του 2015 είχε µειωθεί κατά 2,2% και το 2014
το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 1,6%. Άρα είστε πολύ πίσω από τον
στόχο και απ’ αυτό που συνέβαινε το 2014.
Λέτε ότι το ίδιο εκείνο τρίµηνο ο τζίρος στο λιανεµπόριο αυξήθηκε κατά 2,4%. Ναι, αλλά το συγκρίνετε µε το τρίτο τρίµηνο
του 2015, όταν είχε µειωθεί κατά 15%. Είχε καταβαραθρωθεί.
Το ίδιο κάνετε και µε τις εξαγωγές. Λέτε ότι ανέκαµψαν. Ναι,
αλλά τις συγκρίνετε µε το 2015 µετά τα capital controls, που
είχαν καταρρεύσει, ενώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2014 είχαν αυξηθεί κατά 6,9%.
Το ίδιο έγινε και µε τον τζίρο της βιοµηχανίας, όπου και πάλι
έχετε δραµατική µείωση τον Σεπτέµβριο του 2015. Είναι 14,3%
σε σχέση µε το 2014.
Και, βέβαια, έχουµε την τροµερή µείωση των τουριστικών εσόδων στο ενιάµηνο 5,5%, 7,1% στο οκτάµηνο -αρνητικό ρεκόρ
οκταετίας- µείωση εισπράξεων στο εξάµηνο 7,9%.
Όλα αυτά τα έχετε προκαλέσει εσείς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, µε την ανυπολόγιστη αυτή κρίση που έχετε προκαλέσει
στην οικονοµία, µε τη δήθεν περήφανη διαπραγµάτευσή σας, τα
capital controls, την προπαγάνδα, τα ψέµατα και την ανικανότητα.
Άκουσα να µιλάει πάλι ο Υπουργός για την προσφυγική κρίση.
Συγγνώµη, αλλά εσείς σταθήκατε ανίκανοι να το αντιµετωπίσετε
αυτό. Από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Νοέµβριο του 2016
τώρα, έχετε πραγµατοποιήσει σαράντα δύο συσκέψεις για το
προσφυγικό-µεταναστευτικό, δεκαεννιά διϋπουργικές υπό τον
Αλέξη Τσίπρα και οι άλλες υπό άλλους Υπουργούς κ.λπ.. Έχουν
γίνει περιοδείες στα νησιά, έχει πάει ο κ. Τσίπρας, έχει πάει ο κ.
Καµµένος, έχουν πάει Υπουργοί, έχετε φέρει τον Πάπα, έχετε
φέρει τον Σούλτς. Δεν έχετε αφήσει κανέναν. Έχει έρθει δύο
φορές ο Τούσκ, έχουν γίνει επτά σύνοδοι κορυφής, έξι διεθνείς
συναντήσεις. Μιλάει κάθε τόσο στα τηλέφωνα ο Πρωθυπουργός
µε όλους τους ξένους ηγέτες, τη Μέρκελ, τον Γιούνκερ, τον
Ολάντ. Έχει έρθει εδώ ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ. Έχουν
γίνει δύο σύνοδοι Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, δυο σύνοδοι
Υπουργών Άµυνας του ΝΑΤΟ, µία σύνοδος του ΝΑΤΟ.
Έχετε αλλάξει Υπουργούς ευθύνης από την κ. Χριστοδουλοπούλου στον κ. Μουζάλα στον κ. Φλαµπουράρη, στον κ. Καµµένο, στον κ. Βίτσα µέχρι και στον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΘΑ
πήγατε.
Έχετε δηµιουργήσει έναν γαλαξία οργάνων διαχείρισης της
προσφυγικής κρίσης: Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών, Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης, Κυβερνητικό Συµβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων κ.λπ.,
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρί-
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σης, αναβάθµιση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε γενική γραµµατεία, µηχανισµός συντονισµού µεταξύ περιφερειών, δήµων και
ΜΚΟ, Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο για Υγειονοµικά Θέµατα.
Δεν έχετε πετύχει τίποτα µετά απ’ όλα αυτά. Έχετε ψηφίσει
απλώς έναν νόµο που κατήργησε όλους τους άλλους. Έχετε δεχθεί µία συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας,
χωρίς να κάνετε καµµιά παρέµβαση, µε αποτέλεσµα να παραµένουν κλειστά τα σύνορα και να εγκλωβίζονται όσοι φθάνουν στα
ελληνικά νησιά. Έχετε καταστρέψει τον τουρισµό στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Έχετε φτιάξει έναν νόµο την 1η Απριλίου που
δεν προβλέπει κλειστές µονάδες. Δεν κάνετε διαχωρισµό προσφύγων και µεταναστών. Έχετε καταργήσει τον νόµο της χώρας,
σύµφωνα µε τον οποίο η παράνοµη είσοδος στη χώρα αποτελούσε αδίκηµα.
Μετά από αυτά, λοιπόν, δεν µπορεί να έρχεται ο κύριος Υπουργός και να µας λέει, «θέλουµε εθνική οµοψυχία». Έχετε
κάνει σαράντα δύο συσκέψεις -όπως σας είπα, έχετε γυρίσει τον
άνεµο- o ίδιος λέει ότι έχει κάνει έντεκα ταξίδια και δεν έχετε πετύχει τίποτα. Τώρα µας λέτε ότι πρέπει να παραµένουν κλειστά
τα σύνορά µας, κλειστές οι τράπεζές µας; Αυτό είναι ωραίο και
το έχετε πετύχει;
Κοιτάξτε, σήµερα έχουµε 7 Δεκεµβρίου του 2016. Κατά σύµπτωση πριν από δύο ακριβώς χρόνια, στις 7 Δεκεµβρίου του
2014, κατά την οµιλία του επί του προϋπολογισµού ο κ. Τσίπρας
είχε προειδοποιήσει να µην δεσµεύσουµε εµείς την επόµενη κυβέρνηση, γιατί ήθελε να λάβει τις δικές του αποφάσεις. Αυτό
ακριβώς κάνετε σήµερα εσείς, δεσµεύετε την επόµενη κυβέρνηση. Είχε πει επίσης, ο κ. Τσίπρας, ότι το µνηµόνιο δεν είναι κάτι
από το οποίο µπορεί κανείς να µπαινοβγαίνει. Όποιος το υπηρετήσει, δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου.
Αποδείχθηκε προφητικός. Ο κ. Τσίπρας µπήκε στο µνηµόνιο,
υπογράφει συνέχεια µνηµόνια κι όχι µόνο δεν βρίσκει την πόρτα
εξόδου, αλλά ανακαλύπτει συνεχώς και νέες εισόδους, σε νέα
µνηµόνια.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά το χρονικό της ανικανότητας αυτής της Κυβέρνησης τα τελευταία δύο, περίπου, χρόνια στο προσφυγικό-µεταναστευτικό,
για όποιον ενδιαφέρεται να λάβει τα στοιχεία και από τους κυβερνητικούς και από άλλους συναδέλφους, όπως και για τον
ιστορικό του µέλλοντος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε για την ακρίβεια διαχείρισης του χρόνου.
Ο κ. Βέττας έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κυρία Βούλτεψη, θα µου επιτρέψετε
να ζητήσω µία χάρη. Αυτό που αναφέρατε για την πολύ µεγάλη
προσφορά και τις πολλές συναντήσεις που κάναµε ως Κυβέρνηση για το προσφυγικό, να την ανεβάσω στη σελίδα µου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, αλλά δεν είχε αποτέλεσµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Θα το κάνω, κυρία Βούλτεψη, να το ξέρετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προϋπολογισµοί έχουν συνέχεια και προφανώς, ο προϋπολογισµός του 2017 βασίζεται στα
στοιχεία του τέλους αυτής της χρονιάς, του προϋπολογισµού
του 2016.
Αν γυρίσουµε πίσω έναν χρόνο, θα θυµηθούµε όλοι µας ότι
τότε, ίδιο µήνα πέρυσι, είχαµε υποσχεθεί ότι έχουµε τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, να υλοποιήσουµε πολιτικές οι οποίες δεν
θα δηµιουργήσουν δηµοσιονοµικά κενά και ελλείµµατα, οπότε
και νέα µέτρα. Δεύτερος βασικός µας στόχος ήταν η ανάσχεση,
η µείωση της ύφεσης –είχαµε ύφεση τότε- και βεβαίως να ενισχύσουµε τον κοινωνικό προϋπολογισµό, ο οποίος δεν υπήρχε
µέχρι τέλος του 2014, µε σκοπό να µειώσουµε όσο γίνεται περισσότερο την ανεργία και βεβαίως, να ενισχύσουµε εκείνους
τους τοµείς του κοινωνικού κράτους, την υγεία και την παιδεία,
που δέχθηκαν τις µεγαλύτερες πιέσεις και τα µεγαλύτερα βάρη
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όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτή η χρονιά, λοιπόν, κλείνει χωρίς ύφεση, κλείνει µε ανάπτυξη. Η ανεργία έχει µειωθεί λίγο οµολογουµένως. Όµως, δείχνει µία µείωση σταθερή. Για να µην κάνουµε σπέκουλα -κανένας
µας- απέναντι στον ελληνικό λαό για την ανεργία, να πούµε δυο
πράγµατα. Η ανεργία δεν µετριέται πάντα µέσω της µείωσης του
ποσοστού της, αλλά κυρίως µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας της απασχόλησης. Το λέω αυτό γιατί σήµερα είµαστε σε µία
πολύ δύσκολη θέση, να θέλουµε να µετατρέψουµε τη µερική ή
την εκ περιτροπής εργασία σε πλήρη απασχόληση.
Ξέρετε, όµως, για να µπορέσουµε σήµερα και αύριο, στο µέλλον, να µιλάµε για σοβαρή µείωση της ανεργίας, πρέπει να χρηµατοδοτήσουµε, πρέπει να επιλέξουµε ποιους τοµείς της οικονοµίας θα πάµε µπροστά, πρέπει να δούµε ποιες παραγωγικές
διαδικασίες θα εξελίξουµε, έτσι ώστε το τελικό προϊόν, η τελική
υπηρεσία του Έλληνα παραγωγού να φτάνει στον ευρωπαίο και
στον παγκόσµιο καταναλωτή, να φτάνει στο ευρωπαϊκό ράφι για
να δηµιουργείται υπεραξία. Βεβαίως, για να φτάσουµε στην υπεραξία, προϋπόθεση είναι προηγουµένως να έχουµε ενσωµατώσει βασικά πράγµατα, όπως την επιστηµοσύνη των νέων επιστηµόνων µας και την καινοτοµία. Άρα υλοποιήσαµε βασικούς στόχους.
Άκουσα τον δεύτερο οµιλητή, τον οµιλητή από τη Νέα Δηµοκρατία, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα κέρδη του 2014 πήγαν χαµένα. Τα κέρδη του 2014, στο τέλος του 2014, αυτά που εµείς
παραλάβαµε, και στη βάση των οποίων στηρίξαµε εκείνον τον
προϋπολογισµό, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν συγκεκριµένα. Ήταν 500 εκατοµµύρια πλεόνασµα, αντί για 4,5 δισεκατοµµύρια.
Ήταν ένα ταµειακό έλλειµµα από τα πιο επίσηµα χείλη ότι «κύριοι, ξεχάσαµε να σα πούµε ότι δεν περισσεύουν ή λείπουν 500
εκατοµµύρια για να πληρώσετε µισθούς και συντάξεις». Εκείνο
που µας αφήσατε είναι 27% ανεργία.
Αυτό που αφήνει αυτός ο προϋπολογισµός είναι ανάπτυξη κι
όχι ύφεση, είναι η µικρή µείωση της ανεργίας, όπως προείπα, και
βεβαίως, η ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισµού. Δεν σώζει
την κατάσταση. Ο κοινωνικός προϋπολογισµός, είναι 1,410 δισεκατοµµύρια, διανεµηµένος, όπως είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοί µου, σε τέσσερα κυρίως µέρη. Δεν θα αναφερθώ σε
αυτά.
Ο προϋπολογισµός του 2017, ο νέος προϋπολογισµός, είναι
ένας σκληρός και δύσκολος προϋπολογισµός, προφανώς γιατί
πρέπει να ισορροπήσει ανάµεσα σε µία δηµοσιονοµική πολιτική,
µε την οποία αναγκαστήκαµε να συµβιβαστούµε, γιατί δεν άφησαν ούτε πολιτικά εργαλεία. Την ώρα της διαπραγµάτευσης δεν
είχαµε ούτε πολιτικούς συµµάχους στο εσωτερικό - πόσω µάλλον
έξω - και κυρίως και δεν είχαµε δύναµη οικονοµική, δεν είχαµε
χρήµατα. Δεν είχαν αφήσει τίποτα, κύριοι, στο ταµείο.
Αν σήµερα συζητούσαµε µε τους εταίρους µε αυτόν τον προϋπολογισµό, η Κυβέρνηση θα είχε πετύχει µια άλλη διαπραγµάτευση και θα είχαµε µια καλύτερη πορεία στη χώρα. Θα το καταφέρουµε έναν χρόνο µετά.
Ο κοινωνικός προϋπολογισµός, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι
εξαιρετικά δύσκολος. Λύνει µερικά προβλήµατα. Βγάζει ένα κοµµάτι του κόσµου από τη φτώχεια. Αυτό, όµως, που είναι το µεγάλο ερώτηµα και στο οποίο συµπυκνώνεται και η αγωνία και η
φτώχεια και το αδιέξοδο του κόσµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τι γίνεται τώρα. Αγαπητοί κύριοι, σε τι πρέπει να ελπίζω
εγώ; Σε τι µπορώ να ελπίζω εγώ;
Για να είµαστε, λοιπόν, ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό,
να πούµε δυο πράγµατα. Το θέµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και το πρόβληµα της ανάτασης και της ανάταξης της οικονοµίας µας είναι πάρα πολύ δύσκολο και προφανώς, χρειάζεται χρόνο, εργαλεία, µηχανισµούς, νοµοθετήµατα, αλλά κυρίως χρόνο. Και ο χρόνος, δυστυχώς, είναι απέναντι στη φτώχεια.
Όµως, για να πούµε µε λίγα λόγια σε δυο λεπτά τι ακριβώς κάναµε όλα αυτά τα χρόνια, τι έλειπε και τι λείπει για να πάει µπροστά η ανάπτυξη: Χρήµα. Για ποιον; Για το φυσικό πρόσωπο µόνο;
Όχι, για την επιχείρηση, βεβαίως. Χρήµα από πού; Από τις τράπεζες. Ποιες τράπεζες; Ποιες τράπεζες έµειναν και πώς έµειναν;
Περάσαµε, λοιπόν, από την ανακεφαλαιοποίηση σήµερα σε
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µια διευθέτηση βραχυπρόθεσµη για το χρέος. Ανοίγει το τραπέζι
και καθαρίζει και προφανώς, θα συζητήσουµε και µετά αµέσως
για τα µακροπρόθεσµα. Και τα πλεονάσµατα θα συζητήσουµε,
µπροστά µας είναι όλα αυτά, για να πάρουµε τις καλύτερες λύσεις.
Τι κερδίζει η τράπεζα από αυτό; Ένα καθαρό πεδίο, αγορά
οµολόγων µέσω της ποσοτικής χαλάρωσης, που σηµαίνει ότι θα
πάνε τα οµόλογά µας ονοµαστικά υψηλότερα. Θα χαθούν αποδόσεις, θα πάνε λιγάκι περισσότερο, θα αυξηθούν οι τιµές τους,
θα αυξηθεί το ενεργητικό των τραπεζών.
Τι νοµοθετήσαµε πριν λίγο καιρό, ή µάλλον τι θα νοµοθετήσουµε ή µάλλον τι συζητήσαµε και τι λύσαµε; Την εξωδικαστική
ρύθµιση του χρέους, γιατί χωρίς αυτή τη λύση οι τράπεζες δεν
µπορούν, προφανώς, να προχωρήσουν µπροστά, δεν µπορούν
να δώσουν χρήµα. Προφανώς, χωρίς αυτή τη λύση κανένας διεθνής θεσµικός επενδυτής δεν θα έρθει εδώ να επενδύσει, εννοώ
να αγοράσει τραπεζικές µετοχές. Λύνεται, δεν λέω ότι λύθηκε,
αλλά λύνεται, ξεκαθαρίζεται η υπόθεση και µάλιστα από µία Κυβέρνηση, η οποία για την Αντιπολίτευση δεν είναι σύµµαχος της
επιχείρησης.
Εγώ στην περιοχή µου είχα µια επένδυση - το ανέφερε ο κ.
Μάρδας στην επιτροπή - µια επένδυση, την «Atalanti Hills». Λεγόταν και λέγεται επένδυση 1,5 εκατοµµυρίου. Ρωτώ την Αξιωµατική Αντιπολίτευση: Ο φάκελος είναι κατατεθειµένος από το
2006. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το 2015. Η αδειοδότηση έγινε το 2016,
µέσα σε έναν χρόνο. Χαµένα δέκα χρόνια δουλειάς, κύριοι! Χαµένα δέκα χρόνια απασχόλησης!
Έχουµε, λοιπόν, άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία; Προφανώς
και έχουµε. Πολλά; Δεν έχουµε πολλά. Ψάχνουµε µε τον φακό
να τα βρούµε και αυτά είτε λέγονται Ταµείο Επενδύσεων, είτε λέγονται Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, είτε λέγονται «Εξοικονοµώ»
είναι λίγα χρήµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Το υποκείµενο υλοποίησης µιας πολιτικής είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το ποιος υλοποιεί µια πολιτική. Και πιστέψτε µε
ότι έχουµε ένα ηθικό πλεονέκτηµα, γιατί είµαστε άνθρωποι - και
ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και οι Βουλευτές - οι οποίοι
από την εξουσία δεν βρωµίσαµε όχι τα χέρια µας, ούτε τα δάχτυλά µας, ούτε τα νύχια µας. Και αυτό είναι µια πραγµατικότητα.
Και αν δεν ήταν, θα είχε βουίξει ο τόπος.
Και το συνδυάζω αυτό µε κάτι που µου συνέβη το πρωί, µπαίνοντας, στην είσοδο της Βουλής από την πλευρά της Βασιλίσσης
Σοφίας, όπου µε σταµατάει ένας κύριος και µου λέει: «Καληµέρα,
κύριε Βέττα» και του λέω: «Καληµέρα σας». Μου λέει: «Μπορώ
να σας πω κάτι;» και του λέω: «Βεβαίως, παρακαλώ». Μου λέει:
«Κύριε Βέττα, κάντε κάτι, σας παρακαλώ, κρατήστε τους προηγούµενους» - και δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν και τι ακριβώς εννοούσε - «µακριά από το δηµόσιο χρήµα, µακριά από το
δηµόσιο αγαθό και µακριά από τη δηµόσια διοίκηση και πιστέψτε
µε, η χώρα θα πάει καλά σε δυο χρόνια».
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Τζελέπης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον προλαλήσαντα οµιλητή, µου ήρθε στο µυαλό το τέλος
κάθε παραµυθιού: «και ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα».
Συζητάµε σήµερα τον όγδοο κατά σειρά µνηµονιακό προϋπολογισµό, τον δεύτερο που φέρνετε ως συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και τον τρίτο που καλείστε να υλοποιήσετε εσείς οι αντιµνηµονιακοί. Δεν µπορώ, όµως, να µην αναφερθώ στο γιατί είµαστε στον όγδοο µνηµονιακό προϋπολογισµό, γιατί τόσο η Νέα
Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ χρησιµοποίησαν από
την αρχή την κρίση ως όχηµα για να έρθουν στην εξουσία, τόσο
ο κ. Σαµαράς µε τα «Ζάππεια» όσο και από την άλλη πλευρά, οι
ψευδαισθήσεις και οι αυταπάτες που δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για
να ενώσει τις συνισταµένες, να κάνει κόµµα και µετέπειτα να καταλάβει την εξουσία.
Εκ των υστέρων, όµως, όλοι ακολουθείτε τη µια και µοναδική
εθνική γραµµή που χάραξε το ΠΑΣΟΚ από το 2010, αλλά λόγω
της µη εθνικής συνεννόησης αυτό έχει ως αποτέλεσµα να βρι-
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σκόµαστε σήµερα στον όγδοο κατά σειρά µνηµονιακό προϋπολογισµό µε επιπρόσθετα βάρη στον ελληνικό λαό κάθε φορά.
Απεδείχθη ότι από µηχανής θεοί δεν υπάρχουν και όταν το πίστεψε αυτό ο ελληνικός λαός, το πλήρωσε ακριβά.
Η συζήτηση του προϋπολογισµού για το έτος 2017 έχει ξεκινήσει µέσα σε ένα κλίµα αβεβαιότητας και γενικευµένης ανασφάλειας σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Η συγκυβέρνηση,
όµως, πανηγυρίζει για το success story, πλέον, ως προς την πορεία κλεισίµατος της δεύτερης αξιολόγησης.
Ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας ξαφνιάζει πλέον αυτό γιατί ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατά καιρούς
εκφραστεί µε διάφορους τρόπους. Πριν από την ανάληψη της
εξουσίας µε το παραµύθι για το σκίσιµο των µνηµονίων, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την αύξηση των µισθών στα 751, την αποκατάσταση των συντάξεων. Τα θυµάστε όλα αυτά; Πάει και η δωδέκατη, όχι η δέκατη τρίτη.
Κατά τη διάρκεια της «πρώτης φοράς αριστερά», µε το παραµύθι «η τρόικα έφυγε», ήρθαν οι θεσµοί, το δηµοψήφισµα έσωσε
τη χώρα, υπογράψαµε πλέον πρόγραµµα και όχι µνηµόνιο. Τώρα
το παραµύθι έχει µεταλλαχθεί και υπόσχεται πως η ολοκλήρωση
κάθε αξιολόγησης ισοδυναµεί µε έξοδο από τα µνηµόνια και απογείωση της οικονοµίας εν είδει ελατηρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φορτώσατε, όµως, όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα τον ελληνικό λαό µε ένα αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο, µε 86 δισεκατοµµύρια νέο δάνειο, 12,5 δισεκατοµµύρια
νέα µέτρα, µε απώλεια στο ΑΕΠ κοντά στα 20 δισεκατοµµύρια,
µε εκροή καταθέσεων 40 δισεκατοµµύρια και µε κόστος κεφαλαιοποίησης των τραπεζών και έρχεστε τώρα, πριν καν ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, και πανηγυρίζετε για τη µείωση
του χρέους. Γραβάτες δεν είδαµε, όµως. Θα τα πούµε για αυτήν
τη ρύθµιση στην πορεία.
Όσα νούµερα, όµως, και να αναλύσουµε σήµερα, οι πολίτες
ξέρουν πολύ καλά γιατί βιώνουν τη φοροληστρική και φοροµπηχτική σας πολιτική, αφού τη ζουν καθηµερινά στο πετσί τους
στον καθηµερινό τους αγώνα για επιβίωση και στο τέλος κάθε
µήνα σε µία ατέρµονη προσπάθεια να πληρώσουν τους λογαριασµούς.
Δυστυχώς, οι πολίτες της χώρας έχουν φτωχοποιηθεί και θα
φτωχοποιηθούν περαιτέρω ακόµη, γιατί η παραµονή σας στην
εξουσία βασίζεται κυρίως στο τρίπτυχο φόροι-φτώχεια-ανεργία.
Και όλα αυτά για να προσπαθούµε να επιστρέψουµε εκεί που
ήµασταν πριν από δύο χρόνια, στο τέλος του 2014. Δηλαδή, δύο
χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χαµένα για την Ελλάδα.
Μας έµειναν, όµως, τα επιπλέον µέτρα εις βάρος του ελληνικού
λαού και η υπερήφανη διαπραγµάτευση, που υποθήκευσε την
περιουσία της χώρας για έναν αιώνα. Και τώρα ετοιµάζετε και το
τέταρτο µνηµόνιο στο διηνεκές. Δεν έχει σχέση πώς θα το βαπτίσετε, µόνο εκεί κολλάτε προς το παρόν.
Σχετικά τώρα µε την περιβόητη ανάπτυξη και το ζητούµενο,
δηλαδή την παραγωγή περαιτέρω πλούτου, στον προϋπολογισµό προβλέπεται 2,7%. Από πού; Πώς; Είδαµε τους επενδυτές µετανάστες, κατά τον κ. Μάρδα. Μήπως τώρα έχουµε νέους
επενδυτές, µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κούβα,
από Νικαράγουα και Βενεζουέλα και δεν το γνωρίζουµε;
Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διατάσσεται,
αλλά επιτυγχάνεται µε σχέδιο, προγραµµατισµό και δηµιουργία
φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος. Η οικονοµική σας πολιτική δυστυχώς αυξάνει φόρους, υπερασπίζεται το πελατειακό κράτος,
καταδιώκει την επιχειρηµατικότητα και γενικά αποστρέφεται ό,τι
δηµιουργεί και παράγει στον τόπο. Καταδικάζει δε σε εξορία
τους νέους Έλληνες για να αποφύγουν τον οικονοµικό εφιάλτη.
Όταν, όµως, µιλάµε για ανάπτυξη και για εθνική παραγωγική
ανασυγκρότηση, τότε πρωταρχική θέση στην ιεράρχηση των τοµέων της οικονοµίας που θέλουµε να στηρίξουµε έχει ο πρωτογενής τοµέας. Στον αγροτικό κόσµο, όµως, µε τις πολιτικές σας,
που βασίζονται στη λογική «αγρότες, τα παίρνω όλα», δεν θα µείνει τίποτα όρθιο. Τα δύο χρόνια της διακυβέρνησής σας πλέον
του 1,5 δις δισεκατοµµύρια έχετε αφαιρέσει από το αγροτικό εισόδηµα.
Για το 2017 φορολόγηση αγροτικών εισοδηµάτων µε συντελεστή από το 13% που θα πάει από το 22% έως 45%, όταν τα κέρδη
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των βιοµηχάνων φορολογούνται µε 29%. Φορολόγηση επιπλέον
και των αγροτικών ενισχύσεων της ΚΑΠ, που θα κάνει τα προηγούµενα µέτρα ακόµα δυσµενέστερα, όταν οι ενισχύσεις δίνονται για να είναι ανταγωνιστικός ο πρωτογενής τοµέας και πουθενά, µα πουθενά στην Ευρώπη δεν φορολογούνται.
Εξοµοίωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε επιχειρήσεις
και συνέπεια αυτού αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%,
αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΓΑ στο 27% - υπετριπλάσια από αυτά που πλήρωνε µέχρι τώρα ο αγρότης, µία πρόσθετη κρυφή φορολογία - αφού για πρώτη φορά οι ασφαλιστικές
εισφορές συνδέονται µε το φορολογητέο εισόδηµα και θα ανέλθουν στο 27% και πλέον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο είναι το φορολογητέο
εισόδηµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Θα σας τα πω, κύριε Παπαδόπουλε, µην
βιάζεστε.
Αύξηση του ΦΠΑ των γεωργικών εφοδίων στο 24% από το
13%. Στα νησιά µείωση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Όλα αυτά τι αποτέλεσµα έχουν; Δραµατική µείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτοδιατροφικού
τοµέα, µείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής, µείωση
αγροτικού εισοδήµατος, αύξηση της αξίας των εισροών, αύξηση
της αξίας των εξαγωγών.
Αυτή η καταστροφική και φοροεισπρακτική πολιτική που επιβάλλετε στον αγροτικό τοµέα είναι το καταστροφικό Round up.
Και όσοι δεν το ξέρουν, είναι το φυτοφάρµακο, που όπου πέσει,
δεν φυτρώνει τίποτα. Αυτή είναι η πολιτική σας για την αγροτική
οικονοµία, την αγροτική παραγωγή, τον Έλληνα αγρότη!
Σπείρατε ανέµους και θα θερίσετε πολύ σύντοµα θύελλες.
Βγείτε στα χωριά από εδώ και πέρα και θα τα πούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό το τελευταίο,
κύριε Τζελέπη, είναι η συνεισφορά στην εθνική συνεννόηση;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να πω ότι πλέον τη συγκυβέρνηση την έχει πάρει χαµπάρι ο ελληνικός λαός και η κλεψύδρα του χρόνου σας έχει αρχίσει να
µετρά αντίστροφα. Γι’ αυτό και δεν προτιθέµεθα να δώσουµε θετική ψήφο σε έναν προϋπολογισµό χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, κοινωνικά άδικο, που βασίζεται σε µια καθεστωτικού τύπου
ολοκληρωτική φοροεισπρακτική πολιτική. Δεν ψηφίζουµε έναν
προϋπολογισµό που εγκλωβίζει τη χώρα στο βάθος της βλάβης
που εσείς της προκαλέσατε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αντωνοπούλου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο δεύτερος που καταθέτει η Κυβέρνησή µας.
Όπως και ο πρώτος, έτσι και ο προϋπολογισµός του 2017 έχει
ως στόχο τη σύζευξη της δηµοσιονοµικής ισορροπίας µε έναν
επιµερισµό των βαρών, ο οποίος είναι δίκαιος όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική µας.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εντάσεις, ότι υπάρχει το Βήµα στο
οποίο εκπρόσωποι των κοµµάτων ανεβαίνουν σήµερα και καταγγέλλουν, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω - και στη συνέχεια της οµιλίας µου θα διευκρινίσω κάποια θέµατα - λέγοντας ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού και η επίτευξη των στόχων του προ-
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γράµµατος προσαρµογής, παρά την ανακατανοµή των δηµοσιονοµικών βαρών, εξακολουθεί και παραµένει µια διαδικασία που
στόχος της Κυβέρνησής µας είναι να λήξει. Ταυτόχρονα, όµως,
αυτή η υποχρεωτικότητα που υπάρχει δροµολογεί εξελίξεις που
θα µας επιτρέψουν να λήξει, που θα µας επιτρέψουν να βγούµε
από τον φαύλο κύκλο του παρελθόντος.
Η επιδιωκόµενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ένταξη της χώρας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης φαντάζοµαι ότι είναι στόχοι κοινοί όλων των κοµµάτων, γιατί θα επιθυµούν τη βελτίωση του οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος
στη χώρα µας.
Έτσι, λοιπόν, επειδή ακριβώς ο στόχος µας είναι η άρση των
κεφαλαιακών περιορισµών, η αποκατάσταση της ρευστότητας
στις επιχειρήσεις και γενικά ο στόχος µας είναι να βοηθήσει να
περάσουµε σαν κοινωνία σε πιο ήρεµα νερά, ο προϋπολογισµός
του 2017 θέτει προϋποθέσεις ακριβώς για να επιτύχουµε αυτόν
τον στόχο.
Οι διαµαρτυρίες αναµενόµενες. Όµως, πρέπει να αναστοχαστούµε και επιτέλους να συµφωνήσουµε σε κάποια µίνιµουµ σηµεία να υπάρχει συναίνεση, ακριβώς γιατί πρέπει να βάλουµε τη
χώρα και το καλό των πολιτών µας πάνω απ’ αυτού του είδους
τις αντιπαραθέσεις, τις οποίες βιώνουµε εδώ και πάρα πολλούς
µήνες.
Ποιος αµφισβητεί ότι η οικονοµία έχει ήδη εισέλθει σε µια σταθερότητα; Άκουσα από αρκετούς εισηγητές, από αρκετούς οµιλητές ότι τα στοιχεία είναι λάθος, ότι κάνουµε συγκρίσεις λανθασµένες.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ποιος αµφισβητεί ότι υπάρχει
όσον αφορά τον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου αύξηση κατά 2,4%; Οι ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί, αν συγκρίνουµε τα προηγούµενα δυο χρόνια και φέτος, κατά 99%, δηλαδή
πήγαµε από τα 684 εκατοµµύρια στα 1,3 δισεκατοµµύρια. Αυτά
δεν είναι αληθινά νούµερα; Από πού τα βγάζουµε; Πού στηριζόµαστε και λέµε ότι όλες οι ενδείξεις είναι στη σωστή κατεύθυνση,
κατεύθυνση που µας αφήνει να έχουµε µια αισιοδοξία;
Όταν κοιτάµε τις νέες θέσεις εργασίας εποχικά προσαρµοσµένες, υπάρχει αύξηση; Σε νέες θέσεις µισθωτής εργασίας σύµφωνα µε την ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει αύξηση; Όταν κοιτάµε το ποσοστό της ανεργίας, δεν θα συµφωνήσουµε όλοι ότι έχουµε σήµερα, σε σχέση µε αυτό που παραλάβαµε, όχι αυτό που δηµιουργήσαµε, τουλάχιστον εκατό χιλιάδες θέσεις λιγότερες όσον
αφορά τους ανέργους; Δεν θα συµφωνήσουµε ότι έχουµε διακόσιες χιλιάδες θέσεις, οι οποίες αναδεικνύουν ότι η απασχόληση από τον Ιανουάριο του 2015 µέχρι σήµερα έχει αυξηθεί
κατά διακόσιες χιλιάδες θέσεις; Δηλαδή, δεν µειώνεται η ανεργία
απλώς επειδή έχουµε την εκροή των συµπολιτών µας, που µπορούν να βρουν µια θέση εργασίας στο εξωτερικό, έχουµε καθαρή αύξηση της απασχόλησης.
Δείκτης οικονοµικού κλίµατος, δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία, δείκτης προµηθειών manager, όλοι παρουσιάζουν θετικά πρόσηµα τους τελευταίους οκτώ, εννέα
µήνες. Ας έρθουµε, λοιπόν, τώρα να συµφωνήσουµε ότι τα τελευταία δυο τρίµηνα έχουµε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης του
ΑΕΠ.
Οι αλλεπάλληλες συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε ηγέτες
χωρών, στις οποίες αναφέρθηκε προηγουµένως η κ. Βούλτεψη,
πρέπει και µπορεί να ιδωθεί από δυο τελείως διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι έχει ανακτηθεί η θετική εικόνα
της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν έχουν γίνει αυτές οι συναντήσεις και δεν έχουν έρθει οι πολιτικοί ηγέτες απλώς επειδή θα θέλανε να περάσουν από την Ελλάδα για µια - δυο ώρες από τη
ζωή τους, έχουν έρθει ακριβώς γιατί δείχνουν τη στήριξή τους
και γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πετύχει να αλλάξει η εικόνα της
χώρας στο εξωτερικό.
Τώρα θα ήθελα να αφιερώσω λίγα λεπτά, να µιλήσω πολύ συγκεκριµένα για το πώς αυτή η Κυβέρνηση στον χώρο, στον οποίο
εγώ είµαι υπεύθυνη, δεν ξέρει τι της γίνεται, γιατί αυτό ακούω
συνέχεια, ότι δεν ξέρουµε τι κάνουµε, ούτε εµπειρία έχουµε ούτε
στόχους έχουµε, στο κενό βρισκόµαστε.
Όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 2015 τα υποστηρικτικά
προγράµµατα για τους ανέργους, τα οποία χρηµατοδοτούνται

2885

από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και συγχρηµατοδοτούνται
από τη χώρα, είχαν για την περίοδο 2014-2020 προταθεί σαν εµπροσθοβαρή έργα από την προηγούµενη κυβέρνηση, απορροφώντας 750 εκατοµµύρια από τα 950 εκατοµµύρια που είχε στη
διάθεσή της η χώρα για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Και αναρωτιέµαι, αν δεν κάναµε εµείς τις αναπροσαρµογές
που κάναµε µετά τον πρώτο χρόνο, που θα είχαµε ξοδέψει 750
εκατοµµύρια – πολύ καλό θα ήταν αυτό για την Κυβέρνησή µας,
όπως και για οποιονδήποτε ήταν εκεί το 2015 - τον επόµενο
χρόνο, από την αρχή του 2016 µέχρι το 2020, τι ακριβώς θα µπορούσαµε να υλοποιήσουµε µε 200 εκατοµµύρια;
Άρα, όταν βάζουµε στόχους και όταν κάνουµε τον προγραµµατισµό µας, η διαχείριση στηρίζεται σε βαθιά γνώση και σε πολύ
βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, µε αυτόν τον ανασχεδιασµό. Καταλήξαµε να βγάζουµε πλέον τέτοιου είδους προγράµµατα υποστηρικτικά στους ανέργους, που παρ’ ότι η ανεργία πέφτει, αργά
αλλά σταθερά αποµειώνεται, όπως είπα και πριν - δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία -, ταυτόχρονα τι βλέπουµε; Ότι περισσότεροι
από τους ανέργους, αυτούς που έχουν απολυθεί πρόσφατα,
αλλά κι αυτούς που έχουν απολυθεί πριν από τρία και τέσσερα
χρόνια, εµφανίζονται στον ΟΑΕΔ και θέλουν να εγγραφούν. Γιατί;
Γιατί αν πάρουµε ένα πρόγραµµα, όπως είναι η κοινωφελής εργασία, µε τον σχεδιασµό που υπήρχε πριν, για κάθε θέση εργασίας που είχαν προκηρύξει οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαµε
πέντε ανέργους που ήθελαν να εγγραφούν. Σήµερα, για κάθε µία
θέση, έχουµε δώδεκα. Έχουµε διπλασιάσει τον αριθµό αυτών οι
οποίοι επιθυµούν να εγγραφούν, παρ’ ότι έχουµε λιγότερη ανεργία. Γιατί; Γιατί ο ΟΑΕΔ αναµορφώνεται, γιατί ο ΟΑΕΔ δίνει καλύτερες υπηρεσίες, γιατί ο προγραµµατισµός µας αντιστοιχεί
πολύ περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και έτσι
οι άνεργοι θέλουν να εγγραφούν.
Έρχεται, λοιπόν, η Αντιπολίτευση, κινδυνολογεί µονίµως και
λέει: «Α, εκτοξεύεται η ανεργία», όταν η ανεργία µειώνεται. Και
τι στοιχεία χρησιµοποιούµε παραπλανητικά, όπως χρησιµοποιούµε σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας µας; Χρησιµοποιούµε
εκείνα τα στοιχεία επιλεκτικά. Για παράδειγµα, επειδή έχουµε καλύτερες υπηρεσίες στον ΟΑΕΔ σήµερα, η δική µας η Κυβέρνηση,
και επειδή έρχονται περισσότεροι άνεργοι να εγγραφούν, παίρνουν τους εγγεγραµµένους ανέργους, όχι τους ανέργους που
υπάρχουν στην οικονοµία και λένε «αυξήθηκε η ανεργία». Η
ανεργία αποµειώθηκε. Να σταµατήσουµε να λέµε ψέµατα. Να
σταµατήσουµε να κινδυνολογούµε, διότι αυτό που έχουµε µπροστά µας, το µεγάλο διακύβευµα είναι πώς η οικονοµία, πώς η κοινωνία θα µπορέσει να περάσει στην επόµενη µέρα.
Εµείς είµαστε αποφασισµένοι. Αλλάζουµε σελίδα. Δεν θα µείνουµε σαν αριστερή παρένθεση, αλλά σαν εκείνη η κυβέρνηση
που έβγαλε τη χώρα από το µνηµόνιο. Ο φετινός προϋπολογισµός είναι ένα ακόµα βήµα το οποίο θα µας φέρει πιο κοντά σε
αυτόν τον στόχο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μπαλωµενάκης,
από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εννοείται, κύριε Πρόεδρε – δεν διακόπτω - ότι εάν υπήρχε η δυνατότητα αντιλόγου, θα µιλούσα στην
Υπουργό, διότι από αυτά που είπε τα περισσότερα είναι αναληθή.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Πολλά «εάν» ακούγονται, πάρα πολλά «εάν». Με τα «εάν», όµως, δεν γίνεται τίποτα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Επειδή αναφέρθηκε το όνοµά µου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
µιλήσω για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν αναφέρθηκε.
Ήταν σαν να µην αναφέρθηκε, κυρία Υπουργέ, το όνοµά σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να µην καταγράφεται τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …
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ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση,
κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ. Δεν έχετε
τον λόγο, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αν ήταν ο καθένας
εδώ µέσα στην Αίθουσα να φωνάζει φωναχτά τα αισθήµατά του
και τα συναισθήµατά του, θα γινόταν τουλάχιστον χάβρα.
Ο κ. Μπαλωµενάκης έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας.
Γενικά µπορώ να παρατηρήσω κι εγώ µε αφορµή αυτήν τη συζήτηση ότι όχι σπάνια γίνεται χρήση πολλών στοιχείων µε γενικό
τρόπο και νοµίζω ότι σε συνδυασµό µε την παρελθοντολογία, την
καταστροφολογία κάνουν ένα µείγµα εύκολης δηµαγωγίας, θα
έλεγα.
Ήθελα να επικεντρώσω την οµιλία µου ακριβώς πάνω σε αυτό
το φαινόµενο, γιατί παρατήρησα, µε αφορµή οµιλία κάποιου επιφανούς στελέχους της Αντιπολίτευσης µε οικονοµικές γνώσεις,
ότι η τεχνική γλώσσα πολλές φορές δηµιουργεί ένα πεδίο δηµαγωγίας. Παράδειγµα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για
την οποία κάνει λόγο ως έναν από τους στόχους ο προϋπολογισµός εκλαµβάνεται συνήθως ως επιβολή νέων φόρων. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης όµως σηµαίνει κατ’ αρχάς ότι θα
πληρώνουν περισσότεροι κι όχι ότι λιγότεροι θα πληρώνουν περισσότερα. Πιστεύω ότι πολλοί, όλοι µας συµφωνούµε σε αυτό,
ότι αυτό σηµαίνει περαιτέρω ότι θα περιοριστεί το φαινόµενο της
φοροδιαφυγής, ότι δεν θα υπεξαιρείται σε τόσο µεγάλη έκταση
ο ΦΠΑ, ότι το περιουσιολόγιο θα βγει από το στάδιο του ευχολόγιου και θα γίνει πράξη. Σηµαίνει γενικευµένη χρήση του πλαστικού χρήµατος, των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όλα αυτά που
αναγκαίως θα οδηγήσουν σε λιγότερη φοροδιαφυγή.
Αυτή είναι η έννοια της διεύρυνσης της φορολογικής βάσεως
- πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε - και όχι νέοι φόροι αναγκαστικά
και δεν τελειώνει κανείς, δεν ξεµπερδεύει, βαφτίζοντάς το «επιβολή νέων φόρων». Έχω την εντύπωση ότι σε οποιονδήποτε καλοπροαίρετο πολίτη εκθέσει κανείς αυτούς ακριβώς τους στόχους, δεν θα διαφωνήσει. Έχω επίσης, την πεποίθηση ότι όποιος
συντάσσεται µε την εκδοχή ότι πρόκειται περί νέων φόρων, ουσιαστικά και αντικειµενικά υπηρετεί τη φοροδιαφυγή και εκείνους
που εκ συστήµατος φοροδιαφεύγουν.
Είναι, λοιπόν, θεµελιώδης η επίτευξη του στόχου της διεύρυνσης της φορολογικής βάσεως, µε την έννοια που δίδει η επιστήµη, η λογική, η καθηµερινότητα όλων µας και πρέπει να τονίσουµε ότι όταν η φορολογική βάση διευρυνθεί, αυτός είναι ένας
ασφαλής τρόπος να µεταβούµε σε ένα καθεστώς µείωσης των
φορολογικών συντελεστών. Μιας µείωσης, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι γίνεται αναγκαία και για κοινωνικούς, αλλά και για
οικονοµικούς λόγους, ολοένα και περισσότερο.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσµεύεται για
τη µείωση των φορολογικών συντελεστών. Αναγκαία προϋπόθεση, όµως, γι’ αυτήν τη µείωση είναι να αποκτηθούν πόροι από
αλλού και πρωτίστως από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Από
κανέναν µας δεν διαφεύγει ότι η υπερφορολόγηση, στην οποία
συναριθµείται ασφαλώς και η επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές
εισφορές, προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα σε χαµηλά και µεσαία στρώµατα. Ανεξάρτητα του ποιος ευθύνεται και σε ποιο ποσοστό για την εκτεταµένη φοροδιαφυγή - σε ποιο ποσοστό
δηλαδή συµµετέχει κάθε κοινωνικό στρώµα-, είναι γεγονός ότι
χρειάζεται µια γενναία πολιτική αντιστάθµισης. Η κυβέρνηση στα
πλαίσια των σηµερινών, γνωστών σε όλους, οικονοµικών δυσκο-
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λιών, έδωσε ήδη δείγµατα πρόθεσης για να αναδιατάξει τα φορολογικά βάρη.
Θέλω να επισηµάνω ότι οι πιο αντικειµενικοί αναλυτές, όσοι
κάνουν σε βάθος ανάλυση και δεν κάνουν επιπέδου, αν µου επιτραπεί η έκφραση, «καφενείου» ανάλυση, έχουν εδώ και αρκετό
καιρό επισηµάνει ότι η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης έχει
αναδιανεµητικό χαρακτήρα. Μιλώ φυσικά για τις γνωστές επισηµάνσεις του ΣΕΒ, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, στις
αρχές του Οκτώβρη, όπου σχολίασε ως αναδιανοµή, αρνητικά
φυσικά, το περίπου ένα δισεκατοµµύριο που ο προϋπολογισµός
προορίζει για την αναπλήρωση των απωλειών σε πολύ χαµηλά
και µεσαία εισοδήµατα.
Φαίνεται ότι ενόχλησε αυτός ο προσανατολισµός – παρ’ όλο
που το διατιθέµενο ποσό δεν είναι πραγµατικά µεγάλο, όσο θέλαµε και όσο χρειάζεται -, τον κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο του µεγάλου κεφαλαίου, που δεν είχε όµως ενοχληθεί όταν έγινε η πραγµατικά, όχι απλώς µεγάλη άλλα µέγιστη, βίαιη αναπροσαρµογή,
αρπαγή εισοδήµατος και αποταµιεύσεων µε τη φούσκα του χρηµατιστηρίου, ούτε την εποχή του διαβόητου PSI, της ζηµιάς δηλαδή που έγινε σε µικροοµολογιούχους και σε ασφαλιστικά ταµεία.
Εµείς µπορούµε να µιλάµε για φοροελαφρύνσεις, χωρίς αυτό
να είναι δηµαγωγία, χωρίς να ωραιοποιούµε τις δυσκολίες και
χωρίς απόκρυψη των πραγµατικών ορίων που υπάρχουν σήµερα.
Μιλάµε για έναν στόχο επιτεύξιµο, στο βαθµό που το καθεστώς
της επιτροπείας θα αφήνει, αρχίζοντας από εκείνα τα στρώµατα
που δεν έχουν φωνή, δεν έχουν µεγάλο αριθµό εκπροσώπων στο
Κοινοβούλιο ή σε κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων, δηλαδή τους πολύ µικρούς, µικρούς επιχειρηµατίες, χαµηλά, µεσαία στρώµατα γενικά.
Τον στόχο της οικονοµικής ενίσχυσης και ελάφρυνσης των µεσαίων στρωµάτων η Κυβέρνηση επιχειρεί να τον υπηρετήσει και
µε άλλους τρόπους, όταν για παράδειγµα αγωνίζεται εναντίον
των υπερβολικών πλεονασµάτων, αφού ακόµα και η µικρή µείωσή τους θα σηµαίνει µεγαλύτερα περιθώρια φοροελαφρύνσεων. Εξίσου, όµως, θα αγωνίζεται µε δηµιουργικό τρόπο να
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών, µέσα από στοχευµένες επιλογές.
Είναι γνωστός ο προσανατολισµός του νέου αναπτυξιακού
νόµου και των προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ, που συνοψίζονται
στην αρχή «λιγότερα σε περισσότερους, παρά περισσότερα σε
λίγους». Τον υπηρετεί, επίσης, και µε τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία µε υποµονή, σύνεση, καλό προγραµµατισµό
αλλά και αποφασιστικότητα έχει ήδη δροµολογήσει, όπως για
παράδειγµα το Ταµείο Συµµετοχών, το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το «Εξοικονοµώ», που σε λίγες εβδοµάδες θα αρχίσει να
υλοποιεί το ΕΤΕΑΝ, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης, που φιλοδοξεί να είναι ο κύριος µοχλός χρηµατοδότησης της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας στη νέα εποχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε για τη διαχείριση του λόγου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες συζητούµε έναν
ακόµη προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µε τη
χώρα όχι απλώς να βρίσκεται στον Προκρούστη της λιτότητας
και της ύφεσης, αλλά παγιδευµένη σε έναν επικίνδυνο δρόµο,
εξαιτίας των επικίνδυνων χειρισµών της ελληνικής Κυβέρνησης.
Η πρόσφατη συµφωνία στο Eurogroup οριοθετεί µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο αυτή τη διαδροµή. Μιλούσατε µε βεβαιότητα
πως θα κλείσετε την αξιολόγηση µέσα στον Νοέµβριο, πέρασε ο
Δεκέµβριος και ακόµα βλέπουµε. Μιλούσατε µε βεβαιότητα για
κανένα νέο µέτρο και τώρα η Κυβέρνησή σας είναι υποχρεωµένη
να πάρει νέα µέτρα, αν θέλει να επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός
στόχος για πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ από το 2018.
Με λίγα λόγια, νέες περικοπές συντάξεων, µείωση του αφορολόγητου και φυσικά σας µένει και το µεγάλο αγκάθι των εργασιακών σχέσεων. Και βέβαια όλα αυτά µετά τη δέσµευση της
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περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου στο υπερταµείο για ενενήντα εννέα χρόνια. Τώρα δεσµεύετε τη χώρα και για πρωτογενή
πλεονάσµατα για 3,5% για δεκαετίες, δηµιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για στραγγάλισµα της πραγµατικής αγοράς, η οποία ήδη καταρρέει. Και µόλις έχετε καταργήσει το ΕΚΑΣ, έχετε
µειώσει µισθούς και συντάξεις, έχετε επιβάλλει τα capital controls, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου στα ύψη, πολλαπλασιάσατε τα λουκέτα στην αγορά και από πάνω µιλάτε για
εθνική επιτυχία. Αυτό, συνάδελφοι, λέγεται εξαπάτηση και σε
αυτό βεβαίως παίρνετε άριστα.
Οι προβλέψεις για τον φετινό προϋπολογισµό είναι υπεραισιόδοξες. Μακάρι να τις επιτύχετε, αλλά η µέχρι τώρα πορεία σας
δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Οι προβλέψεις είναι συνδεδεµένες µε µεταρρυθµίσεις, αλλά εσείς είστε αλλεργικοί στο
άκουσµά τους και µόνο. Προβλέπεται ανάπτυξη 2,7%, η οποία
λέει ότι θα έρθει µε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά
1,8% και αύξηση των επενδύσεων κατά 9,1%.
Σοβαρά, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύετε ότι οι Έλληνες έχουν διαθέσιµο εισόδηµα για ξόδεµα; Τόσο εκτός τόπου και χρόνου δεν νοµίζω ότι είστε. Τα νούµερα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών δεν σας λένε κάτι; Δεν πιστεύω να στηρίζεστε
στις ιδιωτικοποιήσεις! Δεν είναι και το δυνατό σας σηµείο. Σας
θυµίζει κάτι η λέξη «COSCO», το Ελληνικό, οι Σκουριές, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», Αφάντου στη Ρόδο; Για να µην πω ότι µόλις προχθές
ακυρώσατε την ιδιωτικοποίηση στο ΔΕΣΦΑ και το δηµόσιο έχασε
188 εκατοµµύρια ευρώ συν τις χαµένες θέσεις εργασίας. Ποιον
κοροϊδεύετε;
Ο προϋπολογισµός αυτός θα χρειαστεί σίγουρα αναθεώρηση.
Περιλαµβάνει νέους φόρους, ύψους 2,6 δισεκατοµµύριων ευρώ,
έχουµε αυξήσεις ΦΠΑ για όλους, αλλά κυρίως για τους νησιώτες,
αυξήσεις στη φορολογία στα καύσιµα - πετρέλαιο, βενζίνη - αύξηση στη συνδροµητική τηλεόραση, στη σταθερή τηλεφωνία,
στην κινητή τηλεφωνία, στον καφέ, στο αλκοόλ, στην µπύρα και
σε ό,τι άλλο µπορείτε να φανταστείτε. Δεν έχει µείνει και τίποτα.
Και όλα αυτά, βέβαια, είναι έµµεση φορολογία. Ποιον επιβαρύνουν; Τους εφοπλιστές, τους βιοµήχανους ή τον κοσµάκη;
Μάλλον τον κοσµάκη επιβαρύνουν. Έχετε υποστεί, όµως, τέτοια
µετάλλαξη εδώ και κάνετε τα εντελώς αντίθετα, ισοπεδώνοντας
κυριολεκτικά τα µεσαία και τα λαϊκά στρώµατα, πέρα από κάθε
λογική.
Και επιτρέψτε µου, πριν πάω στα θέµατα παιδείας, να πω δυο
λέξεις για την υγεία - την οποία παρακολουθώ στενά εδώ και δύο
χρόνια -, όπου έχει επέλθει η απόλυτη διάλυση. Νοµίζω ότι σε
αυτό είµαστε όλοι σύµφωνοι. Ποτέ η κατάσταση στη δηµόσια
υγεία δεν ήταν χειρότερη.
Παίζετε πλέον µε τις ζωές των ασθενών, οι οποίοι αδυνατούν
να εξυπηρετηθούν από ένα σύστηµα το οποίο στέκεται ζωντανό
χάρη στις φιλότιµες προσπάθειες ιατρικού, παραϊατρικού, διοικητικού προσωπικού της χώρας. Οι δοµές έχουν διαλυθεί από
την υποχρηµατοδότηση και την υποστελέχωση, διαλύθηκε η
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, για πρώτη φορά κλείνουν, τµήµατα δηµόσιων νοσοκοµείων, χειρουργεία αναβάλλονται, καρκινοπαθείς διακόπτουν τη θεραπεία τους λόγω ελλείψεως των
χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων.
Ναι, αυτά συµβαίνουν σήµερα στην Ελλάδα. Και το χειρότερο;
Δεν φαίνεται και βελτίωση. Ακούµε για σχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Δύο χρόνια το
ακούµε τώρα. Ας ελπίσουµε ότι θα έρθει κάποτε.
Βλέπω επίσης στον προϋπολογισµό ότι µειώνετε την επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ. Είναι δυνατόν; Γιατί – λέει - θα αυξηθούν τα
έσοδα του ΕΟΠΥΥ από το 6% και το 2% που µπήκε από τις συντάξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, υπέρ υγείας; Αυτό ούτε για ανέκδοτο δεν
κάνει. Αφού ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, το ξέρει
και ο Υπουργός, ότι τα χρήµατα ούτε έφτασαν ούτε θα φτάσουν
ποτέ στον ΕΟΠΥΥ. Τα περισσότερα παρακρατώνται από τα
ασφαλιστικά ταµεία υπέρ συντάξεων, κυρίως από το ΙΚΑ, για να
λέµε τις αλήθειες.
Έρχοµαι τώρα στον τοµέα της παιδείας. Τι να πω για την παιδεία; Σήµερα, σε όλα τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφηµερίδων υπάρχει η είδηση αυτή για τη θέση που πήραν οι Έλληνες
στον διεθνή διαγωνισµό της Πίζα, που κάνει ο ΟΟΣΑ κάθε τρία
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χρόνια.
Αυτός ο διαγωνισµός µετράει την ικανότητα των δεκαπεντάχρονων µαθητών να εφαρµόζουν γνώσεις και κυρίως δεξιότητες
στις φυσικές επιστήµες, τα µαθηµατικά και στην κατανόηση κειµένου, ώστε να είναι σε θέση να συµµετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία. Ξέρετε πού βρίσκονται οι Έλληνες; Είναι απογοητευτική η θέση. Αποτυπώνει πλήρως το τέλµα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι Έλληνες µαθητές βαθµολογήθηκαν κάτω από τη βάση και στα τρία τεστ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Τώρα έµαθαν γράµµατα οι µαθητές;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κάθε τρία χρόνια γίνεται ο διαγωνισµός,
αγαπητέ κύριε Μπγιάλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Με το δικό σας εκπαιδευτικό σύστηµα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ένας Έλληνας µαθητής για να φτάσει
στο επίπεδο ενός µαθητή από τη Σιγκαπούρη – οι µαθητές της
πρώτευσαν και στα τρία τεστ - πρέπει να καθίσει στα θρανία δυόµισι επιπλέον χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν αφορά
µόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς είναι για όλους τους Έλληνες.
Ας έρθουµε τώρα επί της ουσίας. Ο νέος Υπουργός Παιδείας,
πιστός στο δόγµα του Πρωθυπουργού, αξιολογεί εκ των προτέρων µε άριστα όλες τις προτεινόµενες πολιτικές για να καρατοµήσει στη συνέχεια κάθε έννοια εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.
Επιτρέψτε µου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις:
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στον χώρο της παιδείας ακολούθησε µια καταστροφική πολιτική η οποία αφού αποδόµησε και
κατασυκοφάντησε οτιδήποτε είχαν δροµολογήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, εν συνεχεία µέσα σε έναν προσχηµατικό διάλογο τον οποίο κατήγγειλαν οι οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών,
τα επανέφερε όλα και µάλιστα κατά τη γνωστή της τακτική από
την οικονοµία θριαµβολογώντας.
Την ίδια ώρα που διεξαγόταν αυτός ο προσχηµατικός διάλογος, ειδικά για την ειδική αγωγή, το Υπουργείο κατέθετε σε κάθε
σχεδόν άσχετο νοµοσχέδιο και µια τροπολογία, η οποία όχι µόνο
δεν ρύθµιζε επείγοντα και λειτουργικά θέµατα, αλλά άλλαζε
άρδην τη φιλοσοφία πετυχηµένων ενταξιακών θεσµών όπως τα
τµήµατα ένταξης και τα οποία στοχευµένα συνέπλεκε µε την παράλληλη στήριξη, για προφανείς λόγους εξοικονόµησης πόρων,
ή κατάργηση οποιουδήποτε διακριτικού των εργαζοµένων στην
ειδική αγωγή µε προφανή στόχο τη θεσµοθετηµένη κατάργηση
της ειδικής αγωγής, εφόσον όλοι µε µηδενικά προσόντα θα µπορούσαν να εργάζονται σε αυτήν, µε προφανή στόχο την εξοικονόµηση προσωπικού για την ειδική αγωγή και την απορόφηση
πλεονάζοντος προσωπικού που το ίδιο δηµιούργησε από τη γενική εκπαίδευση.
Το Υπουργείο από τις προεκλογικές του µεγαλοστοµίες για είκοσι χιλιάδες διορισµούς εκπαιδευτικών και κρατική χρηµατοδότηση για την ειδική αγωγή πέρασε στην απόλυτη σιωπή για τους
διορισµούς και στη σχεδόν αποκλειστική χρηµατοδότηση της ειδικής αγωγής από το ΕΣΠΑ και µάλιστα µε απόλυτη ανισοκατανοµή των πόρων µέσα στα διάφορα έτη χρήσης. Τελικά ο
εκπαιδευτικός κόσµος και η κοινωνία ολόκληρη γελάει µε αυτά
που λέει η Κυβέρνηση και δυστυχώς κλαίει µε αυτά που κάνει.
Να σας πω για τη διά βίου µάθηση; Από πού να ξεκινήσω και
πού να τελειώσω; Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για την ακρίβεια έχει
τελειώσει ήδη, κύριε Κέλλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Θα σας πω µια κουβέντα µόνο για τα αγροτικά θέµατα, µιας
και προέρχοµαι από αγροτική περιοχή. Σας λέω ότι οι αγρότες
στον Κάµπο πάλι βράζουν στη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία.
Στραγγαλίσατε, µε την υπερφορολόγηση που έχετε επιβάλει µε
την προκαταβολή φόρου κατά 100%, ΦΠΑ στο 24% από το 13%,
τριπλασιασµό εισφορών του ΟΓΑ, φορολογικούς συντελεστές
αυξηµένους, και την τελευταία παραγωγική µονάδα της χώρας.
Από εργάτες γης τους µετατρέψατε σε εργάτες της εφορίας και
βεβαίως όλα αυτά θα τα βρείτε µπροστά σας, όπως θα τα βρει
µπροστά της και όλη η χώρα.
Κλείνοντας, δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι θα τον ψηφίσετε τον
προϋπολογισµό. Θα ψηφίσετε «ναι» στο µνηµόνιο, «ναι» στις περικοπές συντάξεων, «ναι» στο ξεπούληµα της χώρας για έναν
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αιώνα. Η ψήφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
το πρώτο επεισόδιο του νέου δράµατός σας που είναι εφιάλτης
για την χώρα. Δεν θα ψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Γκιόκας από το ΚΚΕ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα θα παίξει το χαρτί του δικού της success story, αντίστοιχο µε αυτό που
προσπάθησαν να παρουσιάσουν πριν δύο χρόνια η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ακούµε τις τελευταίες ώρες µε τη
συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αυτό λένε τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό λένε οι κυβερνητικοί Βουλευτές, ότι έχουµε πλεονάσµατα, ότι πετύχαµε ελάφρυνση του χρέους, ότι θα µπούµε στην
ποσοτική χαλάρωση, ότι θα γίνουν επενδύσεις, θα έρθει η ανάπτυξη της οικονοµίας και ότι από αυτήν την ανάπτυξη θα ωφεληθεί και θα ανακουφιστεί ο λαός.
Επειδή ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε πριν στην Αντιπολίτευση,
λέγοντας ότι εκείνη αµφισβητεί τα στοιχεία, τις επιδόσεις και
τους δείκτες της Κυβέρνησης, εµείς να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν
αµφισβητούµε τίποτα από όλα αυτά. Εµείς να δεχτούµε ότι
στους δείκτες και στα στοιχεία που έχετε θέσει θα βγείτε πέρα
για πέρα αληθινοί
Το ερώτηµα όµως είναι άλλο, αυτό που πρέπει να απαντήσει
ο λαός. Τι έχει να κερδίσει ο ίδιος ο λαός απ’ αυτούς τους δείκτες, απ’ αυτές τις επιδόσεις της Κυβέρνησης; Τι έχει να κερδίσει
από αυτό το συριζαίικο success story; Κι αυτό το ερώτηµα πρέπει
να το σκεφτεί, πρέπει να το απαντήσει ο λαός, που ακόµα δεν
έχει πει την τελευταία του λέξη και δεν έχει δοκιµάσει τη δύναµή
του.
Εµείς λέµε ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα, ούτε από την όποια
ελάφρυνση του χρέους, ούτε από την όποια χαλάρωση των δηµοσιονοµικών στόχων – αν και αυτή η χαλάρωση µε βάση και την
πρόσφατη απόφαση του Eurogroup και τη διατήρηση των πλεονασµάτων του 3,5% και µετά το 2018 παραπέµπεται στις καλένδες -, ούτε φυσικά έχει να κερδίσει από την πολυαναµενόµενη
ανάκαµψη της οικονοµίας.
Από πού προκύπτει, από πού απορρέει αυτή η πρόβλεψη του
ΚΚΕ; Είναι πραγµατική ή είναι µια πρόβλεψη στον αέρα; Κατ’
αρχάς προκύπτει από τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι
ένας κρατικός προϋπολογισµός που προβλέπει ανάπτυξη για το
2017, της τάξης µάλιστα του 2,7%. Την ίδια στιγµή που προβλέπει ανάπτυξη προβλέπει νέο τσουνάµι φόρων για τα λαϊκά στρώµατα, νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών, νέα µείωση της
κρατικής χρηµατοδότησης στους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
ακόµα και νέες περικοπές στα προνοιακά επιδόµατα.
Ποιος, λοιπόν, είναι ο αντίκτυπος της ανάπτυξης, την οποία
ευαγγελίζεστε στα λαϊκά νοικοκυριά; Μηδέν εις το πηλίκον.
Ποιος θα την καρπωθεί; Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που θα δουν
το µερίδιό τους στο σύνολο των φορολογικών εσόδων να µειώνεται από 7,6% στο 6,9% και θα δουν ακόµα µεγαλύτερα προνόµια για τις επενδύσεις τους, όπως αυτά που τους δώσατε και
τους δίνετε µε τους διάφορους αναπτυξιακούς νόµους που ψηφίζετε.
Δεύτερον, η πρόβλεψη του ΚΚΕ απορρέει από την ίδια την
απόφαση του Eurogroup, για την οποία η Κυβέρνηση πανηγυρίζει προκλητικά, σύµφωνα µε την οποία οι παρεµβάσεις για το
χρέος, που φτάνουν στο σωτήριο έτος 2060, θα συνοδευτούν όχι
µόνο µε απαρέγκλιτη τήρηση του τρέχοντος µνηµονίου, αλλά και
µε νέα πέραν του 2018 δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά µέτρα,
δηλαδή µε λιτότητα διαρκείας, µατωµένα πλεονάσµατα και νέες
ρυθµίσεις σε βάρος µισθωτών συνταξιούχων και αυταπασχολουµένων.
Συνεπώς η Κυβέρνηση µπορεί να πανηγυρίζει για την απόφαση του Eurogroup ότι αποτελεί σταθµό για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, κρύβει όµως προκλητικά ότι η όποια ανάκαµψη ούτε
θα επιστρέψει τις τεράστιες απώλειες που είχε ο λαός µας από
τα χρόνια της κρίσης, ούτε θα ανακόψει την πορεία της επιδείνωσης της ζωής του και φυσικά θα είναι µια ανάκαµψη αβέβαιη,
αναιµική, αφού οι ίδιες οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και την παγ-
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κόσµια καπιταλιστική οικονοµία είναι δυσοίωνες.
Τρίτον, η πρόβλεψη του ΚΚΕ απορρέει από τις ίδιες τις δηλώσεις στελεχών της Κυβέρνησης. Ο κ. Τσακαλώτος πριν λίγες
µέρες στο Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο δήλωνε ότι ο στόχος για µειωµένα πλεονάσµατα – που είπαµε ότι αυτά παραπέµπονται στις καλένδες - θα αξιοποιηθεί, για να µειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων και όχι για να ανακουφιστεί ο λαός.
Τέλος, η πρόβλεψη του ΚΚΕ απορρέει από το αδιάψευστο γεγονός ότι το ξήλωµα κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωµάτων,
όπως ήταν οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, δεν ξεκίνησε
τα τελευταία πέντε, έξι, επτά χρόνια. Ξεκίνησε τη δεκαετία του
1990 και του 2000 σε περίοδο ανάπτυξης και σε περίοδο µάλιστα
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Φυσικά αυτή η πολιτική επιταχύνθηκε τα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων.
Ένα παράδειγµα: Τι έλεγε η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα εργασιακά; Για να διευκολύνεται η απασχόληση
των νέων, προτείνεται να καθιερωθεί µεγαλύτερη ευελιξία ως
προς τον ελάχιστο µισθό. Το 1994. Μετά είχαµε την πράξη υπουργικού συµβουλίου για τα 5/11 των νέων εργαζοµένων και
έπεται ο υπο - κατώτατος µισθός.
Τι άλλο έλεγε; Μειώνοντας το κανονικό ωράριο µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των θέσεων εργασίας µε µερική απασχόληση.
Εξ ου και οι έξι στις δέκα θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται
– και στις οποίες φυσικά δεν αναφέρθηκε η κ. Αντωνοπούλου είναι θέσεις µερικής απασχόλησης.
Πότε τα έλεγε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το 1994, όταν
η πλειοψηφία των κυβερνήσεων των χωρών - µελών δεν ήταν νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Η µεγάλη πλειοψηφία ήταν κυβερνήσεις σοσιαλδηµοκρατικού προσανατολισµού.
Να γιατί είναι τεράστια κοροϊδία όλα αυτά τα χαριτωµένα που
λέει η Κυβέρνηση για επιστροφή στην κανονικότητα και στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτή είναι η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές είναι οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές: η ένταση της εκµετάλλευσης προς όφελος του κεφαλαίου
και σε βάρος των εργαζοµένων.
Είναι, επίσης, προφανές ότι η Κυβέρνηση, γι’ αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει, παίρνει και την ψήφο εµπιστοσύνης από
τους εταίρους της σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, γιατί είναι η Κυβέρνηση των ειδικών αποστολών. Και όχι µόνο στενά στο ζήτηµα
της υλοποίησης πολιτικών σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων, αλλά και σε άλλα επίπεδα, που έχουν να κάνουν µε
τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή, µε το ΝΑΤΟ, µε τη συµµετοχή της χώρας µας σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασµούς, πιθανά µε το κυπριακό, που είναι µπροστά µας το
επόµενο διάστηµα, και πάει λέγοντας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και αυτή η ψήφος εµπιστοσύνης που παίρνετε είναι ο λόγος
για τον οποίο έχουν βγει στα κεραµίδια η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόµµατα, που θεωρούν τον εαυτό τους τον
πιο αυθεντικό εκφραστή των συµφερόντων της αστικής τάξης.
Γι’ αυτό και αν δείτε την κριτική που κάνουν στην Κυβέρνηση,
δεν είναι ούτε για τους στόχους ούτε για την κατεύθυνση, είναι
για το αν αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη, αποφασιστική,
ικανή να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική και επικαλούνται το αριστερό σας παρελθόν, την έχθρα σας προς τις επενδύσεις, τις
ιδεοληψίες σας, τα ταξίδια στην Κούβα, που δήθεν σας εµποδίζουν να προχωρήσετε γρήγορα.
Βεβαίως, τα κόµµατα αυτά, αυτό που δεν καταλαβαίνουν – ή
µάλλον το καταλαβαίνουν αλλά δεν θέλουν να το οµολογήσουν
ανοιχτά γιατί δεν τους συµφέρει πολιτικά – είναι ότι αυτό που
σας καταλογίζουν ως αδυναµία στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πραγµατική
σας δύναµη. Είναι η ικανότητα που έχετε, για λίγο ακόµη, γιατί
και αυτή εξαντλείται, να εξαπατάτε τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώνετε, κύριε
Γκιόκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Από τη µια µεριά, έχουµε ύµνους στην
Καισαριανή και στον Άη Στράτη και από την άλλη µεριά, ξύλο
από τα ΜΑΤ. Από τη µια µεριά, τιµές στον Κάστρο και από την
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άλλη µεριά, κόκκινα χαλιά στον Οµπάµα και κυρίως η ικανότητά
σας να ξεπλένετε ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ΝΑΤΟ, εσχάτως, µε ενέργειες Βουλευτών σας, µέχρι
και τη Χρυσή Αυγή, µε κοινές πόζες σε φωτογραφίες, και φυσικά
να ξεπλένετε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σκουρολιάκος
έχει τον λόγο και ύστερα η κ. Κουντουρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισµού για το
2017 να εστιάσω στον πολιτισµό, στον πολύπαθο πολιτισµό, που
εποπτεύεται από ένα Υπουργείο που γνώρισε ηµέρες δόξης λαµπρές.
Πακτωλός χρηµάτων πέρασε, µε χρήµατα από τον ΟΠΑΠ, από
το ΠΡΟΠΟ, τα οποία µοιράστηκαν σε ηµέτερους, σε πανηγύρια
συλλόγων σφραγίδας δικών µας ανθρώπων, σε ξωκκλήσια κ.λπ..
Τι έµεινε από όλη αυτήν την ιστορία; Τίποτα δεν έµεινε. Και
έχουµε να διαχειριστούµε ένα σηµαντικό κοµµάτι, χωρίς πολλά
χρήµατα.
Παρ’ όλα αυτά ο νέος αυτός προϋπολογισµός για το 2017 είναι
ένας προϋπολογισµός νοικοκυρέµατος. Τιµά τα λίγα χρήµατα
που µπορεί να δώσει ο Έλληνας πολίτης για τον πολιτισµό, αυτόν
που µε πολλή ευκολία, πάντα, λέµε ότι αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία µας και άλλα τέτοια βαρύγδουπα.
Προσπαθήσαµε σε ορισµένους τοµείς να έχουµε µείωση εξόδων – ναι, µείωση! Ποιων εξόδων όµως; Των εξόδων για τις υπερωρίες συνεργατών και τις αµοιβές των συµβούλων, βάζοντας
ένα τέλος, µια τελεία σε αυτό που γινόταν µέχρι τώρα από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, στις ατέλειωτες ουρές συνεργατών,
τις ατέλειωτες ουρές συµβούλων, που αµείβονταν παχυλά. Από
467.000, λοιπόν, µειώνονται σε 122.000. Το πάρτι τελείωσε.
Αντίθετα, αποδίδονται έσοδα σε εµβληµατικά σηµεία του πολιτιστικού γίγνεσθαι της χώρας µας, όπως είναι το Φεστιβάλ Αθηνών. Από τις 640.000 ευρώ που εξοικονοµήσαµε την προηγούµενη χρόνια τώρα γίνονται 3.400.000 ευρώ, από έσοδα που έρχονται από το Καζίνο της Κέρκυρας και της Πάρνηθας. Είναι ένας
προϋπολογισµός που φροντίζει µισθούς, συντάξεις και κοινωνική
προστασία και αποκαθιστά αδικίες στον χώρο του πολιτισµού.
Κατηγορείτε αυτό τον προϋπολογισµό του 2017. Κατηγορήσατε και εκείνον του 2016, προβλέψατε ότι δεν θα εκτελεστεί,
εκτελέστηκε και εκτελέστηκε για καλό σκοπό θετικά. Θετικά αποτιµούµε την πρόσληψη εργαζοµένων, που παρ’ότι είχαν επιλεγεί
από το ΑΣΕΠ εκκρεµούσε η τοποθέτησή τους. Είχαν δικαιωθεί
από το 2010. Mε πολιτική απόφαση της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, καθυστερούσαν οι προσλήψεις, τους κρατούσατε
οµήρους.
Θεωρώ ότι σηµαντική είναι και η παραίτηση του Υπουργού από
την άσκηση ένδικων µέσων, έτσι ώστε να ενισχυθεί το Υπουργείο
Πολιτισµού µε εκατόν πενήντα ακόµα εργαζόµενους που είχαν
δικαιωθεί από τα δικαστήρια, αλλά το δηµόσιο ασκούσε διαρκώς
προσφυγή στον επόµενο βαθµό δικαιοσύνης ταλαιπωρώντας και
βασανίζοντας αυτούς τους ανθρώπους και άλλους ακόµα.
Τοποθετήθηκαν άλλοι ενενήντα οκτώ επιτυχόντες από προηγούµενους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. Σύνολο τετρακόσιοι εργαζόµενοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν τη
στιγµή στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Οι κύριοι Μητσοτάκης, Σαµαράς και Βενιζέλος, δυστυχώς,
αποψίλωσαν τις υπηρεσίες κατά 50% µέσα από διαθεσιµότητες,
απολύσεις κ.λπ.. Αυτοί οι τετρακόσιοι προκρίθηκαν µέσω αδιάβλητων διαγωνισµών και διαφανών κριτηρίων του ΑΣΕΠ. Δεν
ήταν δικά σας παιδιά; Ούτε δικά µας είναι, αλλά δικαιούνται
αυτήν τη θέση που διεκδίκησαν και ήταν θέµα ηθικής και χρηστής λειτουργίας της πολιτείας να πάρουν αυτό που δικαιούνται
και αξίζουν.
Αυτός ο προϋπολογισµός του 2017, λοιπόν, έχει µεριµνήσει
και για ένα τριετές πλάνο, που αρχίζει, προσλήψεων στον τοµέα
του πολιτισµού και τις πραγµατικές ανάγκες σε έµψυχο δυναµικό
και πρόβλεψη για νεοφυείς ειδικότητες, όπως για παράδειγµα
τους πολιτιστικούς διαχειριστές.
Στο ΕΣΠΑ: Ο πολιτισµός στο ΕΣΠΑ συνεχίζει, 100% απορρο-
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φητικότητα είχαµε στο προηγούµενο προϋπολογισµό, που είχατε
προβλέψει ότι δεν θα εκτελεστεί. 100%. Πόσο είχατε εσείς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Τόσο είχαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Πολύ χαµηλότερα.
Πάρα πολύ χαµηλότερα. Το 100% δεν το είχατε δει ποτέ. Δεν το
είχατε πετύχει ποτέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Κάνετε λάθος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είχαµε 100%
απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, που είναι νίκη αυτής της Κυβέρνησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Τα έργα δηλαδή µπήκαν σε εσάς και
ολοκληρώθηκαν µέσα σε έναν χρόνο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τα έσοδα του ΤΑΠ
αυξήθηκαν. Μήπως είχατε περιορίσει εσείς τα φαινόµενα διαφυγής εξόδων; Όχι, εµείς τα περιορίσαµε.
Ευοίωνο προβλέπεται και το 2017, λοιπόν και στην οργάνωση
του νέου ΕΣΠΑ, αλλά και στα διαφυγόντα κέρδη από το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και άλλους οργανισµούς του πολιτισµού.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, από την εφαρµογή των µνηµονίων
υπάρχει πραγµατική αύξηση στα κονδύλια για τον πολιτισµό
µικρή, αλλά πραγµατική.
Και µιας και βρισκόµαστε στον πολιτισµό, ακούσαµε ένα φεστιβάλ πραγµατικά φοροαπαλλαγών, φοβερές φοροαπαλλαγές.
Βέβαια, ειπώθηκε ότι για να έχουµε αυτές τις φοροαπαλλαγές,
πρέπει να εξοικονοµήσουµε 4,2 δισεκατοµµύρια. Από πού θα τα
εξοικονοµήσετε; Από τις προσωπικές σας περιουσίες ή θα κάνετε αυτό που ξέρετε πάρα πολύ καλά; Μειώσεις µισθών, συντάξεων και απολύσεις, τα ίδια, στα νοσοκοµεία, στην παιδεία,
στον πολιτισµό παντού.
Οι αριθµοί είναι σκληροί δυστυχώς. Το παραδεχτήκατε και οι
ίδιοι. Το τρίτο τρίµηνο είχαµε αύξηση επενδύσεων, αύξηση εξαγωγών, αύξηση πλεονάσµατος, που κατευθύνονται διαρκή µέριµνα για τις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες. Και έχουµε έτσι µια
οικονοµία µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα θετικό, ώστε να οδηγηθούµε στην ποσοτική χαλάρωση, που µε τις µεσοπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις να δούµε την έξοδο από τα µνηµόνια, επιτέλους.
Κυρίες και κύριοι, τα νέα από το Eurogroup της Δευτέρας είναι
ευοίωνα. Βραχυπρόθεσµα 4,5 δισεκατοµµύρια υπέρ του ελληνικού λαού συν τη µετατροπή των επιτοκίων. Είναι καλά νέα για
την πατρίδα και είναι µιζέρια να µην το αναγνωρίζουµε. Είµαι σίγουρος ότι καθένας από τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης σε προσωπικό επίπεδο δεν είστε καθόλου µίζεροι. Γιατί, όµως, όλοι µαζί, συλλογικά, µικροπολιτικά είστε τόσο
µίζεροι σε αυτό το πολύ απλό πράγµα, το οποίο πρέπει να παραδεχθείτε και να χειροκροτήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τα νέα από το Προεδρείο δεν είναι και τόσο καλά, κύριε Σκουρολιάκο. Τελείωσε ο
χρόνος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Τα καλά νέα των τελευταίων ηµερών, λοιπόν, σε συνδυασµό
µε τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, ανοίγουν την πόρτα σε ένα πιο φωτεινό αύριο, όχι µόνο για τον πολιτισµό - που είναι ένα
ακριβό, δηµόσιο, κοινωνικό αγαθό - αλλά και για όλες τις άλλες
πτυχές της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, ένα αύριο απαλλαγµένο από τα δεινά που επισώρευσε η καταστροφική πολιτική
σας των τελευταίων σαράντα χρόνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είµαστε εδώ για να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό του 2017. Η επιτυχής υλοποίησή
του θα µας οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
ευηµερία της πατρίδας µας, στην έξοδο από την κρίση. Η χώρα
βγαίνει από µια κρίσιµη περίοδο στη µακρά πορεία της για τη
σταθεροποίηση της οικονοµίας και την επιστροφή στην κανονι-
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κότητα.
Η Κυβέρνησή µας ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ελληνικού
προγράµµατος και η ελάφρυνση του χρέους έχει πάρει τον
δρόµο της. Η Ελλάδα αλλάζει πλέον σελίδα. Η εθνική προσπάθεια και τα σηµαντικά βήµατα που έχουµε πετύχει, αναγνωρίζονται σε παγκόσµιο επίπεδο.
Αποκαταστήσαµε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κερδίσαµε ξανά τη διεθνή εµπιστοσύνη και ενισχύσαµε την αξιοπιστία
της Ελλάδας διεθνώς. Μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα βγήκε
από την αποµόνωση. Αυτό αποδεικνύεται από τις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο και κυβερνητικό επίπεδο, τους διεθνείς ηγέτες που επισκέφθηκαν τη χώρα µας µε
πλέον πρόσφατη την πολύ σηµαντική επίσκεψη του Προέδρου
των Ηνωµένων Πολιτειών, Μπαράκ Οµπάµα.
Η Αντιπολίτευση επιλέγει να αγνοεί αυτές τις επιτυχίες και να
υπονοµεύει διαρκώς το κυβερνητικό έργο για χάρη µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων, χωρίς να συνυπολογίζει και χωρίς να ενδιαφέρεται ότι µε αυτόν τον τρόπο υπονοµεύει την ίδια τη χώρα και
τις προσπάθειες του ελληνικού λαού.
Λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο και στον τουρισµό, έναν τοµέα
που αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και ζωογόνο δύναµη για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Επιχειρεί να δώσει ψευδή εικόνα
και να δηµιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις. Με στείρα επιχειρήµατα επιλέγει τον δρόµο της καταστροφολογίας αντί να
συµβάλει δηµιουργικά σε αυτήν την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης.
Την τελευταία διετία η Κυβέρνησή µας οδήγησε τον τουρισµό
στις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις παρά τις διαδοχικές προκλήσεις και δυσκολίες. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσµα ούτε τύχης
και συγκυρίας, αλλά οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι για πρώτη φορά
σχεδιάσαµε και εφαρµόσαµε εθνική τουριστική πολιτική στην Ελλάδα. Και η πολιτική µας έχει ξεκάθαρα αποδώσει.
Το 2015 πετύχαµε ρεκόρ αφίξεων και εσόδων σε µια χρονιά
πρωτόγνωρων δυσκολιών, µε δυο εκλογικές αναµετρήσεις, µε
δηµοψήφισµα, µε πολιτικές διαπραγµατεύσεις, συνθήκες πολιτικοοικονοµικής ασφυξίας, ισχυρών πιέσεων από τους θεσµούς,
µε µια συνεχή αναπαραγωγή απειλής του grexit και µε διαρκή
πλήγµατα από το εξωτερικό στη διεθνή εικόνα της χώρας. Αντιστρέψαµε την εικόνα µε άµεσες πολιτικές επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες που ξεκινήσαµε άµεσα και υλοποιήσαµε
µε εικοσιτετράωρη συνεχή δουλειά.
Αντίστοιχα, το 2016 το αποτέλεσµα που φέραµε, ξεπέρασε
κάθε προσδοκία σε µια χρονιά µεγάλων δυσκολιών στο γενικότερο τουριστικό περιβάλλον και µε διαρκώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης.
Σταθήκαµε µε εγρήγορση και σχέδιο απέναντι σε γεωπολιτικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στο προσφυγικό, στην τροµοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης και σε γειτονικές χώρες, στην
απόπειρα πραξικοπήµατος στην Τουρκία, στο δηµοψήφισµα για
το Brexit.
Πετύχαµε νέα αύξηση των επισκεπτών κατά ενάµισι περίπου
εκατοµµύριο έναντι του ιστορικού ρεκόρ του 2015 και συνολικές
διεθνείς αφίξεις που θα αγγίξουν τα 27,5 εκατοµµύρια, δεδοµένου ότι και η κρουαζιέρα έχει αύξηση 20%.
Όσον αφορά τα πολυσυζητηµένα έσοδα, περιµένουµε το τελικό αποτέλεσµα της χρονιάς και εκτιµάµε, µε βάση τα στοιχεία
που θα έχουµε, ότι θα είναι πολύ καλύτερο των προβλέψεων που
έχουν δει τα φώτα της δηµοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Και
όπως ακριβώς συνέβη και πέρυσι, οι Κασσάνδρες θα διαψευστούν.
Για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε στην Ελλάδα
εθνική τουριστική πολιτική. Για πρώτη φορά επιδιώξαµε και πετύχαµε την επιµήκυνση της περιόδου από τον Απρίλιο έως τον
Νοέµβριο. Σε συνέχεια των υψηλών πληροτήτων του Ιουλίου-Αυγούστου, οι µήνες Σεπτέµβριος και Οκτώβριος ήταν οι καλύτεροι
µήνες όλων των εποχών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές
περιοχές τα ξενοδοχεία έµειναν για πρώτη φορά ανοιχτά µέχρι
και τέλη Νοεµβρίου.
Κάναµε άνοιγµα σε νέες, ξένες αγορές για την προσέλκυση
επισκεπτών υψηλών εισοδηµάτων και υψηλών ταξιδιωτικών δαπανών. Ανοίξαµε τη Μέση Ανατολή µε µεγάλη επιτυχία, την Κίνα,
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τη Νότιο Κορέα. Ενισχύσαµε σηµαντικά παραδοσιακές µας αγορές, όπως είναι της Αµερικής και ενισχύσαµε τη ρωσική αγορά,
που πέρυσι, λόγω δικών τους οικονοµικών προβληµάτων, αντιµετώπισαν µία µείωση στην έξοδό τους για διακοπές από τη
Ρωσία.
Εκτός από τις παραδοσιακές µας αγορές στην Ευρώπη, δώσαµε έµφαση στην Πολωνία, στη Ρουµανία, στη Σερβία και είχαµε αυξηµένες ροές επισκεπτών.
Αναδείξαµε νέους ελληνικούς προορισµούς. Διεκδικήσαµε και
πετύχαµε, µε σκληρές διαπραγµατεύσεις, ενίσχυση απευθείας
αεροπορικών πτήσεων από πολλούς προορισµούς σε ελληνικούς, νέους και µη, προορισµούς, όπως η Καλαµάτα, η Σκιάθος,
το Άκτιο, η Σάµος. Σήµερα έχουν πολύ υψηλή ζήτηση. Και αυτή
η θεαµατική ανάπτυξη του εισερχόµενου τουρισµού οφείλεται
στο γεγονός ότι ακολουθούµε στοχευµένες δράσεις και ενέργειες.
Υποστηρίξαµε, επίσης, τον θεµατικό µας τουρισµό. Έχει γίνει
πολλή δουλειά, έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε περισσότερα
προϊόντα για να µπορούµε να υποστηρίξουµε καλύτερα την ανάπτυξη του τουριστικού µας προϊόντος.
Εµείς, ως Υπουργείο, διαφηµίζουµε, προωθούµε, προβάλουµε
την Ελλάδα ως παγκόσµιο ελκυστικό προορισµό, που προσφέρει
αυθεντικές εµπειρίες τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο.
Ο εποπτευόµενος φορέας µας, ο ΕΟΤ, µε τους περιορισµένους
πόρους που είχαµε για το 2016, ως φορέας υλοποίησης αυτής
της στρατηγικής µας, πέτυχε µε στοχευµένες ενέργειες να ενισχύσει την προώθηση και προβολή της Ελλάδας στις αγορές
τους εξωτερικού και να ισχυροποιήσει την τουριστική εικόνα της
χώρας µας.
Δώσαµε, επίσης, προτεραιότητα στη δηµιουργία ενός φιλικού
περιβάλλοντος για την προσέλκυση και την υλοποίηση νέων τουριστικών επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αυτό αποτυπώνεται στην κατάθεση φακέλων, µέσα στο 2016, στην αρµόδια Υπηρεσία, στην ΕΥΠΑΤΕ, εκατόν σαράντα δύο προτάσεων
νέων επενδύσεων, ξενοδοχείων και ειδικής τουριστικής υποδοµής. Εξ αυτών, εκατόν µία προτάσεις αφορούν σχέδια νέων ξενοδοχείων και υφιστάµενων άνω των τριακοσίων κλινών στις
κατηγορίες τεσσάρων και πέντε αστέρων.
Νοµοθετήσαµε σειρά ρυθµίσεων για να βελτιώσουµε πάνω απ’
όλα την καθηµερινότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Λύσαµε
χρονίζοντα προβλήµατα, ξεπεράσαµε γραφειοκρατικά εµπόδια
και δώσαµε οριστικές λύσεις σε θέµατα αδειοδοτήσεων για τα
τουριστικά καταλύµατα, τα κάµπινγκ, τα χιονοδροµικά κέντρα,
τα ορειβατικά καταφύγια, τις ιαµατικές εγκαταστάσεις, τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης αυτοκινήτων και πολλούς άλλους επιµέρους κλάδους.
Κινητοποιούµε πόρους άνω των 300 εκατοµµυρίων ευρώ για
τη στήριξη της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και για νέες
δηµόσιες τουριστικές υποδοµές, µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Κρατικές ενισχύσεις ύψους 210 εκατοµµυρίων ευρώ θα κατευθυνθούν µέσα από δύο πολύ µεγάλα προγράµµατα - ΕΣΠΑ 20142020 - που σχεδιάσαµε για να ενθαρρύνουµε υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τον εκσυγχρονισµό τους και για την
αναβάθµισή τους, αλλά και για την ίδρυση νέων.
Επεξεργαζόµαστε νέες ρυθµίσεις που θα προχωρήσουν άµεσα και θα εµπλουτίσουν τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας. Ετοιµάζουµε το θεσµικό πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών για εγκαταστάσεις µονάδων ιαµατικής θεραπείας, κέντρων ιαµατικού
τουρισµού, θερµαλισµού, θαλασσοθεραπείας, καθώς και το
πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη λειτουργία παραδοσιακών ξενώνων.
Προχωράµε, επίσης, στον επανασχεδιασµό και εκσυγχρονισµό
του συστήµατος του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, την
κωδικοποίηση της τουριστικής νοµοθεσίας, την ολοκλήρωση των
νέων οργανογραµµάτων του Υπουργείου και του ΕΟΤ για την ενδυνάµωση των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών δοµών τους.
Προτεραιότητά µας στο αµέσως επόµενο διάστηµα είναι να
επέλθουν και µεγάλες αναγκαίες αλλαγές στη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση. Παραλάβαµε µια υποβαθµισµένη δηµόσια
τουριστική εκπαίδευση και βρήκαµε κλειστή τη Σχολή Ξεναγών.
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Έκλεισε, επίσης και ο αυτόνοµος οργανισµός ΟΤΕΚ. Γι’ αυτό θέλουµε µια ολοκληρωµένη πρόταση, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει η Σχολή Ξεναγών, να αναβαθµίσουµε τις Σχολές ΑΣΤΕΡ,
ΑΣΤΕΚ, καθώς και την παρεχόµενη εκπαίδευση στα οκτώ δηµόσια ΙΕΚ που έχουµε του τουρισµού.
Ο τουρισµός είναι το 20% του ΑΕΠ. Προσφέρει περίπου ένα
εκατοµµύριο άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό
φροντίζουµε να κάνουµε τα πάντα, προκειµένου να βοηθήσουµε
προς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος.
Απλοποιήσαµε διαδικασίες αδειοδοτήσεων, στηρίξαµε τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις προστατεύσαµε, συµβάλλοντας δυναµικά στον καινούργιο νόµο που έρχεται από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την οικονοµία διαµοιρασµού, για τις παράνοµες
µισθώσεις.
Προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε και να αναβαθµίσουµε τις
υπηρεσίες και την ποιότητά µας στον τουρισµό µε υψηλή εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό, να συνδέσουµε τους επαγγελµατίες µε την αγορά εργασίας.
Την τελευταία διετία βάλαµε σταθερές βάσεις, έτσι ώστε ο
τουρισµός να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία.
Ο τουρισµός είναι κυβερνητική προτεραιότητα και ο Πρωθυπουργός µας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, διπλασίασε το 2017 τα διαφηµιστικά κονδύλια για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό
και την ισχυροποίηση της διεθνούς µας εικόνας.
Θέλω να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου τις περιφέρειες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα εµπορικά επιµελητήρια, τους
τουριστικούς φορείς, όλον τον ιδιωτικό τοµέα, που για πρώτη
φορά συνεργαστήκαµε τόσο στενά και προωθούµε πλέον αποτελεσµατικά τα θέµατα του τουρισµού.
Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς στο Υπουργείο Τουρισµού για τον αγώνα που δίνουν στον
ΕΟΤ, αλλά και τους συνεργάτες µου, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο για τις καθηµερινές µικρές και µεγάλες µάχες για την ανάπτυξη του τουρισµού.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναρµόδιους
Υπουργούς της Κυβέρνησης που µε στηρίζουν καθηµερινά και
συµβάλλουν καθοριστικά, ώστε να δίνουµε άµεσες λύσεις σε όλα
τα θέµατα που αντιµετωπίζει ο ευαίσθητος τουρισµός.
Ο γενικός γραµµατέας του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού κ. Taleb Rifai έχει επανειληµµένως σε δηµόσιες τοποθετήσεις του αναφερθεί στην Ελλάδα ως παράδειγµα άξιο µελέτης study case - για την επιτυχηµένη µας διαχείριση σε αυτές τις απίστευτες κρίσεις που αντιµετωπίσαµε στον τουρισµό την τελευταία διετία και για το ότι παρά τις αντιξοότητες καταφέραµε και
πετύχαµε τόσο υψηλές επιδόσεις.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η επιτυχία στον τουρισµό είναι
επιτυχία όλων µας. Έχουµε όραµα, έχουµε σχέδιο, έχουµε ήδη
πετύχει σηµαντικά αποτελέσµατα και έχουµε διάθεση να επιτύχουµε ακόµα υψηλότερους στόχους τα επόµενα χρόνια που έρχονται προς όφελος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και
της εθνικής µας οικονοµίας.
Ο τουρισµός είναι εθνική υπόθεση και µας ενώνει. Σας καλώ
να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό του 2017.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Μάρκου, Ανεξάρτητη Βουλευτής, έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση συνεχίζει να µας
βοµβαρδίζει µε -τι άλλο;- καλά νέα, µε κυνισµό, αλλά και µε το
αφοπλιστικό και κενό χαµόγελο του κυρίου Πρωθυπουργού.
Μετά τα χασµουρητά, µε τα οποία υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της
Αµερικής, και την ανέξοδη επαναστατική γυµναστική στην ειδυλλιακή για κάθε είδους τουρίστες Κούβα, ήρθε η συγκλονιστική
επιτυχία των συµµάχων µας δανειστών, του κ. Ρέγκλινγκ πιο συγκεκριµένα, στον οποίο η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να δώσει - τι
άλλο; - το χρυσό κλειδί του Μαξίµου.
Οι πανηγυρισµοί των «αντικειµενικών» δηµοσιογράφων στο
κρατικό κανάλι της ΥΕΝΕΔ προχθές πραγµατικά υπερέβησαν
κάθε κλαυσίγελο. Ο βραχνάς του χρέους πια είναι παρελθόν -

2891

ξυπνήστε αγαπητοί συνάδελφοι - και όλα αυτά χάρη στους νεοφιλελεύθερους συντρόφους του Eurogroup.
Και, επιτέλους, κατατίθεται και ένας προϋπολογισµός, που θα
συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας! Το άλλο µε τον Τοτό θα µας
το πείτε τώρα;
Να µην παραλείψω να δώσω και τα συγχαρητήριά µου για τη
σθεναρή, επαναστατική αντίσταση των Βουλευτών της συµπολίτευσης, οι οποίοι µας έχουν βάλει, σε όλους εµάς στην αντιπολίτευση, τα γυαλιά µε την ασυµβίβαστη αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές, που µας επιβάλλουν οι κακοί πλην, όµως,
σύντροφοι πιστωτές.
Κατατίθεται, λοιπόν, ο προϋπολογισµός αυτός για ψήφιση, µε
τον κ. Χουλιαράκη, µάλιστα, να έχει δηλώσει ότι η όποια µείωση
των φόρων και περικοπή δαπανών θα σηµαίνει προσφυγή στον
άκρατο νεοφιλελευθερισµό.
Αντιθέτως, ο τακτικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει σηµαντική αύξηση εσόδων 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ εκ των οποίων
τα 1,1 δισεκατοµµύρια από τα αυξηµένα έσοδα έµµεσων και άµεσων φόρων. Μάλιστα, αυτά δεν είναι µόνο φιλολαϊκά µέτρα, αλλά
θα φέρουν και την ανάπτυξη, όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Δραγασάκης.
Όµως, σίγουρα είπαµε ότι η περικοπή δαπανών είναι και αυτή
νεοφιλελεύθερη. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει
µείωση των πρωτογενών δαπανών κατά 1,4 δισεκατοµµύρια.
Αυτά όλα µαζί µας κάνουν 4,5 δισεκατοµµύρια το 2017, δηλαδή,
2,5% του ΑΕΠ.
Θα µου πείτε, γιατί, θα µπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό;
Να το πούµε και αυτό. Όχι, στο πλαίσιο αυτό. Η Κυβέρνηση αφού
υποβοήθησε τη χώρα να αυτοκαταστραφεί πέρυσι, αφού οι φορολογούµενοι έχασαν 20 δισεκατοµµύρια από τις µετοχές του
κράτους στις τράπεζες, αφού πέταξαν 7 δισεκατοµµύρια από τα
κέρδη των οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα
σκουπίδια, αφού φόρτωσε την παραγωγική οικονοµία µε τα capital controls και ένα τσουβάλι φόρους, αφού είπε στους ελεύθερους επαγγελµατίες ότι αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν – δηλαδή, µε άλλα λόγια, εδώ κάνουµε σοβαρό καπιταλισµό και όχι
ό,τι θέλει ο καθένας, αφού κατέστρεψε τις εξαγωγές και έστειλε
στον αγύριστο τις ιδιωτικοποιήσεις, αφού στον προϋπολογισµό
του 2017 εξαφάνισε τα 1,3 δισεκατοµµύρια υποτιθέµενα έσοδα
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού…, αφού…, αφού…
, σήµερα παριστάνει την υπεύθυνη.
Φτάνει µάλιστα - άκουσον-άκουσον - να στείλει συγχαρητήρια
και στον εκλεγµένο ευρωπαϊστή πρόεδρο της Αυστρίας. Μήπως
έγινε κάποιο λάθος εδώ; Κανένα λάθος δεν έγινε. Απλά η Κυβέρνηση τρίβει τον κυνισµό της στο πρόσωπο της κοινωνίας χωρίς
αιδώ.
Πάω πίσω σε µερικά στοιχεία του προϋπολογισµού.
Στο Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων τόσο τα έσοδα όσο
και οι δαπάνες περιορίζονται. Όµως, κάθε απόκλιση στις δαπάνες αναµένεται να καλυφθεί από το εθνικό σκέλος. Προβλέπω
ότι τα χρήµατα στο τέλος δεν θα υπάρξουν µε την έννοια ότι η
πρώτη στην ουσία εφαρµογή του κόφτη θα είναι από το κονδύλι
δαπανών του εθνικού σκέλους. Προτεραιότητα, άλλωστε, έχει ο
κοµµατικός στρατός.
Άλλο θέµα είναι το πρωτογενές πλεόνασµα. Για να φτάσει το
πλεόνασµα του 2017 στα 3,3 δισεκατοµµύρια, παρά την ανάπτυξη στο 2,7% και την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ, θα χρειαστούν µέτρα 4 δισεκατοµµυρίων. Χάρι Πότερ ο κ. Τσακαλώτος
µε το κόκκινο σακίδιό του.
Οι ιδιωτικοποιήσεις, η µείωση των αναµενόµενων εσόδων,
αποκρατικοποιήσεων του 2016 κατά ένα δισεκατοµµύριο µεταφέρεται σε προσδοκόµενα έσοδα το 2017 κατά 2,1 δισεκατοµµύρια σε σχέση µε το προσχέδιο. Μάγος Μέρλιν ο κ. Χουλιαράκης. Τους κλαίω τους φοιτητές σας.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η χειρότερη
εκδοχή του παλαιοκοµµατισµού. Αδιαφορεί για τη χώρα παντελώς γιατί δεν πιστεύει στο κράτος, δεν πιστεύει στη µεσαία τάξη,
δεν πιστεύει στους αστικούς θεσµούς, δεν πιστεύει στην έννοια
χώρα.
Για αυτό και στον βωµό τού να πάρει µια υποτιθέµενη πολιτική
νίκη και να κάνει ένα αφηγηµατάκι, περιφέρεται σαν τον γύφτο
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µε την αρκούδα, διαδηλώνοντας ότι κατάφερε κάτι µε το χρέος,
δεσµεύοντας τη χώρα για µια δεκαετία, τουλάχιστον, µε διαφορά
φόρων και δαπανών της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ. Αν δεν είναι
αυτό προσκύνηµα στη λιτότητα, τότε τι είναι; Αργεί, όµως, να καταστραφεί η επόµενη κυβέρνηση. Προσέξτε, όταν ήδη οι κρατικές δαπάνες είναι 55% του ΑΕΠ, οι φόροι πρέπει να είναι το ίδιο
βαρύτατοι.
Λαλίστατε, κύριε Χουλιαράκη, αυτό είναι κεϋνσιανισµός; Ξυπνήστε! Συνεργάτες του Σόιµπλε είστε. Αυτό ακριβώς.
Λέω στον λαό καθαρά και ευθέως το εξής: Η προχθεσινή διαφαινόµενη συµφωνία του Eurogroup, απόρροια της καταστροφής που φέρατε, όπως το υπερταµείο, που αποδεχθήκατε ευχαρίστως, στοχεύει να υπονοµεύσει τη χώρα µέσω της ευθείας
υπονόµευσης της επόµενης κυβέρνησης, δηλαδή της κυβέρνησης συνεργασίας όλων των ευρωπαϊκών δυνάµεων, όπου κι αν
βρίσκονται αυτές. Η δε ψήφιση της απλής αναλογικής δείχνει
ακριβώς αυτό, ότι ο κλειστός κύκλος της κυβερνητικής εξουσίας
ενδιαφέρεται να είναι απλώς παρών στην επόµενη Βουλή. Πολιτεύεστε µε στόχο τη διάσωσή σας. Αυτό είναι ο προϋπολογισµός
που φέρατε σήµερα.
Κάτι τελευταίο για τους πιστωτές και ιδίως για τον κ. Μοσκοβισί και τους Γάλλους φίλους µας. Η ιδέα σας ότι καλός είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ, αφού περνάει έναν τέτοιον προϋπολογισµό και κάνει τη
δουλειά, θα γίνει µπούµερανγκ για όλη την Ευρώπη, κύριε Μοσκοβισί και κύριε Ολάντ. Παίξατε µε τη φωτιά και σας προέκυψε
ο κ. Βαρουφάκης. Σήµερα κάνετε το ίδιο λάθος. Πιστεύετε ότι ο
καλός µαθητής έχει ξεχάσει τον πρόσφατο κακό εαυτό του και
ότι περνάτε τα µέτρα ως αριστερή κυβέρνηση χωρίς αντιδράσεις
του λαού.
Μια παρένθεση εδώ. Με συγχωρείτε, κύριες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, περνάει από το µυαλό µου να σας
ρωτήσω αν ενοχλεί καθόλου αυτό. Πως το βλέπετε ηθικά; Σας
τιµά; Το έχετε καταλάβει; Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε; Τι γίνεται; Ρωτάω απλώς εσάς, που ως αριστεροί κοµπάζετε ότι
δήθεν υπάρχει το ηθικό σας αριστερό πλεονέκτηµα.
Συνεχίζω. Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι εξαπατήθηκε
και ένα µεγάλο κοµµάτι κατανοεί πια ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές -που η Κυβέρνηση, όµως, αυτή απεχθάνεται- στην παιδεία,
στην υγεία, την πρόνοια, τη δηµόσια διοίκηση, την επιχειρηµατικότητα. Δεν θα αντιδράσει στις αλλαγές αν δει ελπίδα, ειλικρίνεια
και υπευθυνότητα.
Ο ξερός αυτός προϋπολογισµός, τον οποίο βέβαια, και καταψηφίζω µε όλη µου τη δύναµη, θα γίνει η αρχή του πολιτικού σας
τέλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Παπαδόπουλος
έχει τον λόγο.
Αυτή τη φορά θα µιλήσει από το Βήµα.
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η προλαλήσασα πραγµατικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µιλάει ο κ. Παπαδόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …κάνουµε πολιτική για το πολιτικό µας µέλλον.
Κυρία µου, η έδρα δεν σας ανήκει. Δώστε τη στο Ποτάµι, διότι
εσείς χάνετε την καρέκλα σας και την παζαρεύετε, για να µπορέσετε να έχετε και µέλλον µετά. Γιατί το Ποτάµι από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Εσείς είστε κυβερνητικός, δεν είµαι
εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα κάνετε πολιτική για την
πάρτη σας. Με γεια σας, µε χαρά σας!
Τώρα να πάµε και επί της ουσίας. Λέει η Αντιπολίτευση ότι καταστρέψαµε την αγροτική παραγωγή, δώσαµε φόρους, βάλαµε
φόρους. Πώς γίνεται, ενώ καταστρέφεις την αγροτική παραγωγή, να εξάγεις αγροτικά προϊόντα και να έχεις µια αύξηση της
τάξης του 15%; Αφού τα έκανες όλα µαύρα, µαντάρα, πως γίνε-
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ται να έχεις αύξηση; Άρα κάτι καλό κάναµε, δεν κάναµε κάτι κακό
και τα στοιχεία το δείχνουν. Φτάσατε στο σηµείο να λέτε πέρυσι
ότι θα πληρώσουν οι αγρότες ένα δισεκατοµµύριο φόρους. Προηγουµένως ο κ. Τζελέπης είπε για 500 εκατοµµύρια φόρους.
Για να δούµε τι πλήρωσαν σε φόρους οι αγρότες το 2016. Δήλωσαν αγροτικό εισόδηµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία, πεντακόσιες
εβδοµήντα έξι φορολογικές δηλώσεις και πλήρωσαν φόρο
175.800.000 ευρώ, µέσα και η προκαταβολή.
Πού οι πεντακόσιοι, µε 175 εκατοµµύρια ή µε το 1 δισεκατοµµύριο, που λέγατε στις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι θα πληρώσουµε φόρο; Τόσα ψέµατα; Δεν αντέχετε την αλήθεια;
Φοροεπιδροµή τα 175 εκατοµµύρια µαζί και µε την προκαταβολή
φόρου µέσα;
Για να δούµε τη συνέχεια, γιατί έχει και συνέχεια. Με το δικό
µας φορολογικό, εάν πάρουµε τα στοιχεία, δείχνουν εδώ ότι το
89%, δηλαδή πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες αγρότες που δήλωσαν αγροτικό εισόδηµα, έχουν καθαρό εισόδηµα µέχρι 5.000
ευρώ. Τι σηµαίνει αυτό; Με το δικό µας φορολογικό, που θα έρθει, έχει από 8.000 έως 9.000 ευρώ αφορολόγητο. Έχει, δηλαδή,
αφορολόγητο από συνδεδεµένες, εξισωτικές και το πρασίνισµα,
στις 12.000 ευρώ. Έχει τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία, ό,τι παίρνει, απ’ έξω. Οι εξισωτικές είναι απ’ έξω. Όλα
αυτά είναι απ’ έξω. Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα, η νιτρορύπανση είναι απ’ έξω. Ε, πώς θα ανέβει αυτό το ποσοστό; Δηλαδή,
δεν πρέπει να λέµε και νούµερα, γιατί τα συζητάτε και στους θεσµούς. Σου λένε, αυτοί εδώ πέρα τι κάνουν; Λίγο σεβασµό ως
προς την αλήθεια και ως προς τους αγρότες.
Με τα φετινά στοιχεία, εάν υποτεθεί ότι και του χρόνου αυτοί
οι αγρότες θα έχουν περίπου τα ίδια εισοδήµατα, θα έχουν επιστροφή φόρου. Γι’ αυτό βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι θα έχουµε επιστροφή φόρου, διότι έχουµε πληρώσει την προκαταβολή
100%. Άρα µεγάλο µέρος των αγροτών θα πάρει πίσω επιστροφή
φόρου και δεν θα πληρώσει φόρους. Συνεπώς καταρρίπτεται και
αυτό το ψέµα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών θα
πληρώσει φόρους. Και εδώ λέτε ψέµατα και µάλιστα χοντρά ψέµατα.
Πάµε τώρα στις εισφορές του ΟΓΑ. Λέτε για τριπλασιασµό.
Στο σύστηµα, όπως είναι σήµερα, εγώ είµαι στην τρίτη κατηγορία
και πληρώνω 1.100 ευρώ. Τριπλασιασµός τι σηµαίνει; Ότι εγώ θα
πληρώνω 3.000 ευρώ. Έτσι δεν λέτε; Αυτό δεν εννοείτε;
Πάλι σύµφωνα µε τα στοιχεία, το φορολογικό λέει ότι θα πληρώσω 20% το 2022 -όχι τώρα, το 2022- για την ασφάλιση και 7%
για την υγεία. Άρα εγώ που έχω εισόδηµα 5.000 ευρώ πόσο θα
πληρώσω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Α, δεν είναι έτσι τα πράγµατα!
Είδες που δεν είναι έτσι τα πράγµατα;
Άρα δεν υπάρχει αυτή η αύξηση την οποία λέτε. Βεβαίως,
αυτός που θα έχει εισόδηµα 10.000 ή 15.000 ευρώ θα πληρώσει
κάτι παραπάνω.
Πάµε σ’ αυτό το σύστηµα που ισχύει. Εγώ τώρα έχω τριακόσια
στρέµµατα και πληρώνω 1.200 ευρώ. Ένας που έχει πενήντα
στρέµµατα και είναι στην τρίτη κατηγορία ξέρετε πόσο πληρώνει;
Πληρώνει 1.200 ευρώ και αυτός. Είναι τίµιο; Είναι σωστό όλοι να
πληρώνουµε το ίδιο; Δεν πρέπει να υπάρχει διαβάθµιση; Ο έχων
περισσότερα δεν πρέπει να πληρώνει περισσότερα; Δηλαδή, πού
είναι το παράλογο που κάναµε;
Κάναµε πραγµατικά µια µεταρρύθµιση σωστή. Ανάλογα µε τα
εισοδήµατα να πληρώνει κανείς. Οπότε, µε τα στοιχεία του φορολογικού τα οποία υπάρχουν εδώ, οι πεντακόσιες δέκα χιλιάδες
αγρότες που δηλώνουν εισόδηµα 5.000 ευρώ θα πληρώσουν µε
το 20% και την εισφορά του 7% 110 ευρώ τον µήνα. Το 2022 εγώ
ή όποιος άλλος δηλώνει εισόδηµα 5.000 ευρώ θα πληρώσει τον
µήνα 110 ευρώ για ασφάλιση και για περίθαλψη στον ΟΓΑ. Πού
το είδατε το τριπλάσιο; Για πείτε, πού το είδατε; Δηλαδή, τόσο
µεγάλο ψέµα; Δεν µπορώ να το καταλάβω!
Μπορώ να σας δώσω αναλυτικά και άλλα στοιχεία. Με το δικό
µας φορολογικό - ασφαλιστικό κατορθώνουµε να πάρει ο αγρότης µια αξιοπρεπή σύνταξη. Τώρα είναι 360 ευρώ. Το 2026, σύµφωνα µε αυτό που ψήφισαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα
καταργηθεί η εισφορά που δίνει το κράτος για τη σύνταξη και ο
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αγρότης θα παίρνει σύνταξη αυτά που πλήρωσε, ενώ µε εµάς τι
θα πάρει; Θα πάρει τα 384 ευρώ συν αυτά που πλήρωσε. Θα
πάρει µια πιο αξιοπρεπή σύνταξη. Πού την είδατε πάλι εδώ την
φοροεπιδροµή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, ετοιµάζονται
να βγουν στο δρόµο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λες ψέµατα, κύριε Κέλλα,
στους αγρότες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Όλα είναι τέλεια, δηλαδή, για τους αγρότες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως και τα κάνουµε τέλεια. Τα κάνουµε από την αριστερή σκοπιά. Εσείς είστε δεξιοί.
Αυτή είναι η διαφορά µας, τι να κάνουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ό,τι είναι αριστερό είναι και καλό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για να σας πάω παρακάτω,
σύντροφε, Κέλλα.
Με το παλιό κόστος τι θα έπαιρνα, ξέρεις; Το έχεις υπολογίσει
τι θα έπαιρνα εγώ σύνταξη; Δεν το έχεις υπολογίσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Για πείτε µας, ο φορολογικός συντελεστής µειώθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κέλλα,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το πετρέλαιο το αγροτικό το δίνετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μιλήσατε για δέκα
λεπτά, κύριε Κέλλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µίλησα εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εσείς, ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Με ρωτάει, τι να κάνω;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω. Ποιοι θα
πληρώσουν παραπάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σουρεαλισµός είναι
αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι οι εξήντα χιλιάδες αγρότες και αυτοί που θα µπουν µέσα στο σύστηµα. Αυτοί θα πληρώσουν παραπάνω. Βεβαίως αυτοί θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν
αυτοί που έχουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Αυτοί υπολογίζονται στις εξήντα µία χιλιάδες. Αυτοί θα πληρώσουν παραπάνω. Οι πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Πάρτε το χαµπάρι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Για να το δούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άντε να το δούµε, Κέλλα.
Άλλο ψέµα που λέτε και το λένε και οι σύντροφοι εδώ πέρα.
Λέτε ότι το 24% του ΦΠΑ είναι αύξηση του κόστους. Πάτε καλά;
Ο ΦΠΑ είναι ουδέτερος φόρος. Τον πληρώνω, τον παίρνω πίσω.
Εγώ που τιµολογώ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: …θα πληρώσουν το ΕΚΑΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αύξηση; Είναι αύξηση
του κόστους; Αφού θα το πληρώσω, το πληρώνω, και, όταν τιµολογώ στο στάρι, στο βαµβάκι, το εισπράττω. Άρα ισοφαρίζω. Για
ποιο κόστος µιλάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
τα υπόλοιπα στη Θεσσαλία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι στη Θεσσαλία, κύριε Πρόεδρε; Εδώ µας λένε ψέµατα. Εδώ λένε κατάφορα ψέµατα. Λένε
πράγµατα τα οποία είναι ασύστολα. Κι εµείς να τους αφήσουµε;
Τελειώνουµε τώρα; Ε, τι πράγµατα είναι αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Πριν πόσο ήταν το επίπεδο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, κύριε Κέλλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καθίστε ακόµα. Δυο λεπτά,
κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λύσαµε το ζήτηµα µε τους βοσκοτόπους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, κύριε Κέλλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σύντροφε, έχω τον λόγο τώρα. Ξέρουν ότι δεν θα απαντήσω, µη στεναχωριέσαι.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία! Είναι και µαθητές στα θεωρεία και δίνετε κακό παράδειγµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούν οι µαθητές. Διάλογος
γίνεται. Αυτό έχει η δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σύντροφε, σε παρακαλώ, να
τελειώσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, είπαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίσαµε τον νόµο για τους
συνεταιρισµούς, για την αλληλέγγυα οικονοµία. Ψηφίσαµε τον
νόµο για τις επενδύσεις. Λέγατε: «Τι επενδύσεις;».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Γελάτε, κύριε Υπουργέ;
Γελάει ο Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εδώ είµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ετοιµάσαµε τη βιολογική γεωργία 550 εκατοµµύρια. Ετοιµάσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ. Με διακόπτουν τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αφήστε να πει κάτι
και ο κ. Αποστόλου µετά. Δεν θα έχει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε το ΦΕΚ, το οποίο βγάλαµε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος
σας. Δεν έχει άλλο, κύριε Παπαδόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, Πρόεδρε, µε έχουν διακόψει πολλές φορές. Το θέµα είναι πάρα πολύ
σοβαρό και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουµε όλα τα εχέγγυα για να κάνουµε και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Το
ψέµα έχει κοντά ποδάρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Ευχαριστούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θέλετε, κυρία Μάρκου;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μα εσείς µιλήσατε
για τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού. Εγώ
έκανα πολιτική τοποθέτηση και µίλησα γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πείτε, για ένα λεπτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έκανα µια πολιτική
τοποθέτηση. Όποιος διαφωνεί µε την πολιτική µου τοποθέτηση,
να µιλήσει πολιτικά. Είναι φθηνό και χυδαίο να έχουµε προσωπική αντιπαράθεση και στο φινάλε για ένα θέµα το οποίο δεν ενδιαφέρει τον κ. Παπαδόπουλο. Πολλές φορές, πιστέψτε µε, είναι
πολύ πιο δύσκολο να πάρει ένας Βουλευτής την απόφαση και να
αποχωρήσει από κάποιο κόµµα, από το να κάθεται και να ψηφίζει
ό,τι του φέρνουν, για να µη διαγραφεί από τις λίστες του κόµµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κυρία Μάρκου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αφήστε το, τέλειωσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο επόµενος οµιλητής από τη Νέα Δηµοκρατία.
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Κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν άκουσαν οι αγρότες τον προλαλήσαντα συνάδελφο, όπως
τα λέει είναι σαν να µην υπάρχει και σαν να µην αντιµετωπίζουν
κανένα πρόβληµα.
Είναι σαν να µην υπάρχουν προβλήµατα και ο αγροτικός τοµέας να χαίρει και να περνάει πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβληµα, χωρίς να έχει τα προβλήµατα από την πολιτική που ακολουθείτε, κύριε συνάδελφε, µε το 24% ΦΠΑ -που είναι ένα γεγονός- στα αγροεφόδια, στα λιπάσµατα, στις ζωοτροφές, µε τις αυξήσεις στις εισφορές, µε τα προβλήµατα που έχουν φέτος, για
παράδειγµα, οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστο ή ως και µηδενικό εισόδηµα -αν το γνωρίζει ο
Υπουργός, γιατί το έχουµε θέσει επανειληµµένως- από τη µη
καρπόδεση.
Επίσης, ενώ υπήρξε ανθοφορία και ήταν η χρονιά φέτος για
να παραγάγουµε λάδι, αυτό δεν έγινε, λόγω των καιρικών συνθηκών. Όπως, επίσης και ο δάκος που χτύπησε σε µεγάλο βαθµό
τον ελαιόκαρπο. Οι ζηµιές, λοιπόν, στους ελαιοπαραγωγούς,
όπως και σε άλλους παραγωγούς, είναι µεγάλες και αυτό δεν
πρέπει να το αποκρύπτουµε και δεν πρέπει να ωραιοποιούµε καταστάσεις. Βεβαίως το ψέµα έχει κοντά ποδάρια και αυτό ισχύει
κατ’ εξοχήν για εσάς.
Συζητάµε, λοιπόν, αυτές τις µέρες -από χθες-, τον προϋπολογισµό της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που αποκαλύπτει
χωρίς κανένα άλλοθι, τόσο τα αρνητικότατα αποτελέσµατα των
εφαρµοζόµενων κυβερνητικών πολιτικών στην οικονοµία και την
κοινωνία όσο και την απουσία στόχευσης, στρατηγικής και προοπτικής για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, δύο χρόνια µετά ούτε µία
από τις µεγαλόστοµες υποσχέσεις σας δεν έγιναν πράξη. Αφήνουµε το σκίσιµο και την κατάργηση των µνηµονίων, καθώς φέρατε ακόµα βαρύτερα µνηµόνια και µέτρα. Υποσχεθήκατε τη
δέκατη τρίτη σύνταξη, για να φέρετε νέες µειώσεις και κατάργηση του ΕΚΑΣ, υποσχεθήκατε κατώτατο µισθό 751 ευρώ και όχι
µόνο τον µειώσατε κι άλλο, αλλά κάνατε κανόνα την ευέλικτη και
τη µαύρη εργασία. Όχι µόνο, λοιπόν, δεν κάνατε καλύτερη τη
ζωή των Ελλήνων, αλλά προσθέσατε και νέα ασήκωτα βάρη στις
πλάτες των πολιτών µε το νέο σας επίτευγµα και µε την περαιτέρω επιβάρυνση των νοικοκυριών µε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ
µέτρα, µε αυξήσεις φόρων και εισφορών και νέες περικοπές συντάξεων.
Ακούσαµε προηγουµένως και την αρµόδια Υπουργό, η οποία
µας περιέγραψε την ανεργία µε τέτοιους αριθµούς, που πραγµατικά νοµίζεις ότι δεν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Με τους τραγικούς, λοιπόν, χειρισµούς σας γυρίσατε τη χώρα πίσω, σε µια
συγκυρία που και έπρεπε και µπορούσαµε να είχαµε εκτιναχθεί
προς τα µπροστά. Όχι µόνο εξανεµίσατε τα σηµαντικά βήµατα
που είχαν γίνει µέχρι το 2014, χάρη στις βαριές, βεβαίως, θυσίες
των Ελλήνων, αλλά φορτώσατε την πατρίδα µε πρόσθετο κόστος
που αγγίζει τα 100 δισεκατοµµύρια.
Έρχεστε τώρα να µιλήσετε για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα, για
το χρέος, αναγκαία βεβαίως αυτά καθ’ αυτά, που όµως όχι µόνο
δεν καλύπτουν καν τη ζηµιά που εσείς προξενήσατε, αλλά και
φέρνουν ως προϋπόθεση νέα επώδυνα µέτρα, µε δηµοσιονοµικούς στόχους που θα παραµείνουν υψηλοί για αρκετά χρόνια
µετά το 2018. Φαίνεται, όµως, πως αυτό δεν σας ενδιαφέρει,
καθώς γνωρίζετε ότι δεν θα είστε εσείς τότε στο τιµόνι της
χώρας. Ποιος είναι αυτός, λοιπόν, που θα πληρώσει τη νύφη,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού που εσείς υπογράφετε; Είναι οι άνεργοι, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελµατίες, οι αγρότες, οι νέοι επιστήµονες που δεν έφυγαν ακόµα
από την πατρίδα.
Τι προϋπολογίζετε; Προϋπολογίζετε 437 εκατοµµύρια ευρώ
στον ΦΠΑ, έναν φόρο που πλήττει άδικα τους πιο αδύναµους,
422 εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο, επιβαρύνετε ακόµα περισσότερο τη µετακίνηση των πολιτών, τις µεταφορές, τη θέρµανση των νοικοκυριών αλλά και την
παραγωγή. Δίνετε ακόµα ένα χτύπηµα, λοιπόν, στους Έλληνες
αγρότες, που µετά βίας επιβιώνουν οικονοµικά µέσα σε έναν ανεµοστρόβιλο υψηλού κόστους παραγωγής, χαµηλών τιµών παρα-
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γωγών και συνεχών νέων επιβαρύνσεων, από ένα κράτος που,
αντί να τον βοηθά, τον δυναστεύει.
Αυξάνετε τον φόρο στην µπίρα και στο κρασί, σε δύο από τα
ελάχιστα εγχώρια προϊόντα µε εξαγωγική δυναµική τα χρόνια της
κρίσης, επιβάλατε φόρο διαµονής στα ξενοδοχεία και καταργείτε
τον µειωµένο ΦΠΑ στα νησιά, την ώρα που ο τουρισµός χρειάζεται ανάσες ανάπτυξης και τόνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προϊόντος µας. Νέοι φόροι, λοιπόν, ύψους 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή άλλος ένας ΕΝΦΙΑ που πέφτει στις
πλάτες των αδυνάµων. Έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς την κοινωνική
δικαιοσύνη.
Καταργήσατε το ΕΚΑΣ, µειώσατε περαιτέρω τις συντάξεις, επιδεινώσατε ακόµα περισσότερο την εσωτερική στάση πληρωµών,
ό,τι κληθήκατε να διαχειριστείτε το κάνατε χειρότερο από ό,τι το
παραλάβατε δύο χρόνια πριν, όπως τον τοµέα της υγείας, µε την
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκοµεία της χώρας, στα κέντρα υγείας, στη δηµόσια υγεία γενικότερα.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, και µε αυτόν τον προϋπολογισµό αποδεικνύεστε εγκλωβισµένοι σε έναν ιδεοληπτικό
φαύλο κύκλο υπερφορολόγησης. Δεν σας νοιάζει καν που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών προς το δηµόσιο, από τα 75 δισεκατοµµύρια ευρώ, που ήταν το 2015, έφτασαν τα 91,5 δισεκατοµµύρια τον Σεπτέµβρη του 2016. Δεν σας νοιάζει που το 2016
για πρώτη φορά οι επιχειρήσεις που έκλεισαν ήταν περισσότερες
από αυτές που άνοιξαν, που για πρώτη φορά οι θέσεις ευέλικτης
εργασίας –και όλοι ξέρουµε τι σηµαίνει για τους εργαζόµενους
αυτός ο όρος- είναι περισσότερες από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Θα περάσω στον τοµέα της παιδείας. Περιµένουµε να δούµε
αν ο νυν Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων θα
συνεχίσει στα βήµατα του προκατόχου του. Αν θα συνεχίσει την
απαξίωση του έργου του δηµόσιου σχολείου, θεωρώντας ότι η
αριστεία είναι ρετσινιά, αν θα προσπαθήσει και αυτός να επιβάλλει λογικές ήσσονος προσπάθειας, καταδικάζοντας τα ταλαντούχα παιδιά στη µετριότητα και την παραίτηση.
Είδατε, λοιπόν, η µελέτη, η έρευνα του PISA, που είναι ένα διεθνές σύστηµα αξιολόγησης του ΟΟΣΑ και κάνει αυτές τις µελέτες κάθε τρία χρόνια, πού έχει κατατάξει τους Έλληνες µαθητές.
Είναι κρίµα, δεν το αξίζει η Ελλάδα. Γι’ αυτό πρέπει να κοιτάξουµε όλοι µαζί, πρέπει να µας προβληµατίσει, και εσάς βεβαίως,
που κυβερνάτε, αλλά και εµάς. Επειδή η υπόθεση της παιδείας
είναι εθνική, πρέπει να δούµε µε τη δέουσα σοβαρότητα, αν θα
επιµείνει ο νυν Υπουργός Παιδείας στην επαναφορά λογικών του
1980 στα ελληνικά πανεπιστήµια, αν θα συνεχίσει να αδιαφορεί
ουσιαστικά για την επαγγελµατική παιδεία, για τη σύνδεση των
επαγγελµατικών σχολών µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών, αν θα
αντιµετωπίσει τις επιτακτικές ανάγκες και τα προβλήµατα, που
γίνονται οξύτερα µέσα στην κρίση, όπως οι θέσεις στους παιδικούς σταθµούς και ο αποκλεισµός µεγάλου αριθµού µαθητών µε
ειδικές ανάγκες από την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Θέλω µισό λεπτό να µου δώσετε,
κύριε Πρόεδρε, όπως δώσατε στον προλαλήσαντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ένα λεπτό σάς έχω
δώσει ήδη, για να είµαστε ακριβείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Αν συνεχίσει, λοιπόν, τη µικροπολιτική επίθεση στην Εκκλησία,
που όλοι ξέρουµε πόσα πολλά και σηµαντικά έχει προσφέρει στο
έθνος µας και συνεχίζει να προσφέρει, ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια
της κρίσης, αποκλειστικά και µόνο για να δηµιουργήσει ψεύτικες
διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των Ελλήνων.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, σταθερά πιστεύουµε ότι η κατεύθυνση που χρειάζεται η χώρα είναι προς τη
σταθεροποίηση, την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη, την επούλωση των πληγών της κρίσης. Εµείς, σε αντίθεση µε την κυβερνητική πλειοψηφία, που ολοένα και περισσότερο δείχνει να
πορεύεται στο άγνωστο χωρίς πυξίδα, σωρεύοντας ολοένα και
περισσότερα βάρη στις πλάτες των Ελλήνων, έχουµε και συγκε-
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κριµένη στόχευση, βούληση αλλά και τις πολιτικές που µπορούν
να οδηγήσουν τη χώρα στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία παραγωγικών θέσεων εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μετά την πυξίδα, η
κλεψύδρα έχει σωθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό της υπερφορολόγησης και της ύφεσης, τονίζοντας µε
κάθε έµφαση την ανάγκη η χώρα να αλλάξει ρότα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα ψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό για το 2017. Είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός που καταρτίζεται από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, µιας συνεργασίας µε έναν και µοναδικό στόχο: τον απόλυτο σεβασµό του µόχθου των Ελλήνων πολιτών που µας εµπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση της χώρας επειδή αγανάκτησε, επειδή αηδίασε µε τη συµπεριφορά των προηγούµενων κυβερνήσεων. Αλήθεια πρώτη.
Κλείνουµε δύο χρόνια µε την ευθύνη που µας ανέθεσε ο ελληνικός λαός να διοικήσουµε µε εντιµότητα και σύνεση. Δύο χρόνια
χωρίς υποψία, χωρίς ίχνος οικονοµικού σκανδάλου για πρώτη
φορά στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Αυτή είναι η αλήθεια και
το γνωρίζει ο λαός µας. Αλήθεια δεύτερη.
Σαν φυσιολογική εξέλιξη της αλόγιστης συµπεριφοράς των
πολιτικών που εφαρµόστηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες, από
το 1974 µέχρι το 2010, ήρθε η απόλυτη καταστροφή.
Το καθεστώς τεχνητής ευµάρειας, της εξαπάτησης του ελληνικού λαού από τους ντόπιους και ξένους οικονοµικούς εξουσιαστές είχε ηµεροµηνία λήξης. Τα ψέµατα ξαφνικά τελείωσαν, τα
δανεικά κόπηκαν όπως και οι παροχές για εξαγορά συνειδήσεων.
Ο παππούς ο Σάββας, πρόσφυγας από την Τραπεζούντα έλεγε: «Το χρέος µπαίνει από µια χαραµάδα στο σπίτι. Μετά άνοιξε
πόρτες και παραθύρια. Δεν βγαίνει πια.». Αυτή την απλή πρόταση
µε την τεράστια σηµασία δεν τη διδάχθηκαν ποτέ οι περισπούδαστοι βερµπαλιστές του πολιτικού συστήµατος. Αλλά, αλίµονο,
ούτε και στα παιδικά τους χρόνια την άκουσαν ποτέ. Πώς να την
ακούσουν, πόσω µάλλον να την εµπεδώσουν. Οι δανειστές από
τη µεριά τους δεν είχαν λόγο να ανησυχούν, αφού «Το δίκαιο της
πυγµής» του αείµνηστου Παπανούτσου το είχαν καλά σπουδάσει.
Έλεγε επίσης ο παππούς: «Αν θέλεις να πάρεις την περιουσία
του άλλου, δάνειζέ τον και ξανά δάνειζέ τον. Κάποια στιγµή θα
του πάρεις τα πάντα.». Κάπως έτσι φτάσαµε στα χρόνια της µεγάλης κρίσης που µαστίζει τη χώρα και, µέσα σε ένα απολύτως
σαθρό και άθλιο οικονοµικό περιβάλλον, κληθήκαµε να δώσουµε
τη µάχη της ανόρθωσης, της ανάκαµψης της χώρας.
Η παρατεινόµενη για µεγάλο χρονικό διάστηµα οικονοµική
κρίση οδήγησε τους πολίτες σε απόγνωση και την οικονοµία σε
ασφυξία. Σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία κληθήκαµε να ανταποκριθούµε, να δώσουµε την ευκαιρία στους ανθρώπους της αγοράς να δραστηριοποιηθούν ξανά, να επανακάµψουν. Δώσαµε
αυτή την ευκαιρία µε τον νόµο των εκατό δόσεων. Θυµίζω ότι
αυτός ο νόµος είχε χαρακτηριστεί ως µονοµερής ενέργεια.
Ισχύει ακόµα, βεβαίως, για όσους αντέχουν. Να πετύχουµε τη
ρύθµιση του χρέους, ώστε να αποκτήσουµε πρόσβαση στις αγορές του χρήµατος. Αυτός ήταν ο στόχος και αναγκαστήκαµε να
ψηφίσουµε µέτρα που δεν τα πιστεύαµε, που είχαν, πράγµατι, εισπρακτικό χαρακτήρα.
Φαίνεται πως οι θυσίες του ελληνικού λαού και η κραυγή του
«όχι» των λαών της Ευρώπης επιτέλους βρήκαν ευήκοα ώτα.
Στην πρόσφατη σύσκεψη του Eurogroup φάνηκε µια αχτίδα
φωτός. Το χρέος κρίθηκε -όπως πράγµατι είναι- µη βιώσιµο και
έπρεπε να ρυθµιστεί, ώστε να υπάρξει ελπίδα και για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος που ο
ελληνικός λαός ήταν µπροστάρης στη διεκδίκηση αυτού του αυτονόητου αιτήµατος.
Ο στόχος, όπως αποτυπώνεται από την εισηγητική έκθεση του
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προϋπολογισµού, είναι πρώτον, η διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδος από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Δεύτερον, ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής µεταξύ των πολιτών και η
δίκαιη κατανοµή του οφέλους από τη δροµολογούµενη ανάκαµψη.
Το 2017 εξασφαλίζει στους ανθρώπους που πραγµατικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές απαιτήσεις της ζωής ένα
κονδύλι ύψους 760 εκατοµµυρίων ευρώ, που αφορά διακόσιες
πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Ένα κονδύλι επιπλέον 300 εκατοµµυρίων ευρώ για τον
τοµέα της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας
και ένα άλλο κονδύλι 100 εκατοµµυρίων ευρώ που ψηφίσαµε µε
τον νόµο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και που αφορά
στους ανθρώπους που πράγµατι αστόχησαν και δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής, αλλά όχι σε όλους. Σε
αυτούς που πραγµατικά το οφείλουµε είναι οι άνθρωποι που
πραγµατικά αστόχησαν στα χρόνια της κρίσης.
Το συνταξιοδοτικό είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, για το οποίο επίσης κληθήκαµε να ψηφίσουµε έναν νόµο, ο οποίος επιβλήθηκε
από τα πράγµατα λόγω της αλόγιστης χρήσης κονδυλίων που
έτρεφαν αυτό το σαθρό ασφαλιστικό σύστηµα από την εποχή
ακόµα του Σπράου. Είναι γνωστά τα αποτελέσµατα αυτής της
συµπεριφοράς, που υπερχρεώσανε τις επόµενες γενιές και καταστήσανε το ασφαλιστικό µη βιώσιµο.
Κόψαµε –και καλά κάναµε- τις πολλαπλές συντάξεις των 7.0008.000 ευρώ, τις µειώσαµε στις 3.000 ευρώ -αυτό είναι το πλαφόν
από το 2017- και τις υψηλές µονές συντάξεις στις 2.000 ευρώ.
Έπρεπε επιτέλους να απαλλαγούµε από την απαράδεκτη, επικίνδυνη και λαϊκίστικη συµπεριφορά όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, που µε τις πολιτικές τους αποδόµησαν την κοινωνική
ασφάλιση αναδιανέµοντας το µελλοντικό εισόδηµα των επόµενων γενιών. Το ίδιο ισχύει για τα επιδόµατα και τις δαπάνες των
Υπουργείων, που υπάρχει περιθώριο σηµαντικής περικοπής δαπανών.
Δύο λόγια για το αγροτικό. Όσον αφορά τη φορολογία των
αγροτών, θεσπίσαµε τον όρο «κατά κύριο επάγγελµα αγρότης»
και τον αυστηροποιήσαµε, ώστε να απολαµβάνουν τα προνόµια
αυτοί που πραγµατικά είναι αγρότες. Ο υπολογισµός του κόστους παραγωγής των ηµεροµισθίων των µελών της αγροτικής
οικογένειας µε κάποιον τρόπο διευθετήθηκε. Φυσικά οι εποχικοί
εργάτες ήταν ένα πρόβληµα το οποίο δεν µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε. Ίσως κάναµε και σφάλµατα. Άµεσα, όµως, θα διευθετηθεί, γιατί σε πολλές περιοχές η δαπάνη αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται ακόµα στα έξοδα των αγροτών.
Η τραπεζική «Κάρτα του Αγρότη» είναι πλέον γεγονός και
αφορά τις δαπάνες στο διάστηµα της παραγωγικής διαδικασίας.
Τέλος, το αφορολόγητο όριο για τους κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες είναι κάτι που για πρώτη φορά θεσπίζεται στη χώρα
µας.
Πρέπει να προσέξουµε τις ασφαλιστικές εισφορές. Πράγµατι
αυτή η υπερβολική αύξηση από τη µία κατάσταση στην άλλη
θέλει µια πιο οµαλή µετάβαση. Θεωρώ ότι θα πρέπει το αφορολόγητο να ισχύει και στον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. Να προκύψουν αυξήσεις µεν, αλλά λογικές, στις
οποίες να µπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες.
Κλείνοντας, θέλω να πω δυο λόγια για το περιβόητο PSI, την
εµπλοκή, δηλαδή, του ιδιωτικού τοµέα. Αυτά που λέγονται εδώ,
έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές, αλλά δεν διευκρινίστηκε
ποτέ, δεν ακούστηκε καθαρά, πότε και πού επιβάλλεται το PSI.
Το PSI επιβάλλεται σε χώρες που τελούν υπό καθεστώς χρεοκοπίας, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, να αποφύγουµε, δηλαδή, κανόνες καταστροφής και λεηλασίας. Αυτή την κατάσταση
στη χώρα είναι γνωστό ποιος την έφερε και ποιοι αναγκάστηκαν
να προχωρήσουν στην κατακρεούργηση όλου του αποθεµατικού
των ταµείων αλλά και άλλων συλλογικών φορέων, όπως είναι τα
επιµελητήρια.
Για την ιστορία, θέλω να αναφέρω ότι το 1990 έγινε για πρώτη
φορά γνωστός ο όρος PSI για κράτη που έκαναν αναδιάρθρωση
του δηµόσιου χρέους, όπως είναι η Ρωσία, η Τουρκία, η Βραζιλία,
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ο Ισηµερινός και η Αργεντινή.
Αλήθεια, αφού τόσο πολύ το υπερασπίζονται κάποιοι µέσα σ’
αυτή την Αίθουσα, θα τολµούσαν να ξανασυζητήσουν για κούρεµα ασφαλιστικών ταµείων; Αν ποτέ κανείς το ισχυριστεί, µπορεί να το εφαρµόσει; Όχι, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα διαθέσιµα
και δυστυχώς το χρέος παρέµεινε µη βιώσιµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όταν λάβαµε την πρόσκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας σχετικά µε την επίσκεψη στα ακριτικά νησιά του συµπλέγµατος της Μεγίστης, ανταποκριθήκαµε
άµεσα, για τον λόγο ότι πιστεύουµε ότι στα εθνικά θέµατα δεν
χωρούν κοµµατικοί διαχωρισµοί. Οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωµένοι. Τη στιγµή που η τουρκική απειλή είναι προ των πυλών και
η αµφισβήτηση της εθνικής µας κυριαρχίας είναι προ των πυλών
δεν χωρούν µικροκοµµατισµοί.
Εµείς είχαµε διαµαρτυρηθεί έντονα για την αποποίηση του Αιγαίου, όταν προ µηνών εκφράσαµε την άποψή µας στην Αίθουσα
της Γερουσίας. Τότε µας επιτέθηκαν πενήντα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αριστεροί και φιλονατοϊκοί, εναντίον εµού και του συναγωνιστή Κασιδιάρη, µε αποτέλεσµα να µπει ανάµεσά µας η φρουρά,
για να µας προστατεύσει απ’ αυτούς τους εξαγριωµένους πενήντα συριζαίους Βουλευτές.
Τότε η Νέα Δηµοκρατία µάς καταδίκασε και κατήγγειλε ότι διά
στόµατος Ντόρας Μπακογιάννη ότι δεν σεβόµαστε τα δηµοκρατικά ήθη. Τώρα, χθες, που ανταποκριθήκαµε θεσµικότατα στην
πρόσκληση που λάβαµε και επισκεφθήκαµε τη Ρω, τη νήσο
Στρογγύλη, τη νήσο Μεγίστη, δηλαδή, το Καστελλόριζο, και πήραµε δύναµη και ηθικό από τους κατοίκους και τους στρατευµένους µας που φυλούν Θερµοπύλες, η ίδια η ψευτοδεξιά της
Νέας Δηµοκρατίας και των παραφυάδων, των συνοδοιπόρων δηλαδή, ΚΚΕ και Ποτάµι, καταδίκασε τη στάση της Χρυσής Αυγής
και πάλι. Ό,τι και να κάνουµε, θα έχουµε απέναντί µας το κόµµα
των πολιτικών κοµµάτων. Ως φάντη µπαστούνι τον πολέµαρχο
στον πόλεµο κατά του εθνικισµού και των Ελλήνων, τον νεοφιλελευθέρο αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας, του κόµµατος που θα
έπρεπε κανονικά να ονοµάζεται «νέα τροµοκρατία», δηλαδή, νέα
αντιλαϊκή και µνηµονιακή τροµοκρατία.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον υφεσιακό, µνηµονιακό και φοροµπηχτικό προϋπολογισµό των περικοπών, έχω να πω πως συνηθιζόταν µέχρι τώρα να ψηφίζεται απ’ όλα τα κόµµατα το κοµµάτι που
αφορά τις δαπάνες για την εθνική άµυνα, συνήθως πλην του
ΚΚΕ.
Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε την υποχρεωτική στάση των
άλλων κοµµάτων και θα καταψηφίσουµε συµβολικά και τις δαπάνες που αφορούν στην άµυνα, διότι θεωρούµε πως έχουµε να
κάνουµε µε έναν ακόµα µνηµονιακό προϋπολογισµό, ακόµα µια
προσπάθεια να φανούν τα πράγµατα λειτουργικά, ενώ η πορεία
που ακολουθείτε είναι στο σύνολό της καταστροφική.
Στην πραγµατικότητα ο προϋπολογισµός οδηγεί σε κάθετη
µείωση των αµυντικών δαπανών, όπως επιβάλλουν οι δανειστές
τα τελευταία χρόνια, και οι µνηµονιακές υποτακτικές κυβερνήσεις εκτελούν υπάκουα αυτές τις εντολές των ξένων δανειστών,
είτε δεξιοί είναι είτε αριστεροί.
Καταψηφίζουµε, γιατί αυτός είναι ένας προϋπολογισµός που
οδηγεί σε αφοπλισµό την πατρίδα µας. Καταψηφίζουµε, διότι
αυτά συµβαίνουν τη στιγµή που η Άγκυρα θέτει θέµα επαναδιαπραγµάτευσης της Συνθήκης της Λωζάνης και οι φόβοι για ένα
θερµό επεισόδιο στο Αιγαίο και για ακρωτηριασµό της χώρας
αυξάνονται.
Συζητάµε, δε, αυτόν τον προϋπολογισµό, τη στιγµή που πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για µία συµφωνία, δηλαδή ότι επιτυγχάνει αποµείωση του χρέους, τη στιγµή που έχει ξεπουλήσει τα πάντα για
ενενήντα εννιά χρόνια και λέει ότι θα έχουµε αποµείωση χρέους
σε σαράντα τέσσερα χρόνια, δηλαδή όταν ο Τσίπρας θα είναι
ογδόντα έξι ετών και πολλοί από µας εδώ αστρόσκονη. Πλήρης
«παπανδρεοποίηση» του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό
που λέγαµε παλιά, «τσιπραλέου».
Σε παλαιότερες εποχές, προ κρίσεως, οι αµυντικές δαπάνες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ετησίως υπερέβαιναν τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Φτάσαµε το
2017 να βρίσκονται στα 475 εκατοµµύρια ευρώ από τα 598 εκατοµµύρια, που είχε από το 2016. Από την άλλη πλευρά, δίνετε 64
ολόκληρα εκατοµµύρια για τα κέντρα υποδοχής των λαθροµεταναστών. Όλα αυτά, τη στιγµή που οι Τούρκοι έχουν εξαπλάσιο
στράτευµα από αυτό της Ελλάδος, δεκαπενταπλάσιο προϋπολογισµό, στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ περισσότερο, για
εξοπλισµούς και µια αµυντική βιοµηχανία, που, αν συνεχίσει µε
αυτούς τους ρυθµούς, το 2030 θα έχει φτάσει τη γαλλική πολεµική βιοµηχανία σε παραγωγική δύναµη, θα έχει ξεπεράσει τη
Γερµανία και τη Βρετανία.
Δεν τα λαµβάνει αυτά υπ’ όψιν ο κύριος Πρωθυπουργός µαζί
µε το οικονοµικό του επιτελείο; Δεν τα λαµβάνει, γιατί στερείται
βασικών ιδιοτήτων και αρχών για να είναι Πρωθυπουργός µιας
ελεύθερης και ευνοµούµενης χώρας και ενός αυτάρκους και
ευηµερούντος λαού.
Ακόµα και η στάση του σώµατος του κυρίου Πρωθυπουργού
έµπροσθεν του Μνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτη το µαρτυρεί.
Ακόµα και η αναφορά και ο παραλληλισµός που έκανε µε την
κουβανική επανάσταση του Κάστρο και την εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821 στο πρόσφατο ταξίδι του στην
Κούβα, µετά τη συνάντησή του, βέβαια, µε τον απερχόµενο Αφροαµερικανό Πρόεδρο Μπάρακ Οµπάµα.
Για τον χαµαιλέοντα Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως από τον
Μπάρακ Οµπάµα ως τον Φιντέλ Κάστρο η ιδεολογική και η πολιτική απόσταση είναι ασήµαντη, ένα µνηµόνιο δρόµος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής
Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, σε άρθρο του στην οµώνυµη
εφηµερίδα που κυκλοφόρησε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ίσως και λίγο παραπάνω.
Ας εξηγήσω, λοιπόν, κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό. Η Επανάσταση του 1821 είναι η µοναδική εθνικιστική επανάσταση στην
παγκόσµια ιστορία και ο σκοπός της ήταν διττός, για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη και να µην είναι βέβηλος µε
αυτούς τους παραλληλισµούς. Ίσως βέβαια εδώ να γίνω άδικος,
γιατί ο κανόνας λέει ότι η ηµιµάθεια είναι χειροτέρα της αµαθείας.
Ένα έθνος, κυρίες και κύριοι, θέλει όραµα για να επιζήσει και
για να προοδεύσει. Εσείς τι προσφέρετε προς τον σκοπό αυτόν;
Παγκοσµιοποίηση, πολυπολιτισµό, εθνοµηδενισµό, πανθρησκεία,
gay parade, τρυφηλή ζωή, καταναλωτισµό και ανώµαλα πρότυπα. Κάνατε τη νεολαία µας, το µέλλον του έθνους, έναν εύπλαστο κιµά, όπως προφητικά έλεγε ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος.
Εµείς, χωρίς φόβο, µε σύνεση, µε πολιτική ωριµότητα αλλά και
µε εθνικό πάθος, λέµε τα πράγµατα που δεν µπορείτε ή έστω δεν
θέλετε να πείτε εσείς. Σας διαβάζω την πρέπουσα εθνικιστική
απάντηση που έλαβε µέσω twitter ο Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτηση που έκανα µέσα από το ελικόπτερο της Ελληνικής Αεροπορίας πριν αυτό προσγειωθεί στο Καστελλόριζο. «Ταγίπ πασά
Ερντογάν, µάθε πως τα σύνορα της καρδιάς των Ελλήνων εθνικιστών δεν σταµατούν στο συγκρότηµα της Μεγίστης, στην
οποία κατευθυνόµεθα αυτή τη στιγµή, αλλά στη Βασιλεύουσα,
στην Τραπεζούντα, στο Εσκί Σεχίρ, στο Ριζοκάρπασο της ελληνικής Κύπρου.».
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθυνθώ στην πολιτική
ηγεσία του τόπου, δεξιά και αριστερά, Συµπολίτευση και Αντιπολίτευση, και να πω -θα το πω αυτό, όπως θα το έλεγε κάποιος
από τους φουστανελάδες προπάτορές µας-, «Έλληνες θέλουµε,
µωρέ» και να προσθέσω εγώ «πανέξυπνους και ικανούς». Τέτοιους Έλληνες.
Είναι µοιραίο για την πατρίδα µας ότι δεν έχετε καµµία από τις
ιδιότητες που προανέφερα. Εσείς εάν θέλετε να µείνετε ραγιάδες στη νέα οικονοµική µνηµονιακή κατοχή και να γίνετε ραγιάδες στη νέα πλουτοκρατία που έρχεται, εµείς οι Έλληνες
εθνικιστές δεν θέλουµε και δεν θα γίνουµε ραγιάδες.
Εµείς λέµε ένα αποφασιστικό και βροντερό «όχι»! Ξυπνήστε
Έλληνες, µην τους φοβάστε και µη σας κοροϊδεύουν. Δείξε τη
δύναµή σου, Έλληνα, µε τη Χρυσή Αυγή, που είναι η εθνική αν-
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τίσταση των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 βρίσκει τη χώρα µας στη µέση µιας δύσκολης διαδροµής προς την έξοδο από την κρίση και τον φαύλο
κύκλο της λιτότητος.
Ο προϋπολογισµός του 2017 έρχεται να τονίσει µε τον πλέον
εµφατικό τρόπο τις ιδεολογικές διαφορές ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Νέα Δηµοκρατία, η κριτική της οποίας επαληθεύει
τον νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των προτάσεών της και υπενθυµίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιερό καθήκον να υπερασπιστεί τα κεκτηµένα του ελληνικού λαού στα επίπεδα του κοινωνικού κράτους,
των εργασιακών δικαιωµάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο προϋπολογισµός του 2017 έρχεται να επαναβεβαιώσει την
τοποθέτηση της ελληνικής οικονοµίας σε ασφαλείς ράγες. Οι
πλασµατικοί και ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί αποτελούν πλέον
παρελθόν, δίνοντας τη θέση τους στην εµπέδωση της δηµοσιονοµικής σταθερότητος και της εµπιστοσύνης των αγορών. Βασικός στόχος είναι η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας, σε ρεαλιστικό πάντα πλαίσιο.
Τι εγγυάται την επίτευξη των στόχων; Η υπέρβασή τους το
2016. Τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016 το ΑΕΠ αναπτύχθηκε,
δίνοντας το έναυσµα για ρυθµούς µεγέθυνσης ύψους 2,7% και
3,1% για τα αµέσως επόµενα έτη. Το αναπτυξιακό πρόσηµο και
η αξιοπιστία στην εκτέλεση του προϋπολογισµού συνεισφέρουν
όχι µόνο στην ανάκαµψη των αριθµών, αλλά και στην ανάκτηση
της εµπιστοσύνης τόσο των ξένων επενδυτών όσο και των ίδιων
των Ελλήνων συµπολιτών µας.
Ας µην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι η οικονοµία στηρίζεται στην ψυχολογία και στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων, η εκκαθάριση
του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών για τους επόµενους
µήνες και η σταδιακή χαλάρωση των capital controls αποτελούν
κινήσεις της Κυβέρνησης, ώστε να εµπεδωθεί αυτή η σχέση εµπιστοσύνης.
Από την πλευρά τους οι συµπολίτες µας δείχνουν να ανταποκρίνονται, δίνοντας ανάσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε
την επιστροφή των καταθέσεών τους. Μόνο τον Οκτώβρη επιστράφηκε 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ η εισροή είναι διαρκής
κατά τους τελευταίους πέντε µήνες.
Δεν θα έπρεπε άραγε να στηριχθεί αυτή η θετική πορεία, µε
την περαιτέρω ενίσχυση της εµπιστοσύνης; Ακόµα και αν δεν
αποτελεί κυβερνητική επιτυχία, αλλά είναι κάτι τυχαίο, όπως
ακούγεται πολλές φορές από τα έδρανα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αµφισβητεί κανείς ότι αποτελεί θετικό βήµα;
Πόσοι, λοιπόν, στηρίζετε αυτό το βήµα, όταν ο κ. Μητσοτάκης
αναφέρεται στις ελληνικές επιχειρήσεις της Βουλγαρίας ως παράδειγµα εξωστρέφειας; Αυτό επιθυµείτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Τη βουλγαροποίηση της ελληνικής οικονοµίας;
Οι εν λόγω επιχειρήσεις αποχώρησαν, λόγω των διαχρονικών
πολιτικών επιλογών σας. Έφυγαν χρεωµένες, διωγµένες από το
παλιό κοµµατικό σύστηµα. Είναι παράδειγµα εξωστρέφειας αυτό;
Δεν ήταν επιλογή τους, κύριοι. Εσείς τους εξωθήσατε και τώρα
τους δίνετε και συγχαρητήρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόβλεψη για ανάπτυξη στο
2,7% συνοδεύεται από σηµαντική αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% σε σταθερές τιµές
και ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου κατά 1,9%. Οι
πραγµατικές εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα
κινηθούν αυξητικά, ενώ και ο πληθωρισµός θα παρουσιάσει µια
αύξηση της τάξεως του 0,6%.
Η αύξηση του πληθωρισµού έρχεται να επικυρώσει τη µείωση
της ανεργίας, καθώς ως γνωστόν οι δύο συγκεκριµένοι δείκτες
είναι αντιστρόφως ανάλογοι. Μόνο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας κατάφεραν να καταργήσουν κάθε µακροοικονοµική λογική, δηµιουργώντας ταυτόχρονα και ανεργία
και ακρίβεια.
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Οι θετικοί δείκτες δεν πρέπει να µας κάνουν να εφησυχάζουµε.
Έχουµε µόλις αρχίσει να βλέπουµε φως στο τούνελ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουµε βγει ακόµα από αυτό. Χρειάζεται προσπάθεια και προσήλωση στους στόχους. Απαιτείται η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισµού, προκειµένου να µειώσουµε
τις επιπτώσεις της κρίσης στους ασθενέστερους το συντοµότερο
δυνατό.
Πεποίθησή µας είναι ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το
χρέος, που ελήφθησαν πριν από λίγες ηµέρες, σε συνδυασµό µε
την επανάκτηση της αξιοπιστίας µας, ήδη καλλιεργούν ένα θετικό κλίµα για την ελληνική οικονοµία.
Ο προς ψήφιση προϋπολογισµός έχει τριπλή στόχευση: παγιώνει τη δηµοσιονοµική ισορροπία, οδηγεί στην ανάπτυξη και
τη µείωση της ανεργίας και θέτει ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης, όσον αφορά το κόστος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τη διανοµή του οφέλους της ανάκαµψης. Στο τελευταίο
αυτό σηµείο συµπυκνώνεται και η χαοτική διαφορά µας µε τον
νεοφιλελευθερισµό της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπό τις παρούσες συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας, θεσµοθετήσαµε και χρηµατοδοτήσαµε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, µε 760 εκατοµµύρια για διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ελληνικά νοικοκυριά. Ενισχύσαµε τον κοινωνικό προϋπολογισµό
για τις δοµές υγείας, παιδείας και πρόνοιας κατά 300 εκατοµµύρια. Δηµιουργήσαµε ένα πλέγµα προστασίας της πρώτης κατοικίας ύψους 100 εκατοµµυρίων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα
οποία προσφεύγουν στον νόµο Κατσέλη.
Στον αντίποδα, η Νέα Δηµοκρατία έρχεται να υπερασπιστεί το
success story του κ. Σαµαρά. Ποιο success story, διερωτώµαι.
Εκείνο που προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασµα 4,5%; Πώς θα
επιτυγχάνατε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ένα τέτοιο πρωτογενές πλεόνασµα; Ποια θα ήταν η τύχη του κοινωνικού κράτους; Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µείωσε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά 5,4 δισεκατοµµύρια, συµφωνώντας σε µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Έρχεστε πάλι, ενθυµούµενοι τα «Ζάππεια», να υποσχεθείτε µεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες αγγίζουν τα 4 δισεκατοµµύρια. Το λεγόµενο spending review, δηλαδή η επισκόπηση δαπανών, έχει ήδη προχωρήσει από την Κυβέρνησή µας
και έχουµε πλήρη εικόνα της πραγµατικής βάσης των υποσχέσεών σας. Τα 4 δισεκατοµµύρια θα περικοπούν, όπως λέτε, από
ένα ποσό 6 δισεκατοµµυρίων, το οποίο κατευθύνεται σε φάρµακα, θέρµανση, υλικά για τα σχολεία, καθώς και διάφορα άλλα
αναλώσιµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Θυµηθήκατε πάλι τις κυβερνητικές πρακτικές σας του κλεισίµατος νοσοκοµείων και σχολείων; Θα κάνετε κάτι τέτοιο ή θα περικόψετε πάλι µισθούς και συντάξεις; Μήπως θα προχωρήσετε
σε νέες απολύσεις; Μπορεί και τα δύο µαζί. Δυστυχώς, δεν µου
προκαλεί τίποτα έκπληξη. Αυτή είναι η διαφορά µας, λοιπόν.
Μας κατηγορείτε ότι δεν µειώνουµε τις δαπάνες. Πώς θα µειώσουµε τις δαπάνες, όταν αυτές αφορούν τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους, το οποίο έχτισαν οι εργαζόµενοι µε τις θυσίες
τους; Πρέπει να καταλάβουµε ότι εκ των πραγµάτων, λόγω της
παρατεταµένης ύφεσης, οι σπατάλες δεν αποτελούν πλέον τον
κανόνα. Η περαιτέρω περικοπή δαπανών ισούται µε µείωση ζωτικής σηµασίας κονδυλίων.
Αν περικόψουµε τις δαπάνες, ποιος θα ζηµιωθεί; Η παιδεία, η
υγεία, οι παροχές προς τους πολίτες θα δεχθούν το πλήγµα. Η
ελληνική οικονοµία το 2017 θα σηµειώσει ανάπτυξη 2,7% και
πρωτογενές πλεόνασµα 2%. Το 2016 άρχισε να σταθεροποιείται
και να διαψεύδει τις µικρόψυχες, κακεντρεχείς, µα, πάνω απ’ όλα,
λανθασµένες προβλέψεις της Αντιπολίτευσης.
Το 2017 θα κάνουµε το βήµα περαιτέρω, µε στόχο την οριστική
έξοδο από την κρίση. Η «αριστερή παρένθεση» µετατρέπει τελικά την περασµένη περίοδο σε µνηµονιακή παρένθεση. Δεν θα
µας συγχωρεθεί ποτέ ότι το πετυχαίνουµε. Τους είναι αδιανόητο
ότι υπήρχε ταχύτερος δρόµος εξόδου και µάλιστα µε κοινωνικό
πρόσηµο.
Ψηφίζω, λοιπόν, τον προϋπολογισµό πρωτίστως για τη δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Σαρακιώτη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο, συζητάµε το
νοµοσχέδιο του προϋπολογισµού για την επόµενη χρονιά, ενδεχοµένως µέσα από αρκετά διαφορετικές συνθήκες, αν κρίνουµε
τι συµβαίνει σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν. Η βασική αντιπαράθεση, τουλάχιστον κατά τη γνώµη µου, πλέον έχει ξεπεράσει
την έννοια της πολιτικής ή ακόµα και της ιδεολογικής αντιπαράθεσης και πλέον στέκεται σε ένα πολύ συγκεκριµένο πεδίο, σε
αυτό της κοινής λογικής.
Το λέω αυτό, γιατί, αν δούµε την ψυχρή πραγµατικότητα, µε
πολύ συγκεκριµένο τρόπο, θα διαπιστώσουµε ότι η Κυβέρνηση
αναγκάστηκε απλά γι’ αυτή την τριετία να πάρει µέτρα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 2015 έως το 2018, µέσα από ένα αχρείαστο στην πραγµατικότητα τρίτο µνηµόνιο.
Θέλετε να δούµε πού βρισκόταν η πραγµατικότητα στο τέλος
του 2014; Η οικονοµία «έτρεχε» µε συγκεκριµένους ρυθµούς
ανάπτυξης, που δεν υπάρχουν σήµερα. Για το 2015 ήταν 2,9% η
πρόβλεψη, ενώ για το 2016 θα ήταν 3,7%. Το δηµόσιο θα είχε εισπράξει περίπου 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 2 δισεκατοµµύρια περισσότερα από τα επιπλέον µέτρα της Κυβέρνησης για
την τριετία 2015-2018.
Για να δούµε, όµως, ποιο είναι το επιπλέον κόστος των δύο
χρόνων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Είναι 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 6 δισεκατοµµύρια ευρώ χαµένα από την επιστροφή κερδών από τα
ελληνικά οµόλογα και, επιπλέον, η συζήτηση για το τέταρτο µνηµόνιο, για να υπάρξει συνέχεια της συµµετοχής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο πρόγραµµα, προφανώς µε νέα µέτρα και
νέες επιβαρύνσεις για τους Έλληνες πολίτες, χωρίς ούτε και
τώρα να φαίνεται φως στο τούνελ, καθώς η Ελλάδα κατά γενική
οµολογία δεν µπορεί να βγει στις αγορές µε επιτόκια που αυτή
την περίοδο συγκρίνονται µόνο µε αυτά της Κορέας και του Πακιστάν και βεβαίως µε την ανταγωνιστικότητά της να έχει κατρακυλήσει χαµηλότερα κι από αυτή της Ναµίµπια.
Επιπλέον, το τραπεζικό σύστηµα παραµένει αποσταθεροποιηµένο και όµηρος των capital controls, έχοντας απολέσει 40 δισεκατοµµύρια ευρώ τραπεζικές καταθέσεις.
Άκουσα χθες τον εισηγητή της Πλειοψηφίας να µιλάει για τη
µείωση των τραπεζικών καταθέσεων, βάζοντας ως χρόνο αναφοράς τον Φεβρουάριο του 2015. Ε, κάποια στιγµή πρέπει να γίνουµε ελάχιστα σοβαροί. Όλοι ξέρουν πότε έφυγαν τα χρήµατα
από τις ελληνικές τράπεζες. Αρκεί να δείτε τι γινόταν από τον Δεκέµβριο, εν όψει της πολιτικής εκλογικής επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να µπορεί κανείς να καταλήξει σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.
Αφού, λοιπόν, η χώρα οδηγήθηκε σε µια πλήρη παράλυση σε
ό,τι αφορά την οικονοµία, η Κυβέρνηση έρχεται σήµερα και πανηγυρίζει για τη ρύθµιση του χρέους. Ποια, όµως, είναι η αλήθεια
για τη ρύθµιση του χρέους; Δεν υπάρχει -και το ξέρουµε όλοικαµµία αποµείωση του ονοµαστικού χρέους. Είναι όντως µια τροποποίηση επί τα βελτίω του σεναρίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την εξυπηρέτησή του έως το 2060.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε για ποιον χρόνο µιλάµε;
Έχετε την εντύπωση ότι πολλοί από εµάς –και δεν το λέω έχοντας µια µακάβρια διάθεση- θα ζούµε το 2060; Από την άλλη
πλευρά, όµως, εδώ υπήρξε µια επιλογή της Κυβέρνησης να υποθηκεύσει το σύνολο της ελληνικής περιουσίας για ενενήντα εννιά
χρόνια. Τώρα για µερικές δεκάδες χρόνια, προφανώς, δεν θα το
συζητήσουµε καν.
Ποιο ήταν το αντιστάθµισµα σε όλα αυτά; Όχι 2,5% πλεόνασµα, αλλά 3,5% µεσοπρόθεσµα, δηλαδή στην πραγµατικότητα,
αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, 3 δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε
χρόνο µέτρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Βεβαίως, έναν δηµοσιονοµικό κόφτη διαρκείας που ετοιµάζεται να υπογράψει η Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η τελική στόχευση; Είναι ότι,
αν όλα εξελιχθούν σύµφωνα µε το ευνοϊκό σενάριο του προϋπολογισµού, του δικού σας προϋπολογισµού, η Ελλάδα θα επιστρέψει εκεί που βρισκόταν στο τέλος του 2014.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γενική οµολογία ότι αυτός
ο προϋπολογισµός είναι αντιαναπτυξιακός. Είναι αντιαναπτυξιακός, γιατί είναι φορολογικά άδικος. Ο φόρος εισοδήµατος των
φυσικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Άλλο τόσο, βεβαίως, θα αυξηθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν θυµίζουν πλέον ασφαλιστικές εισφορές, αλλά
επιπλέον φορολόγηση εισοδήµατος και θα αυξηθούν κατά 1,3
δισεκατοµµύριο ευρώ το 2017. Βεβαίως, αυτή η αύξηση ξέρουµε
ότι αφορά τους αγρότες, αφορά τους νέους επιστήµονες και βεβαίως τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ παραµένουν επαγγελµατίες, αλλά προφανώς καθόλου ελεύθεροι.
Οι έµµεσοι φόροι, που θεωρούνται κοινωνικά πιο άδικοι άκουγα τον προηγούµενο συνάδελφο να λέει ότι υπάρχει το κοινωνικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-, αυξάνονται κατά 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ, της φορολόγησης των
ενεργειακών προϊόντων, της συνδροµητικής τηλεόρασης και της
κινητής τηλεφωνίας και, βεβαίως, του φόρου στην µπίρα, στον
καφέ και στα τσιγάρα.
Έτσι, ο λόγος των έµµεσων προς άµεσους φόρους επιδεινώνεται, προς όφελος των έµµεσων φόρων και σε βάρος προφανώς
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή είναι η µεγάλη συζήτηση που
γίνεται για το κοινωνικό πρόσωπο της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι η συζήτηση η οποία φέρνει ως αποτέλεσµα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους να βλέπουν πραγµατικές µειώσεις, τόσο από τη µείωση του αφορολογήτου όσο και
από την αύξηση της παρακράτησης του φόρου, τόσο από την
αύξηση της υγειονοµικής εισφοράς υπέρ του ΕΟΠΥΥ από 4% σε
6%, αλλά βεβαίως και από τη σοβαρή µείωση των επικουρικών
συντάξεων κατά 40% που βλέπουν περίπου οι µισοί συνταξιούχοι
της χώρας.
Επιπλέον, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δικαιούχοι του ΕΚΑΣ
το βλέπουν να εξαφανίζεται και, βέβαια, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι
µε τον νόµο Κατρούγκαλου θα έχουν µια µεσοσταθµική µείωση
των συντάξεων κατά 25% έως 30%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτόν τον προϋπολογισµό
και σε αυτή τη συζήτηση είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση βάζει
το κάρο µπροστά από το άλογο, γιατί προβλέπει αύξηση -υποτίθεται για να πετύχει ο προϋπολογισµός- της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%. Για να αυξηθεί, όµως, η κατανάλωση –και επανέρχοµαι στην κοινή λογική-, πρέπει να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα γίνουν µέσα από επενδύσεις. Για να
υπάρξουν, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επενδύσεις, θα
πρέπει να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη που διαταράχθηκε από
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και που, βεβαίως, φαίνεται καθαρά ότι δεν µπορεί να υπάρξει αυτή την περίοδο.
Για να αποκατασταθεί, λοιπόν, αυτή η εµπιστοσύνη, πρέπει να
υπάρξει πολιτική αλλαγή, που θα αποσαφηνίσει το θολό επενδυτικό και επιχειρηµατικό τοπίο που εγκαθιδρύθηκε το τελευταίο
διάστηµα στη χώρα µας. Χρειάζονται κίνητρα, χρειάζεται στήριξη
της επιχειρηµατικότητας. Χρειάζεται µείωση των φόρων που συνθλίβουν την οικονοµική δραστηριότητα µε ανάλογη µείωση των
δαπανών, για να µείνει η δηµοσιονοµική ισορροπία της χώρας
στις ράγες.
Εµείς έχουµε µια καθαρή άποψη. Έχει εκφραστεί από τον
Πρόεδρο του κόµµατος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα
συγκεκριµένο σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, το οποίο συνοψίζεται σε ένα συγκεκριµένο τρίπτυχο, «λιγότεροι φόροι - λιγότερες δαπάνες - στήριξη της επιχειρηµατικότητας». Είναι µια
απολύτως αντίθετη προσέγγιση από αυτή που επιχειρείτε εσείς.
Βεβαίως, αντιλαµβάνεστε ότι µέσα από αυτή τη λογική η Νέα
Δηµοκρατία δεν ψηφίζει τον προϋπολογισµό.
Για να επανέλθω σε αυτό που αναγκάστηκα να πω νωρίτερα,
εφόσον, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείτε
να σύρετε το κάρο των πραγµατικών µεταρρυθµίσεων που σας
ζητούν, καλύτερα να κατεβείτε από αυτό.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε
Τσιάρα.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Καραγιαννίδης από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι -για να δανειστώ, να πάρω λίγο από τον προηγούµενο συνάδελφο την κουβέντα- ότι το 2014 πηγαίνατε ολοταχώς προς το ντουβάρι και γι’ αυτό αποφασίσατε να αποδράσετε από την Κυβέρνηση, µεταθέτοντας την προεδρική εκλογή
τον Δεκέµβριο, ως µη οφείλατε. Εφόσον όλα πήγαιναν υπέροχα,
φαντάζοµαι ότι θα µπορούσατε να πάτε µέχρι τον Μάρτιο, για να
γίνει τότε προεδρική εκλογή και να αποδείξετε ότι όλα πήγαιναν
υπέροχα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Τι λέτε; Δεν µας ρίξατε, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, όχι ερωτήσεις
κρίσιµες!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Πέραν τούτου, όµως, τα δεδοµένα αυτά υπάρχουν και η πραγµατικότητα είναι η συγκεκριµένη.
Ας την αφήσουµε λίγο στην άκρη.
Θα περίµενα αυτή την κριτική από πλευράς ΚΚΕ, που έχει και
δίκιο να την κάνει και γιατί έχει διαφορετική πολιτική οπτική, αλλά
και γιατί δεν έχει κυβερνήσει. Ένα κόµµα, όµως, που τα τελευταία σαράντα χρόνια εναλλασσόταν µε το ΠΑΣΟΚ και βούλιαξε
το κράτος, τη χώρα, το 2010, νοµίζω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικό στις κριτικές και στις αποτιµήσεις που κάνει. Διότι το
ΑΕΠ δεν χάθηκε στα δυο τελευταία χρόνια κατά 25% ούτε εκσφενδονίστηκε η ανεργία στο 27%. Γι’ αυτό µόνο το νούµερο θα
µιλήσω. Δεν θα πω κανένα άλλο νούµερο, γιατί ο κόσµος µπερδεύεται, τρελαίνεται, όταν ακούει µόνο νούµερα. Για το 27% της
ανεργίας, που το εκσφενδονίσατε µέσα σε πέντε χρόνια, θα πείτε
ότι έχετε αποτύχει; Για να κάνουµε µετά µια κουβέντα και να
δούµε πού αποτύχατε, τι µπορούµε να κάνουµε εµείς, τι θα κάνατε εσείς καλύτερα, να γίνει µια παραγωγική κουβέντα.
Για την καταστροφή της βιοµηχανικής παραγωγής τα τελευταία έξι χρόνια, που δεν είναι ίδια ούτε καν µε τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, δεν συγκρίνεται, δηλαδή, ούτε καν µε τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, θα πείτε κάτι; Για να συµφωνήσουµε ότι αποτύχατε, ότι
κοιτάτε και εσείς να βελτιωθείτε, ότι έχετε και κάποιες λύσεις και
να συζητήσουµε και τις δικές σας λύσεις.
Με αυτή, λοιπόν, την εισαγωγή, θέλω να πάω λίγο στα ζητήµατα της εθνικής άµυνας, διότι ούτε εκεί έχετε πει κουβέντα. Από
το 1997 µέχρι το 2006 έχουν δοθεί 26 δισεκατοµµύρια για εξοπλιστικά προγράµµατα. Μιλάµε για 26 δισεκατοµµύρια! Τι έγιναν
αυτά τα 26 δισεκατοµµύρια; Έχει υπάρξει κάποιος απολογισµός
από τους τότε Υπουργούς Εθνικής Άµυνας, από τις τότε κυβερνήσεις; Τι προσέφεραν τα 26 δισεκατοµµύρια; Τι έχουν προσφέρει στη χώρα, στην αµυντική της θέση τα 26 δισεκατοµµύρια;
Απ’ αυτά που αγοράστηκαν σε αυτή µόνο τη δεκαετία -δεν
θέλω να προχωρήσω και να µιλήσω ούτε για πριν ούτε για µετάπόσα λειτουργούν σήµερα; Τι κόστος συντήρησης έχουν αυτά
που έχουµε πάρει σήµερα, µπορείτε να µου πείτε; Πρόκειται για
δεκαπέντε διαφορετικούς τύπους στρατιωτικών ελικοπτέρων.
Ποια χώρα αγοράζει µε αυτή την πρακτική; Ξέρετε πώς αγοράζατε εξοπλιστικά προγράµµατα; Σαν να µπαίνω σε ένα σουπερµάρκετ και να µην έχω ιδέα τι θα πάρω και ό,τι µου γυαλίζει και
ό,τι µου βάζουν και στην τσέπη από µέσα να το πάρω, θα πάω
να το πάρω. Αυτή ήταν η πολιτική σας. Για αυτό θα απολογηθείτε; Μετά να κάνουµε κριτική για το γιατί έχει φτάσει ο σηµερινός προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στα 477
εκατοµµύρια. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα, και σε έναν βαθµό
καλώς, γιατί δεν µπορούµε να ξοδεύουµε έναν σκασµό δισεκατοµµύρια και να µην έχουν και κανένα αποτέλεσµα.
Μόνο για την τριετία 1998-2001 δεκατέσσερις περιπτώσεις
έχουν πάει στα δικαστήρια. Ξέρετε πόσα χρήµατα αφορούν αυτές οι δεκατέσσερις περιπτώσεις; Έχετε, όµως, το κουράγιο –
γιατί περί κουράγιου πρόκειται- να έρχεστε εδώ να κάνετε κριτική. Μιλάω για την εθνική άµυνα, δεν µιλάω για το σύνολο.
Όσον αφορά τις αµυντικές βιοµηχανίες, ποιος ευθύνεται για
την καταστροφή τους; Μόνο µία, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστή-
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µατα, έχουν ένα χρέος 650 εκατοµµύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δηµιούργησε; Για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν µείνει απλήρωτοι
-και είναι και σήµερα απλήρωτοι δύο µήνες, αλλά στο παρελθόν
είχαν µείνει απλήρωτοι µέχρι και οκτώ µήνες- ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει;
Για αυτά τα ζητήµατα έχετε βρει το κουράγιο -που το βρίσκετε
τώρα και κάνετε κριτική- να ψελλίσετε έστω και µία λέξη;
Θέλετε να σας πω ένα ακόµα νούµερο; Το 2009 µόνο για εξοπλιστικά προγράµµατα δόθηκαν 2.200.000.000. Γιατί αναφέρω
το 2009; Διότι είναι η χρονιά που ξεκινάει το βούλιαγµα. «Ταΐσαµε» 2.200.000.000 στους εµπόρους όπλων. Με τι δικαιολογία;
Με τη γνωστή δικαιολογία του εθνικισµού, που είναι το εργαλείο
του κάθε απατεώνα και το εργαλείο του κάθε εµπόρου όπλων,
για να εκµεταλλεύεται αυτή την ιστορία και να πουλάει στους Ινδιάνους χάντρες και ψεύτικα χρυσαφικά. Αυτό κάνετε. Θα πείτε
γιατί σαράντα χρόνια τώρα φτάσαµε την εθνική άµυνα σε αυτό
το επίπεδο και γιατί αυτή τη στιγµή µε το ζόρι µπορούµε να καλύψουµε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και να κάνουµε και µία µικρή συντήρηση;
Δεν θα πείτε τίποτα, γιατί δεν έχετε απολύτως τίποτα να πείτε.
Για αυτό που γίνεται ως προσπάθεια για την ανάπτυξη της εθνικής αµυντικής βιοµηχανίας βρήκατε κάτι να πείτε; Βρήκατε να
πείτε ότι δεν είναι σωστό το όραµά της. Αντί να αναλογιστείτε τι
έχετε κάνει και την κρεµάσατε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχετε να
πείτε ένα παραγωγικό πράγµα, ένα προσθετικό, που να µπορέσουµε µαζί να συνεννοηθούµε για το πώς θα µπορέσουµε να
αναπτύξουµε την ελληνική αµυντική βιοµηχανία, παρά µόνο λέτε
ότι θα καταστραφεί. Μα, είναι ήδη κατεστραµµένη.
Σε αυτή, λοιπόν, την κουβέντα, που θα γίνει και γίνεται αυτές
τις ηµέρες, η κριτική προς το δικό σας παρελθόν πρέπει να σας
κάνει προσεκτικότερους στο τι λέτε για το αύριο, γιατί δοκιµαστήκατε. Φέρατε προϋπολογισµούς και κάνατε συµφωνίες, που
για το 2017-2018-2019 και πάει λέγοντας µιλούσατε για 4,5%
ανάπτυξη. Αυτή τη συµφωνία είχατε υπογράψει. Για αυτό θα
πείτε κάτι; Η φορολογία σάς πείραξε! Εσείς, που εξοντώσατε επί
πέντε χρόνια µε τη φορολογία τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους δηµοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και
τους συνταξιούχους, δεν το έχετε προσέξει αυτό; Χθες ήρθατε
στη χώρα; Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουν κλείσει εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις στην πενταετία 2010-2015; Ή µήπως είναι
ψέµα;
Τα capital controls σάς πειράξανε! Το ότι µετατρέψατε τις τράπεζες σε «ζόµπι» και τον Δεκέµβρη του 2014 ήταν υπό κατάρρευση εσείς δεν το είχατε προσέξει; Γιατί σας το λένε οι απ’ έξω.
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις έγιναν γιατί τις βουλιάξατε τις τράπεζες, γιατί δανείζατε στα κόµµατά σας, στους εργολάβους σας
και στα ΜΜΕ τα δικά σας. Γιατί βουλιάξανε οι τράπεζες; Γιατί
έπαιρνε ο ιδιώτης λεφτά ή γιατί οι δικοί σας «ηµέτεροι» έκαναν
παιχνίδι; Αυτά θα µπορέσετε να τα πείτε κάποτε, για να µπορέσουµε να κάνουµε και µια συζήτηση για το αύριο;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραγιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και ύστερα θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Αποστόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πραγµατική οικονοµία της χώρας έχει ξεπεράσει εδώ και
καιρό τα όρια της αντοχής της. Η κοινωνία βοά και η συνοχή της
κινδυνεύει να διαρραγεί οριστικά. Σε αυτό το περιβάλλον, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αντί να λύνει τα µεγάλα προβλήµατα
της κοινωνίας, δένει τα µάτια της µπροστά στις προκλήσεις. Συνεχίζει να πορεύεται χωρίς σχέδιο και να εφαρµόζει αναποτελεσµατικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.
Ο προϋπολογισµός του 2017 αλλά και η απόφαση του Eurogroup δείχνουν ξεκάθαρα πού πάµε τα επόµενα χρόνια: σε ένα
διαρκές µνηµόνιο. Αυτό είναι, δυστυχώς, αυτό που εσείς συµφωνήσατε, χωρίς να διαπραγµατευτείτε αποτελεσµατικά και στο
πρόσφατο Eurogroup.
Ο προϋπολογισµός που συζητούµε χαρακτηρίζεται από φοροκεντρική λιτότητα –το λέει ακόµη και το Γραφείο του Προϋπολο-
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γισµού της Βουλής–, τη στιγµή που η φοροδοτική ικανότητα των
πολιτών έχει εξαντληθεί. Είναι κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός. Διότι πώς µπορεί να έχει αναπτυξιακή διάσταση, όταν
προβλέπει έντονες υφεσιακές παρεµβάσεις; Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων µέτρων, το 95%, αφορά φόρους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Στηρίζεται σε µια αβάσιµη αισιοδοξία, προφανώς για εσωτερική κατανάλωση. Προς τι οι κυβερνητικοί πανηγυρισµοί σας για
την απόφαση του Eurogroup; Νοµίζετε ότι η ελληνική κοινωνία
δεν αντιλαµβάνεται ότι πρόκειται για ένα τεχνητό success story
του κ. Τσίπρα;
Η Κυβέρνηση πέτυχε το χειρότερο µείγµα µεταξύ θέσεων του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του Σόιµπλε ή καλύτερα,
κύριε Τσακαλώτε, µεταξύ των «δύο ελεφάντων», όπως αποκάλυψε ότι είπατε ο κ. Σόιµπλε. Η ελληνική Κυβέρνηση, όµως, στην
πραγµατικότητα αποδείχτηκε χειρότερη και από «τα ποντίκια,
που τουλάχιστον τα σέβονται και τα φοβούνται οι ελέφαντες».
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Συγκεκριµένα, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις του Σόιµπλε, και όχι
του Ταµείου, για µη- άµεση γενναία αποµείωση του δηµοσίου
χρέους και για πλεόνασµα 3,5% ακόµη και για µετά το 2018. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η θέση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, µε την ιδεολογική του εµµονή σε νέα µέτρα.
Δεν υποτιµώ τις ρυθµίσεις που εγκρίθηκαν για το χρέος. Κάθε
ρύθµιση είναι καλοδεχούµενη. Γνωρίζουµε, ωστόσο, ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει βραχυπρόθεσµο όφελος. Έχουν µακροπρόθεσµη µόνο επίδραση, που ουσιαστικά αρχίζει ελαφρώς το
2040 και ολοκληρώνεται το 2060, σύµφωνα µε τη µελέτη βιωσιµότητας του χρέους που επικαιροποίησε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Οι αυταπάτες, λοιπόν, στο θέµα του χρέους, δυστυχώς, έχουν
συνέπειες για τη χώρα. Γι’ αυτό να µην έχουµε νέες αυταπάτες.
Δεν το λύσατε το θέµα. Εξάλλου, ακόµα και να ρυθµιστεί το
χρέος, γρήγορα θα φτάσουµε στο ίδιο σηµείο, αν δεν υιοθετηθεί
ένα νέο, υγιές παραγωγικό µοντέλο. Σε αυτόν τον τοµέα, δυστυχώς, δεν κάνετε τίποτα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητάει ο Πρωθυπουργός από τα κόµµατα, διά του Γραφείου Τύπου του, να δεσµευτούν για «απόρριψη κάθε σκέψης για επιπλέον µέτρα λιτότητας µετά τη λήξη
του προγράµµατος». Έχει και η κοροϊδία τα όριά της! Συµφωνήσατε, ως Κυβέρνηση, σε πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%, που σηµαίνει νέα µέτρα δογµατικής λιτότητας και για µετά το 2018 και
διαρκές µνηµόνιο και ζητάτε την ίδια στιγµή από εµάς να τα
απορρίψουµε, όπως το έχουµε ήδη κάνει σταθερά σε µέτρα,
όπως τα εργασιακά και οι οµαδικές απολύσεις.
Ποιον κοροϊδεύετε; Νοµίζετε ότι ο κόσµος δεν καταλαβαίνει;
Δεν αντέχει ψέµατα ο ελληνικός λαός. Οι δανειστές, βεβαίως,
έχουν και παράλογες απαιτήσεις, όπως στα εργασιακά, στις οµαδικές απολύσεις, στο lock out, και στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα.
Αποκρούστε, επιτέλους, αποτελεσµατικά αυτές τις ιδεολογικές εµµονές και αφήστε τα επικοινωνιακά τερτίπια. Σταµατήστε
να δηµιουργείτε εντυπώσεις, προκειµένου να δικαιολογήσετε
σκληρά µέτρα που έρχονται.
Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι αποκαλυπτικός. Μετά την
εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, η οποία
αποτυπώνεται και στην αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο, που ανέρχονται πλέον περίπου στα 93 δισεκατοµµύρια ευρώ, έρχεται νέο τσουνάµι φόρων. Οι πολίτες θα δουν
τα εισοδήµατά τους να συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο.
Το κυριότερο είναι ότι οι περισσότεροι φόροι είναι έµµεσοι. Η
φορολογία γίνεται περισσότερο κοινωνικά άδικη, καθώς η σχέση
άµεσης και έµµεσης φορολογίας επιδεινώνεται από 1,15 που
ήταν το 2014 σε 1,30 το 2017. Να σας πούµε συγχαρητήρια, λοιπόν, για την αριστερή προοδευτική σας πολιτική υπέρ των εµµέσων φόρων!
Είναι αδιανόητο να προσπαθεί η Κυβέρνηση να πείσει µε λογιστικά τρικ για δήθεν κοινωνική πολιτική.
Θέλει να εισπράξει 4,9 δισεκατοµµύρια, για να δώσει πίσω
στους πολίτες 871 εκατοµµύρια ευρώ. Θα πάρει χρήµατα, κυρίως µέσω έµµεσων φόρων, από φτωχούς ουσιαστικά και θα µοι-
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ράσει ένα µικρό µόνο µέρος από αυτά στους φτωχούς. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό λέγεται «ανακύκλωση της φτώχειας».
Από εκεί που ως αντιπολίτευση δεν υιοθετούσατε, αγαπητοί
συνάδελφοι, την αντίληψη ότι στόχος της χώρας πρέπει να είναι
η ύπαρξη πλεονασµάτων, να µην παράγουµε ελλείµµατα, περνάτε στο άλλο άκρο, δεχόµενοι υπερβολικούς στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018.
Η πραγµατικότητα είναι, όµως, ότι, για να δώσουµε προοπτική
στον ελληνικό λαό, κλειδί είναι η βιώσιµη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη,
όµως, δεν διατάσσεται. Επιτυγχάνεται όταν υπάρχουν πολιτικές
που δηµιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον, µε ένα πλαίσιο ελκυστικό για επενδύσεις, ικανό να προωθήσει εξαγωγές, να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση.
Στον προϋπολογισµό προβλέπεται 2,7% ανάπτυξη για το 2017
µε αυτή τη φορολογία που ανέλυσα προηγουµένως. Αν δεν επιτευχθεί –το πιθανότερο είναι να µην επιτευχθεί, το πιθανότερο,
µε αυτή τη λογική-, θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, που εσείς συµφωνήσατε.
Στον προϋπολογισµό προβλέπεται 9,1% αύξηση επενδύσεων,
όταν υπάρχει αυτή η υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευστότητας,
ταυτόχρονα, που πνίγει την ιδιωτική οικονοµία και στραγγαλίζει
την επιχειρηµατικότητα. Δεν επιτυγχάνεται βιώσιµη ανάπτυξη µε
την ανεργία στα ύψη, χωρίς ένα ολοκληρωµένο σχέδιο καταπολέµησής της. Αλλιώς, ακόµα και αν επιτευχθεί ανάπτυξη, θα είναι
άνεργη ανάπτυξη.
Τονίζουµε επανειληµµένα –και είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- ότι απαιτείται ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για τη χώρα. Κανένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κανένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης για τη χώρα δεν
υπάρχει.
Χρειάζεται αξιοποίηση των 19 δισεκατοµµυρίων ευρώ γι’ αυτή
την επταετία, τα οποία εξασφαλίστηκαν µε σκληρές διαπραγµατεύσεις το 2012-2013. Να αξιοποιηθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και σε ανταγωνιστικές καλλιέργειες, µε στόχο την αύξηση
των εξαγωγών και τη µείωση των εισαγωγών. Τίποτα δεν κάνετε
απ’ όλα αυτά, όµως. Τα λεφτά αυτά παραµένουν αναξιοποίητα
και για το αγροτικό ΕΣΠΑ αυτή την περίοδο. Είναι µπλοκαρισµένα. Οι αγρότες αυτή τη στιγµή δεν παίρνουν ούτε τις ενισχύσεις, τις οποίες πρέπει να πάρουν.
Βεβαίως, την επιστροφή φόρου στα πετρελαιοειδή την καταργήσατε. Σας ζητήσαµε να θεσπίσετε αγροτικό πετρέλαιο κίνησης
και δεν το πράξατε. Τριπλασιάσατε τις ασφαλιστικές εισφορές
στον αγροτικό τοµέα. Καταργήσατε τον ΟΓΑ. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι αγρότες. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Κοµοτηνή και
παρουσίασε ένα τεχνητό αγροτικό success story. Γνωρίζουν οι
αγρότες, όµως.
Βέβαια και σε άλλους τοµείς, όπως το λαθρεµπόριο καυσίµων,
που δεν προχωράει τίποτα για την καταπολέµησή του, δεν αξιοποιείτε το σύστηµα εισροών - εκροών, για να έχουµε έσοδα. Δεν
κάνετε και σε αυτόν τον τοµέα τίποτα από αυτά που είχατε πει,
όταν είχε ξεκινήσει η διακυβέρνησή σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να υπερβεί η χώρα την κρίση, χρειάζεται, επιτέλους, να αλλάξει το µείγµα της οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τον εξορθολογισµό των δαπανών και τη µείωση
της σπατάλης των πόρων µε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζονται, όµως, πραγµατικές προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, όχι τις απορρυθµίσεις της Νέας Δηµοκρατίας ούτε τις αντιµεταρρυθµίσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόµαστε υγιές παραγωγικό
µοντέλο ανάπτυξης.
Αυτές είναι οι πραγµατικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουµε και τις οποίες δεν τις αντιµετωπίζει ο προϋπολογισµός, ο οποίος είναι και οικονοµικά αναποτελεσµατικός και κοινωνικά άδικος και θα είναι και ουσιαστικά ανεκτέλεστος.
Με αυτόν τον δεύτερο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η κρίση θα βαθαίνει. Γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε. Μόνο µε εθνική συνεννόηση θα αντιµετωπιστούν και δεν
θα διαιωνίζονται οι παθογένειες του οικονοµικού και πολιτικού
µας συστήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα τέσσερις µαθήτριες και
µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αποστόλου για δώδεκα λεπτά.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει η κ. Καρασαρλίδου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα χρειαστώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ µόνο στον χώρο που
υπηρετώ, τον αγροτικό. Η Κυβέρνησή µας είναι αποφασισµένη
να στηρίξει –και στηρίζει- µε κάθε τρόπο τον αγροτικό κόσµο.
Πριν στοιχειοθετήσω µε αριθµούς τι κάναµε και τι θα κάνουµε
ως Κυβέρνηση –γιατί οι αριθµοί αποδίδουν την πραγµατικότητα, επιτρέψτε µου να απευθυνθώ στους αγρότες, που εµφανίζονται
να ηγούνται των πρωτοβουλιών για την οργάνωση των φετινών
κινητοποιήσεων.
Έχουν προβλήµατα, όπως έχουν όλοι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Όµως,
τα στοιχεία της EUROSTAT και της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η ανοδική τροχιά που παρουσίασε το εισόδηµά τους το 2015 θα συνεχιστεί και το 2016.
Αν κι έχω συναντηθεί µε τους περισσότερους, θέλω σήµερα
για καλύτερη δική τους πληροφόρηση να τους καλέσω σε διάλογο, που, όπως γνωρίζουν, ποτέ από τη µεριά µας, όχι µόνο δεν
ήταν προσχηµατικός, αλλά γινόταν και γίνεται πάντα µε αριθµούς.
Είναι γνωστό, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο αγροτικός χώρος
έχει αυτή την περίοδο πρόβληµα θεσµικής εκπροσώπησης. Εµείς
είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε µε όλες τις οµάδες που εµφανίζονται ότι τον εκπροσωπούν.
Κατ’ αρχάς, για τα ζητήµατα που κυριάρχησαν στις περσινές
κινητοποιήσεις, οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού, ναι, αγαπητοί
συνάδελφοι, υλοποιήθηκαν κατά γράµµα, όπως για παράδειγµα
στο φορολογικό.
Υποσχεθήκαµε ελάφρυνση για τη µεγίστη πλειοψηφία των
αγροτών και το διασφαλίσαµε µε την καθιέρωση ατοµικού αφορολογήτου ορίου των 8.600 ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονοµικών του 2015, το 95% του συνόλου των δηλώσεων εισοδήµατος από αγροτική εκµετάλλευση παρουσιάζουν εισόδηµα από µηδέν έως 9.000 ευρώ. Οι αγρότες που
αντιστοιχούν σε αυτές τις δηλώσεις όχι µόνο δεν θα πληρώσουν
το 2017 ούτε ένα ευρώ, αλλά και θα τους επιστραφεί όλη η προκαταβολή φόρου που κατέβαλαν το 2016. Και απαντώ στη λασπολογία που επικράτησε αυτή την ώρα, ότι την επόµενη χρονιά
θα υπάρξει αύξηση της προκαταβολής του φόρου.
Επαναλαµβάνω, για να γίνει κατανοητό από όλους: Το 95% του
συνόλου των αγροτών το 2017 θα πάρει πίσω όλη την προκαταβολή φόρου που κατέβαλε τις προηγούµενες χρονιές.
Στο ασφαλιστικό που η µεταβίβαση του ΟΓΑ στον ενιαίο φορέα θα γίνει σε βάθος πενταετίας και µε αναφορά στο 70% του
κατώτερου µισθού, µε τον συνδυασµό µάλιστα, κάτι που ήταν και
απαίτηση των περσινών κινητοποιήσεων, του φορολογικού µε το
ασφαλιστικό, το 90% των αγροτών θα πληρώνουν για την ασφάλισή τους λιγότερα από αυτά που κερδίζουν από τη µείωση της
φορολογίας τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η διασφάλιση του αφορολογήτου ορίου
και της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ ήταν για τους αγρότες
τα σηµαντικότερα ζητήµατα που το 2016 θεσπίσαµε.
Συνεχίζω, σας παρακαλώ, και πρέπει να µε ακούσετε. Στις πληρωµές, κάτι το οποίο αναδεικνύετε διαρκώς, κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα: όντως η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
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µας είναι αυτή που για τον αγροτικό χώρο έχει διασφαλίσει περισσότερα από 19 δισεκατοµµύρια την ερχόµενη πενταετία,
χωρίς να αναφερθώ στα άλλα προγράµµατα του χώρου που εγκρίνονται απευθείας, όπως για παράδειγµα το «LIFE».
Και ξέρετε τι σηµαίνουν όλα αυτά; Από πλευράς ενισχύσεων,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, θα δοθούν 2,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου τον χρόνο, δηλαδή κάτι παραπάνω από 2,1 δισεκατοµµύρια που δηλώνουν καθαρό εισόδηµα οι αγρότες και από
πλευράς επιδοτήσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Αλιείας άλλα 5,2 δισεκατοµµύρια.
Τι κάναµε εµείς; Εξασφαλίσαµε, κατ’ αρχάς, την οµαλή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, νοικοκυρεύοντας µάλιστα όλες
τις εκκρεµότητες ακόµη και από το 2007.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν δοθεί
συνολικά το 2016 στην ελληνική ύπαιθρο περισσότερα από 3,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Το επαναλαµβάνω: θα δοθούν 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά ενισχύσεις το 2016.
Μήπως έχετε θυµηθεί καµµιά άλλη χρονιά να έχουν υπάρξει
τέτοιες πληρωµές;
Θα πω και κάτι που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Για δεύτερη χρονιά οι ελεγκτικές αρχές δεν µας επέβαλαν πρόστιµα και
καταλογισµούς, όταν την προηγούµενη πενταετία συσσωρεύθηκαν περισσότερα από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, εµείς διαπραγµατευόµαστε και είµαστε σε καλό δρόµο, προκειµένου να αποφύγει
η χώρα µας την επιβολή υπέρογκων προστίµων, σαν αυτά που
οι δικές σας θητείες επεφύλαξαν για τη χώρα µας στον αγροτικό
χώρο, πρόστιµα που θα βαρύνουν όλους τους φορολογούµενους πολίτες, καθώς και δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες
φτάνουν µέχρι το σηµείο να µας απειλούν ότι θα συµψηφιστούν
µε τις ενισχύσεις.
Έρχοµαι στις πληρωµές του ΕΛΓΑ, που ξεπέρασαν, αγαπητοί
συνάδελφοι, κάθε προηγούµενο. Ναι, ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Τον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώσαµε τις πληρωµές του
2015, δηλαδή πέντε µήνες νωρίτερα, και τον Νοέµβριο ξεκινήσαµε τις πληρωµές των ζηµιών του 2016, δηλαδή τρεις µήνες νωρίτερα από την περσινή χρονιά, παρ’ ότι η φετινή χρονιά ήταν
πιο δύσκολη και από πλευράς καιρικών συνθηκών, αλλά και λόγω
της αποχής των εκτιµητών.
Υπερασπιζόµαστε την προώθηση των προϊόντων µας στις διεθνείς αγορές µέσα από συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις, που το
2016 έφτασαν τα 150 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι εξαγωγές συνεχίζουν την ανοδική τροχιά του 2015. Ειδικότερα οι εξαγωγές των φρούτων και των λαχανικών το 2016 θα
ξεπεράσουν το 1,6 δισεκατοµµύρια τόνους, σηµειώνοντας ρεκόρ
δεκαετίας.
Μάχες, επίσης, δίνουµε και για την προστασία των προϊόντων
µας στις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες,
όπως αυτές του Καναδά και της Νότιας Αφρικής, όπου για τη
φέτα µην ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, προβλεπόταν µέσα από
τους όρους «φέτα Nότιας Αφρικής» ή «φέτα τύπου» ή «φέτα
στυλ» η χρήση του ονόµατος εις το διηνεκές από τις συγκεκριµένες χώρες.
Εµείς τι πετύχαµε; Ναι, είναι σηµαντική, ιστορική νίκη. Δεσµεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναθεώρηση της συµφωνίας
πριν από τη λήξη της πενταετίας, µε στόχο την πλήρη εξάλειψη
της χρήσης του όρου «φέτα» στις επιχειρήσεις αυτών των χωρών.
Υλοποιούµε αυτή την ώρα ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας και την
αναζωογόνηση της περιφέρειας και της υπαίθρου. Για την υλοποίησή του αξιοποιούµε κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιµο εργαλείο µε πρώτο απ’ όλα το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης
ύψους 4,7 δισεκατοµµυρίων κοινοτικής συµµετοχής. Βέβαια, ξέρετε ότι ήδη έχουµε προβεί σε προκηρύξεις, ήδη µέχρι τέλος του
χρόνου τέσσερις-πέντε δράσεις θα προκηρυχθούν και, βεβαίως,
µπαίνουµε σε µια πορεία, ώστε από την επόµενη χρονιά να ολοκληρώσουµε όλο το κοµµάτι.
Αυτό, όµως, που ξεχνάτε να πείτε είναι ότι µε πρωτοβουλία
του Υπουργείου µας το 37% αυτών των πόρων θα διαχειριστούν
οι περιφέρειες. Πρόκειται για µια εκχώρηση πόρων, τοµή στον
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χώρο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Και το κάναµε, γιατί
εµείς είµαστε αυτοί που είχαµε ως βασικό σύνθηµα: «Αποκέντρωση µε αυτοδιοίκηση» και γίνεται πραγµατικότητα.
Θα πω και κάτι ακόµη. Η απορρόφηση και του παλιού και του
νέου προγράµµατος στα δύο χρόνια είναι η καλύτερη απ’ όλες
τις προηγούµενες χρονιές. Προχωρήσαµε ήδη στη χρήση των
βοσκήσιµων γαιών, µε την οποία αντιµετωπίζονται τρία βασικά
ζητήµατα: η διαχείριση εβδοµήντα εννιά εκατοµµυρίων στρεµµάτων δασικών εκτάσεων που σήµερα βόσκονται, η επιλεξιµότητα για τις ενισχύσεις και η χρήση των δικαιωµάτων βοσκής από
τους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για µια µεγάλη παρέµβαση στο
κόστος παραγωγής και µια υλοποίηση οραµατικής πολιτικής
στην οργάνωση της κτηνοτροφίας. Δυστυχώς θα σας το πω. Οι
περισσότεροι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης δεν καταλάβατε
καν τι φέραµε ως ρύθµιση.
Θεσπίσαµε νέο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισµών, που
δίνει ιδιαίτερο βάρος στις οµάδες και οργανώσεις παραγωγών
και στις διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Το κατεστηµένο του
αγροτικού συνεργατισµού µαζί µε την Αντιπολίτευση αντέδρασαν. Περιµένω να µου πουν –το έχω ζητήσει πολλές φορές- τι θα
κάνουµε µε τα ληξιπρόθεσµα δάνειά τους, ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά και τα 550 εκατοµµύρια που µας ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσουµε. Περιµένω την απάντησή
σας.
Προχωρήσαµε στο εργόσηµο για τους µετανάστες εργάτες
γης. Πρόκειται για µια θεµελιώδη καινοτοµία στον ασφαλιστικό
χώρο, αλλά και για µια ανθρώπινη υποχρέωση προς τους οικονοµικούς µετανάστες.
Θεσπίσαµε τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για
µείωση του κόστους παραγωγής µε την εγκατάσταση µικρών
φωτοβολταϊκών µονάδων σε ατοµική και συλλογική βάση.
Δηµιουργήσαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, τις προϋποθέσεις για
την παροχή ρευστότητας στον χώρο µε την «Κάρτα Αγρότη»,
που χθες ανακοινώσαµε την εφαρµογή της. Εξασφαλίσαµε έτσι
χαµηλότοκη χρηµατοδότηση στους αγρότες δικαιούχους βασικής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών τους που σχετίζονται
µε την αγροτική εκµετάλλευση.
Μήπως θυµάται κανείς από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης, εάν υπήρξε ποτέ επιτόκιο στον αγροτικό χώρο
γύρω στο 4%; Για θυµηθείτε!
Ιδρύσαµε φορέα αξιοποίησης της δηµόσιας αγροτικής γης και
των ακινήτων του ΕΘΙΑΓΕ, γιατί στοχεύουµε η συγκεκριµένη περιουσία να αξιοποιηθεί πλήρως, κυρίως από συλλογικούς φορείς
νέων µε µακροχρόνια ενοικίαση, στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
Στη συνέχεια προχωράµε σε νέο θεσµικό πλαίσιο για την εµπορία, διακίνηση και ιχνηλάτηση των αγροτικών προϊόντων και
για την τήρηση αυστηρών και έγκαιρων χρονικών ορίων αποπληρωµής των παραγωγών. Θα φύγουν από τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων οι δεκάµηνες και δωδεκάµηνες επιταγές.
Επίσης, προχωρήσαµε στη λήψη µέτρων για την ορθολογική
διαχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε δύο
λεπτά ακόµη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σταθώ λίγο στην ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεµάτων µε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας
που προχωρούµε. Βεβαίως, ήδη έχουµε καταθέσει τις προτάσεις
µας για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Προετοιµαζόµαστε για να καταθέσουµε τις προτάσεις µας και για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2020.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε βάλει στην ατζέντα της πολιτικής µας στρατηγικής την ύπαιθρο ως βασική θεµατική ενότητα.
Την ύπαιθρο, όχι ως χώρο αναψυχής και απόδρασης του σαββατοκύριακου, των γιορτών και της διατροφικής επικουρίας. Δεν
είναι αυτός ο ρόλος της υπαίθρου.
Η ελληνική ύπαιθρος µε τις τεράστιες δυνατότητές της, παρά
τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που ζούµε αυτά τα χρόνια, είναι
αποφασισµένη όχι µόνο να µην το βάλει κάτω, αλλά να πετάξει
το γάντι της πρόκλησης στη σύγχρονη αγορά, στις διατροφικές
ανάγκες, αξίες και αξιώσεις του σύγχρονου κόσµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το µεγάλο στοίχηµα της
ανάταξης αρχικά της οικονοµίας και της ανάπτυξης στη συνέχεια
δεν µπορεί να κερδηθεί για τη χώρα, εάν δεν κερδηθεί πρωτίστως για την ύπαιθρο.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ευφροσύνη Καρασαρλίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ύστερα θα λάβει τον λόγο ο κ. Μαρουδής Βορίδης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνήθως η συζήτηση για τον
προϋπολογισµό µονοπωλείται από οικονοµικούς δείκτες, προβλέψεις και εξισώσεις. Όµως, µε αφορµή τον δεύτερο κατά σειρά προϋπολογισµό που καταθέτει αυτή η Κυβέρνηση, θα προσπαθήσω να χαρτογραφήσω τις προσπάθειες που έχουµε καταβάλει, καθώς και τις προοπτικές για το µέλλον.
Ένας από τους κύριους στόχους της Κυβέρνησης, λαµβάνοντας, βέβαια, υπ’ όψιν τις συνέπειες των προηγούµενων πολιτικών,
ήταν και είναι να καταφέρει να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες. Και, πράγµατι, το ευνοϊκότερο εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον που προβλέπεται για το 2017 επιτρέπει τη συνύπαρξη δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας αλλά και κοινωνικής
δικαιοσύνης.
Το πρωτογενές πλεόνασµα του 2017 αναµένεται να διαµορφωθεί στο 1,75% του ΑΕΠ, ποσοστό που υπερβαίνει τον δηµοσιονοµικό στόχο, ενσωµατώνοντας όµως ταυτόχρονα την πλήρη
επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης σε όλους
τους νοµούς της χώρας.
Πιο ειδικά, στον τοµέα της υγείας προωθούµε τη µεταρρύθµιση του πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας µε τοπικές µονάδες
υγείας, µε οικογενειακούς γιατρούς και διεπιστηµονικές οµάδες
υγείας, µε προγράµµατα δεκαεξάωρης εφηµερίας, µε αναβάθµιση της λειτουργίας των µονάδων του ΠΕΔΥ, των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές, στα νησιά που αντιµετωπίζουν και τα προσφυγικά ρεύµατα αλλά έχουν και τον πολυάριθµο όγκο των επισκεπτών.
Συνολικά αναβαθµίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που ήταν
υπό κατάρρευση µετά από έξι χρόνια δραµατικών περικοπών των
λειτουργικών τους αναγκών και ουσιαστικού µηδενισµού των
προσλήψεων. Οργανώνουµε αυτοτελή τµήµατα επειγόντων περιστατικών στα περιφερειακά και νοµαρχιακά νοσοκοµεία, στα
κεντρικά εργαστήρια σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια και στα
κέντρα των χρονίως πασχόντων.
Σαφώς και κανείς από εµάς δεν υποστηρίζει πως τα πράγµατα
είναι µόνο θετικά. Αφ’ ενός υπάρχει η δικαιολογηµένη κούραση
του κάθε Έλληνα πολίτη. Αφ’ ετέρου, όµως, έχουµε και µία σκηνοθετηµένη εικόνα από τα µίντια και την Αντιπολίτευση, που προσπαθούν σκόπιµα να δηµιουργήσουν µε τις πιο δυσοίωνες αφηγήσεις τους κάθε φορά.
Αυτός ο προϋπολογισµός, όµως, έχει τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά: Προβλέπει επίτευξη της ανάπτυξης στο 2,7%. Έχει σηµαντική αύξηση των δαπανών για την προστασία των πιο ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και την αύξηση των κοινωνικών
δαπανών που προορίζονται για την ενίσχυση της υγείας, όπως
ήδη προανέφερα, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας.
Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω τη µηδενική συµµετοχή των δικαιούχων ανασφάλιστων και των δικαιούχων του ΕΚΑΣ µε ποσοστό αναπηρίας 80% στο κόστος της φαρµακευτικής τους αγωγής, τα διακόσια πενήντα τέσσερα κέντρα κοινότητας, τις πολιτικές για το παιδί και τις ευπαθείς οµάδες, τις δοµές φτώχειας,
την προστασία της πρώτης κατοικίας υπερχρεωµένων πολιτών
µε προκαθορισµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ουσιαστικά 5,75 δισεκατοµµύρια ευρωπαϊκών πόρων θα διατεθούν στην πραγµατική οικονοµία για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ ο προϋπολογισµός του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων φθάνοντας το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Η ανεργία
σταδιακά αποκλιµακώνεται και υπολογίζεται ότι θα µειωθεί περαιτέρω το 2017 αγγίζοντας το 22,4%.
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Γιατί η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να πετύχει τη µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδηµάτων που έχει επιχειρηθεί ποτέ. Από
την αρχή της διακυβέρνησής µας αντιµετωπίζουµε ολοένα και µε
µεγαλύτερη ένταση τη διαφθορά αξιωµατούχων, την κερδοσκοπία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την κατασπατάληση των δηµοσίων πόρων. Η σκόπιµη διατήρηση ενός διοικητικού χάους που
ευνοούσαν οι πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
βλέπουµε πως έχει πια µια φθίνουσα πορεία.
Είµαι σίγουρη πως δυσαρεστούνται αρκετοί στη χώρα. Είναι
φανερό αυτό. Με τους πόρους, όµως, που εξοικονοµούµε από
τη διαφθορά, ενισχύουµε τα χαµηλότερα στρώµατα.
Προχωράµε στην ανασυγκρότηση του δηµόσιου τοµέα και όχι
στη µείωσή του, ώστε η πολύωρη εργασία του κάθε δηµόσιου
υπάλληλου να αντιστοιχεί µε την παραγωγικότητά του. Στα πραγµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε όλα τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ενεργοποιηθεί
τα νέα ταµεία συµµετοχών και επιχειρηµατικότητας καθώς και το
νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκων». Και µέσα στο πρώτο
τρίµηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν τα νέα ταµεία υποδοµών
και µικροπιστώσεων.
Ο στόχος µας είναι να παρέχουµε αξιόπιστες λύσεις που δεν
θα µετακυλίσουν προβλήµατα στο µέλλον, όπως επί παραδείγµατι συνέβη µε τα ανεύθυνα πακέτα Χατζηγάκη.
Συνάδελφοι, ας µην ξεχνάµε ότι η Κυβέρνηση αυτή δίνει µάχες
σε πολλά µέτωπα. Στο εξωτερικό µέτωπο ήδη εξασφαλίσαµε µείωση του χρέους περίπου στο 22% του ΑΕΠ, δηλαδή, τουλάχιστον 45 δισεκατοµµύρια. Στο εσωτερικό µέτωπο έχουµε στραφεί
µε µεγαλύτερη ένταση στο εγχώριο σκηνικό του χάους που στήθηκε τα προηγούµενα χρόνια, µε στόχο να εξοικονοµήσουµε πόρους, να ανοίξουµε νέες θέσεις εργασίας.
Τα στοιχήµατα, λοιπόν, είναι µεγάλα. Θα κάνουµε ό,τι περνάει
από το χέρι µας για να κερδίσουµε. Έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε αξιόπιστα να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις της χώρας και
να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη, όσο και αν κάποιοι ποντάρουν στο αντίθετο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ την συνάδελφο,
την κ. Καρασαρλίδου, που ήταν υποδειγµατική και στον χρόνο.
Αυτά να τα σκεφτόµαστε όταν από αύριο ξεκινήσουν τα έξι λεπτά
και προς το τέλος θα πάµε και στα πεντάλεπτα. Θέλω να πω ότι
όλοι και όλες πρέπει να είµαστε πάρα πολύ συνεπείς µε τον χρόνο. Δεν το λέω για τον κ. Βορίδη που µία από τις ικανότητές του
είναι και αυτή.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης από την Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από κάτι ειδικό και
µετά λίγο γενικότερα, θα κάνω κάποιες γενικότερες σκέψεις.
Τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό τον υπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σκουρλέτης. Στον συγκεκριµένο προϋπολογισµό η πρόβλεψη η οποία γίνεται για τη χρηµατοδότηση των
δήµων είναι η εξής: 2.567.000.000 ευρώ το 2016, 2.347.000.000
ευρώ το 2017. Λείπουν 214 εκατοµµύρια ευρώ και αυτό γίνεται
γιατί δεν συνεχίζεται η λήψη των οφειλοµένων από τις ρυθµίσεις
οι οποίες είχαν γίνει. Όπως ξέρετε, το ελληνικό δηµόσιο οφείλει
να αποδίδει παρακρατούµενους φόρους στους δήµους. Δεν το
έπραττε. Υπήρξε µία ρύθµιση. Αυτή έφτασε ουσιαστικά να ρυθµίζει τα οφειλόµενα µέχρι το 2009.
Είστε δύο χρόνια στην κυβέρνηση. Σε αυτά τα δύο χρόνια δεν
φροντίσατε ώστε να υπάρξει νέα συµφωνία. Θέλω ο κ. Σκουρλέτης να έρθει να µας απαντήσει στην Αίθουσα αυτή τι θα γίνει µε
τα 214 εκατοµµύρια που λείπουν από δήµους, που αυτή τη
στιγµή ήδη δεν έχουν χρήµατα να λειτουργήσουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όσα ακριβώς χρωστάει
η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, εξυπνότατε συνάδελφε, φρόντισε και ρύθµισε το ζήτηµα και έδινε αυτά
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τα χρήµατα σε όλους τους προϋπολογισµούς, που σταµατάνε
τώρα. Άρα θα ήθελα τώρα την ευφυή σας συνεισφορά στην επίλυση του ζητήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην προκαλείτε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, µα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ε, µα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και δεν ξέρει και πού απευθύνεται.
Αυτό είναι τώρα.
Τώρα, λοιπόν, περνώ στα άλλα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µου πείτε µε απλά λόγια όταν θα µιλήσετε, το εξής: Ο ψηφοφόρος µου στο Μενίδι από τη ρύθµιση
που κάνατε για το χρέος τον άλλο µήνα, το άλλο τρίµηνο, το άλλο εξάµηνο, τον άλλο χρόνο, τι ακριβώς περιµένει; Τι να του πω;
Με ρωτάει. Όλοι περιµέναµε τη ρύθµιση για το χρέος. Είναι µεγάλο επίτευγµα της ελληνικής κυβερνήσεως και περιµένει τώρα
να δει κάτι στην τσέπη του του χρόνου. Έχει υποµονή, να αντέξει
ο άνθρωπος άλλον έναν χρόνο, αλλά θέλει να το δει.
Θα µου πείτε τι περιµένει ο ψηφοφόρος µου στις Αχαρνές,
στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα;
Το δεύτερο που θέλω να µου πείτε είναι από πού έχετε εξουσιοδότηση να πάτε να συµφωνήσετε µεσοπρόθεσµα πλεονάσµατα 3,5%;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε το «δεν συµφωνήσαµε». Να διαβάσετε την ανακοίνωση του Eurogroup. Εκεί ήσασταν. Βεβαίως και συµφωνήσατε
και καθόλου δεν διαφωνήσατε. Και διαβάζω και την ανακοίνωσή
σας ότι δεν συµφωνήσατε στα δέκα χρόνια. Δεν σας λέει κανείς
ότι συµφωνήσατε στα δέκα χρόνια. Συµφωνήσατε στο 3,5% πλεονάσµατα µεσοπρόθεσµα. Και όταν ρωτήθηκε ο Ντάισελµπλουµ
τι σηµαίνει το «µεσοπρόθεσµα» είπε: Μερικοί λένε τρία, άλλοι
λένε πέντε, άλλοι λένε δέκα. Εγώ ρωτώ, λοιπόν, για το ελάχιστο:
Ποιος σας έδωσε πολιτική νοµιµοποίηση, εντολή και εξουσιοδότηση να συµφωνήσετε για τα τρία;
Ο πολιτικός σας κύκλος τελειώνει το 2019. Πού την βρήκατε
την εντολή; Για να είµαστε συνεννοηµένοι, η δέσµευση αυτή δεν
υπάρχει. Αφορά µόνο τον πολιτικό σας κύκλο.
Δεύτερο ζήτηµα. Θα µας εξηγήσετε και το άλλο φαντάζοµαι,
το οποίο νοµίζω ότι είναι ακόµα πιο ενδιαφέρον µέσα σε αυτά
που έχετε να µας εξηγήσετε. Μιλάτε για 3,5% πλεονάσµατα και
ταυτοχρόνως λέτε «δεν δέχοµαι και νέα µέτρα». Αυτό πώς βγαίνει;
Γιατί αυτοί µε τους οποίους συνοµιλείτε εκεί, µαθαίνω ότι σας
έκαναν µία χάρη τελευταία στιγµή. Ήθελαν, λέει, ορισµένοι εξ
αυτών να βάλουν µέσα ότι φυσικά η προσαρµογή θα γίνει µε το
θέµα της προσωπικής διαφοράς που άγει σε µειώσεις 20% των
κύριων συντάξεων, καθώς και του αφορολόγητου, που πρέπει να
κατέβει στα 5.000 ευρώ. Σας έκαναν ένα πολιτικό χατίρι. Δεν το
έβαλαν µέσα υπό την έννοια της ρητής διατυπώσεως, όχι όµως
ότι αυτό δεν επανέρχεται ως πραγµατική συζήτηση. Από πού θα
την κάνετε αυτή την προσαρµογή, µε την οποία συµφωνείτε; Από
πού θα βγει αυτό το 3,5%;
Θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό µε το οποίο συµφωνείτε, για να καταλάβει όταν θα του κόβετε τη σύνταξη, γιατί
συµφωνήσατε το 3,5%, όταν θα πληρώνει αυτά που είναι να πληρώσει, γιατί κατεβάζετε το αφορολόγητο; Να του πείτε και τι να
περιµένει στην τσέπη από τη ρύθµιση του χρέους το 2060, όλα
αυτά µαζί. Γιατί αυτό πήγατε και κάνατε τώρα. Γιατί αυτή είναι η
συµφωνία σας τώρα και σε αυτό επιχειρείτε να δεσµεύσετε τη
χώρα τώρα.
Εδώ να µιλήσουµε συνολικά για τις ευθύνες των νέων σας
φίλων, διότι εδώ υπάρχει µια ανταλλαγή. Σας αφήνουν χωρίς να
κάνετε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, στη λειτουργία του δηµοσίου για παράδειγµα, που είναι µία συζήτηση που έγινε. Έρχεσθε
εδώ και την κινητικότητα ουσιαστικά την ακυρώνετε, κάνοντάς
την εθελούσια κινητικότητα. Άρα δεν αναµορφώνεται το δηµόσιο, δεν γίνεται αποτελεσµατικό, δεν βοηθάει την παραγωγή, δεν
µεταρρυθµίζεται.
Αυτό δεν πειράζει τους καινούργιους σας φίλους γιατί αυτό
που τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά στην τσέπη, το δηµοσιονοµικό, το πλεόνασµα. Το αν θα αναταχθεί πραγµατικά η ελληνική
οικονοµία, φαίνεται ότι δεν είναι σε κανενός την προτεραιότητα.
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Και επειδή και εσείς δεν θέλετε -για να µην θίξετε τις ωραίες σας
κοµµατικές πελατείες- καµµία πραγµατική αλλαγή µέσα στη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, γι’ αυτό κάνετε αυτές τις
ωραίες συµφωνίες.
Μας λέτε, λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιό σας; Γιατί εµείς σας
προτείνουµε ένα άλλο το οποίο δεν έχετε το κουράγιο να εφαρµόσετε. Αντί για µεγάλα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα, µικρά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και τα ανταλλάσσουµε µε µεταρρυθµίσεις, οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, µεγεθύνουν το ΑΕΠ και δηµιουργούν πλούτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρεµπιπτόντως, µέσα στις απαντήσεις που πρέπει να δώσετε, να µας δώσετε και άλλη µία και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Παράδειγµα, κύριε
Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχω καιρό, εκτός και αν ο Πρόεδρος µου δώσει πέντε λεπτά ακόµα, µετά χαράς, να σας πω
πολλά παραδείγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν έχει χρόνο, κύριε Μπαλαούρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και µια τελευταία για να µας εξηγήσει ο Υπουργός και τελειώνω.
Η πρόβλεψη της ανάπτυξης για τον επόµενο χρόνο είναι 2,7%.
Σωστά; Ναι. Δεν υπάρχει οικονοµικός οργανισµός που να λέει ότι
αυτό θα επιτευχθεί. Μας εξηγείτε µόλις αυτό δεν επιτευχθεί, το
δηµοσιονοµικό κενό που θα προκύψει, από πού θα το καλύψετε,
τι προβλέψεις έχετε;
Γιατί εκείνο που καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός σήµερα, µε
αυτά που συµφωνήσατε, είναι ότι η παραµονή σας στην εξουσία
κάθε µέρα σκοτώνει την ελληνική οικονοµία, φέρνει περισσότερα
µέτρα, εξοντώνει τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε
τώρα για να αλλάξει η κατάσταση σε αυτή την χώρα. Να είστε
καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βορίδη.
Αυτό το τελευταίο που είπατε, το «να είστε καλά» ήταν συνέχεια της προηγούµενης έκκλησης προς τους Βουλευτές. Να
είστε καλά και εσείς!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα έξι µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης από το ΚΚΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Με λίγη ανοχή. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα ακόµη βαθιά ταξικό αντιλαϊκό προϋπολογισµό
που φορτώνει νέα βάρη στις πλάτες των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Βέβαια, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τον χαρακτηρίζει µε περίσσιο θράσος «προϋπολογισµό ανάπτυξης» που θα
φέρει ανακούφιση στα λαϊκά εισοδήµατα και τα λαϊκά νοικοκυριά.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πανηγυρίζει και για τη συµφωνία του
Eurogroup της Δευτέρας. Τα όποια, όµως, οφέλη από αυτή τη
συµφωνία αφορούν αποκλειστικά και µόνο το κεφάλαιο. Ο λαός
θα «µατώνει» στο διηνεκές, για να περισσεύουν χρήµατα για τους
µονοπωλιακούς οµίλους.
Η Κυβέρνηση δίνει εξετάσεις και πραγµατικά, περνά µε «άριστα» από το µεγάλο κεφάλαιο, από τους εταίρους της. Με τον
προϋπολογισµό και τη δεύτερη αξιολόγηση που έρχεται, παραχωρείτε νέα κέρδη και προνόµια στα µονοπώλια, τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εντείνετε, όµως, τη φοροληστεία σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων. Περικόπτετε παραπέρα κονδύλια από τα λιγοστά που
έχουν αποµείνει για να καλύπτουν στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατεδαφίζετε ό,τι έχει αποµείνει από τα κοινωνικά δικαιώµατα.
Η αντιλαϊκή επίθεση δεν έχει τέλος, δεν έχει ηµεροµηνία λήξης.
Όλα αυτά είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
µονοπωλιακών οµίλων. Είναι, µε λίγα λόγια, απαίτηση του κεφαλαίου. Και στον έναν ή τον άλλον βαθµό εφαρµόζονται σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε υπάρχει µνηµόνιο είτε
όχι.
Η συγκυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα αντιλαϊκή «καταιγίδα» και
µέσα από τον προϋπολογισµό του 2017, σαν αναγκαιότητα. Και
προσπαθεί να καθησυχάσει τον λαό ότι είναι τα τελευταία µέτρα,
ότι θα πιαστούν οι στόχοι και θα έρθει η ανάπτυξη.
Ακόµη και αν έρθει κάποια ανάπτυξη, αυτή θα είναι αναιµική.
Δεν θα φέρει καµµία ανακούφιση και πολύ περισσότερο, δεν θα
φέρει ανάκτηση των απωλειών για τις λαϊκές οικογένειες, αλλά
θα προετοιµάζει τον νέο γύρο της αντιλαϊκής επίθεσης αργά ή
γρήγορα, αν ο λαός µε την πάλη του δεν βάλει εµπόδια.
Η κυβερνώσα Αριστερά, µε προκλητικό τρόπο, αφού πρώτα
ξεζουµίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, µετά µοιράζει κοινωνικά µερίσµατα. Είστε πραγµατικά «µανούλες» στην εξαπάτηση, στο να
πουλάτε φρούδες ελπίδες, να συσκοτίζετε την πραγµατικότητα,
να τάζετε ψίχουλα στους εξαθλιωµένους που θα τα πάρετε,
όµως, από τους φτωχούς, αυτούς τους εξαθλιωµένους που τους
οδήγησε στην ακραία φτώχεια η πολιτική σας. Και µετά τους
δίνει και ένα πιάτο φαΐ. Αυτά που λέτε ότι θα δώσετε είναι από
τα «µατωµένα» πλεονάσµατα, από το τσάκισµα της εργατικής
τάξης, από τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Το ίδιο έκαναν και οι προηγούµενοι.
Στοχεύετε µε την πολιτική σας στο να «µπολιάσετε» τις λαϊκές
συνειδήσεις µε τη λογική του λιγότερο κακού. Χρησιµοποιείτε τη
συνταγή του φόβου ότι αν δεν πιαστούν οι στόχοι, θα έχουµε νέα
αντιλαϊκά µέτρα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ψηφίσατε και τον «κόφτη»,
για να µην υπάρχει καµµία παρέκκλιση από την αντιλαϊκή πολιτική, να είναι «µπαµπούλας» πάνω από τα κεφάλια των εργαζοµένων, για να κρατάτε ανοικτό τον δρόµο για τα επόµενα αντιλαϊκά µέτρα, αν δεν πιαστούν οι στόχοι.
Αυτόν τον ρόλο παίζουν οι αποκαλούµενες «αριστερές κυβερνήσεις» στην Ελλάδα και αλλού. Λειτουργούν σαν τοποτηρητές
του συστήµατος και χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση του
εργατικού κινήµατος, για τον αφοπλισµό του. Αυτή είναι η ανεκτίµητη υπηρεσία που προσφέρετε στο σύστηµα. Κάνετε τη βρώµικη δουλειά που οι άλλοι θα δυσκολεύονταν να κάνουν. Πηγαίνετε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα το τρένο στις ράγες της αντιλαϊκής
πολιτικής, στις απαιτήσεις του µεγάλου κεφαλαίου.
Για να δούµε τώρα, κύριε Αποστόλου, τα δώρα που φέρνει η
κυβερνώσα Αριστερά στη φτωχοµεσαία αγροτιά µέσα από τον
προϋπολογισµό. Εντείνετε τη φοροληστεία σε αγρότες, παρά
αυτά που είπατε προηγουµένως. Και θα σας απαντήσουµε συγκεκριµένα. Επιβάλλετε φόρο µε βάση τα τεκµήρια διαβίωσης που
γι’ αυτό δεν είπατε κουβέντα. Βάζετε φόρο 22% στο εισόδηµα
από το πρώτο ευρώ.
Βέβαια, πέρυσι πραγµατικά, µετά από τις µεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών, κατάφεραν και πήραν αφορολόγητο στα 6.760 ευρώ και 9.500 ευρώ. Τους τα παίρνετε όλα,
όµως, πίσω, κύριε Αποστόλου. Δεν είπατε κουβέντα για το ότι θα
πληρώσουν εκατοντάδες εκατοµµύρια σε έµµεσους φόρους.
Δεν είπατε κουβέντα που κόψατε την επιστροφή του φόρου
στο αγροτικό πετρέλαιο, που µαζί µε την αύξηση στο πετρέλαιο
κίνησης, θα πληρώσουν οι αγρότες 30 λεπτά το λίτρο ακριβότερα, πράγµα που θα εκτοξεύσει στα ύψη το κόστος παραγωγής.
Οι φτωχοµεσαίοι αγρότες - κτηνοτρόφοι -βέβαια, δεν βλέπω
εδώ τον κ. Παπαδόπουλο- πληρώνουν 92,7 εκατοµµύρια, κύριε
Αποστόλου. Εδώ είναι οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ, τις
οποίες πήγατε σε πρώτη φάση σε µια αύξηση κοντά στο 30% και
εάν πάρουµε υπ’ όψιν αυτό που ισχυριστήκατε και εσείς και ο κ.
Παπαδόπουλος, ότι το 92% των αγροτών έχει εισόδηµα 5.000
ευρώ, ξέρετε πόσο είναι;
Έκανε και κάτι άλλο ο κ. Παπαδόπουλος. Είπε τη µισή αλήθεια.
Είπε ότι τα 1.063 ευρώ που πληρώνει ο ίδιος µε 5.000 ευρώ εισόδηµα, είναι του εξαµήνου. Αν τα βάλουµε τον χρόνο, είναι
2.120 ευρώ.
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Αν βάλουµε και τη σύζυγο -γιατί στους αγρότες αν δεν πληρώσεις εισφορές, δεν παίρνεις σύνταξη και όχι µόνο αυτό, αλλά
δεν παίρνουν και τη σύνταξη χηρείας- κάνετε και κάτι άλλο, χειρότερο και εσείς και οι προηγούµενοι- ξέρετε πόσο αθροίζεται,
κύριε Αποστόλου; Είναι 4.250 ευρώ. Από τις 5.000 ευρώ τους µένουν 52 ευρώ τον µήνα για να ζήσουν. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα µέτρα που πήρατε, πέρα από αυτά που
επιβάλατε στον ΟΓΑ, βάλατε φόρο στην ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, τον ΕΝΦΙΑ, στον ΕΛΓΑ, περιβαλλοντικό τέλος και
πολλά άλλα.
Βέβαια, κύριε Αποστόλου και εδώ σήµερα δεν το αποφύγατε.
Είπατε ότι οι αγρότες περνούν καλά, ότι είναι ήσυχοι και ότι ευθύνεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που τους παρακινεί,
που τους ξεσηκώνει, που δεν τους αφήνει σε ησυχία.
Κύριε Αποστόλου, τους αγρότες τους ξεσηκώνει η αντιαγροτική πολιτική σας, η πολιτική που σκορπάει τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Βέβαια, τρέµετε τους αγώνες της αγροτιάς και κάνετε
τα πάντα. Όµως, δεν θα τα καταφέρετε. Καταφεύγετε και στην
πολιτική του κοινωνικού αυτοµατισµού. Το κάνατε και στην Κρήτη. Προσπαθείτε να ξεσηκώσετε µια κοινωνική οµάδα ενάντια
στην άλλη που υποφέρουν και οι δυο, τους αγρότες ενάντια
στους ναυτεργάτες. Σας φοβίζει πραγµατικά η συµµαχία εργατών και αγροτών. Θα πάρετε µια πρώτη απάντηση στης αυριανές
κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης, που η φτωχοµεσαία αγροτιά και εκεί θα δώσει βροντερό «παρών».
Δεν έχω χρόνο να σας τα πω, κύριε Αποστόλου. Είπατε για τις
επιδοτήσεις. Ξέρετε τι κάνετε µε τις επιδοτήσεις; Πετσοκόψατε
τις εξισωτικές αποζηµιώσεις στους πιο φτωχούς, τους πιο εξαθλιωµένους. Και κάτι άλλο: Αν πηγαίνουν τόσο καλά οι εξαγωγές,
γιατί έχουν 5.000 ευρώ εισόδηµα το 92% των αγροτών; Δεν είναι
αντίφαση αυτό που λέτε; Ξέρετε γιατί; Πράγµατι, εµείς δεν είπαµε ποτέ ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή στη χώρα. Υπάρχει παραγωγή, αλλά η παραγωγή µαζεύεται σε λίγα χέρια. Και πράγµατι, κάποιοι έχουν εισόδηµα και κάποιοι ψάχνουν στους κάδους
των σκουπιδιών για φαγητό. Την ώρα που µένουν ακαλλιέργητα
χωράφια, την ώρα που υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, αυτή
είναι η πολιτική σας. Η κυβερνώσα Αριστερά την ώρα που σφίγγει η θηλιά στους εργαζόµενους, πραγµατικά σαρώνει τέτοιες
κατακτήσεις.
Θα ήθελα, κύριε Αποστόλου, να τελειώσω µε το εξής. Πράγµατι, πέρυσι οι φτωχοµεσαίοι αγρότες -και το λέµε να το ακούσουν- κέρδισαν πολλά µε τους αγώνες τους. Αναγκαστήκατε και
πήρατε το αφορολόγητο και κάνατε και κάτι άλλο. Φέρατε την
τροπολογία στη Βουλή για τα αγροτοδικεία, αλλά επειδή τρέµετε
τον αγροτικό ξεσηκωµό, ξέρετε τι κάνετε; Δεν είναι σε ισχύ ο
νόµος. Σας καταγγέλλω από το Βήµα της Βουλής και εσάς και
τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι σε ολόκληρη τη χώρα και πιο συγκεκριµένα, στην Αιτωλοακαρνανία καλεί η Αστυνοµία και η Δικαιοσύνη εκατοντάδες αγρότες για να πάνε για ανακρίσεις.
Κύριε Αποστόλου, δεν θα περάσει η ποινικοποίηση των αγώνων. Θα γυρίσει µπούµερανγκ. Πάρτε θέση γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Η φτωχοµεσαία αγροτιά έχει µόνο έναν δρόµο, τον δρόµο του
αγώνα και πραγµατικά, οι επόµενες κινητοποιήσεις θα είναι µεγαλειώδεις και θα στηθεί η συµµαχία εργατών και αγροτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε και εµείς.
Παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μαυραγάνης
από τους ΑΝΕΛ, Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, στον
χρόνο των οµιλητών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι όσο γίνεται πιο ευσύνοπτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, αλλά πράγµατι ο συνάδελφός µου, ο κ. Βορίδης, µε
προτρέπει εµµέσως να οδηγηθώ σε άλλες ατραπούς στην
έναρξη της οµιλίας µου.
Πράγµατι, εγώ χαιρετίζω ειλικρινά, Μάκη, τη στροφή και τη
δική σου και άλλων πολλών από το παλαιό πολιτικό σύστηµα σε
αυτό το οποίο λέγαµε εµείς.
Δηλαδή, εµείς λέγαµε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν τα
υψηλά πλεονάσµατα και να βαδίζει µε αυτά η ελληνική οικονοµία
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και η ελληνική κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, το χρέος δεν είναι
βιώσιµο, όταν κάποτε εσείς χειροκροτούσατε ηγέτες της παράταξής σας που έλεγαν ότι το χρέος είναι απολύτως βιώσιµο, ότι
δεν χρειάζεται καµµία απολύτως αλλαγή και ότι η κοινωνία βαδίζει σωστά.
Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η οικονοµία
στις συµπληγάδες ενός γεωπολιτικού τοπίου που πράγµατι µεταβάλλεται, δεν θα µπορούσε να παραµείνει όρθια, αν δεν αναλαµβάναµε τον Γενάρη του 2015 τη διακυβέρνηση αυτού του
τόπου, γιατί ρώτησε ο κ. Βορίδης –και σωστά το ρωτάει- τι ακριβώς πρέπει να περιµένει ο απλός πολίτης απ’ αυτή τη διακυβέρνηση και διαχείριση των οικονοµικών πραγµάτων της χώρας.
Ξέρω, λοιπόν, να του πω ότι αν δεν αναλαµβάναµε τη διακυβέρνηση, θα είχε επιπλέον 20 δισεκατοµµύρια ευρώ στην πλάτη
του ο ελληνικός λαός. Αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ξέρει,
λοιπόν, τι τον περίµενε, εάν δεν αναλαµβάναµε τη διακυβέρνηση
αυτού του τόπου, όταν µειώσαµε µε εκείνη τη διαπραγµάτευση
–την πράγµατι πάρα πολύ πιεστική και στα άκρα- του Ιουλίου του
2015 τα απαιτούµενα πλεονάσµατα κατά 10,5 µονάδες. Μιλάµε
γι’ αυτά που είχαν συνυπογράψει οι ίδιοι, γι’ αυτά τα οποία οι
ίδιοι έµελλε να εφαρµόσουν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Γι’
αυτά δεν µιλούν, τα ξέχασαν.
Επίσης, δεν µιλούν για το εξής: Πόσο ήταν το µέσο επιτόκιο
δανεισµού του ελληνικού κράτους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές;
Ήταν στην αρχή µε 5%, µε 4,8% στη συνέχεια, µε 4% και 3,8%.
Το ενθυµούνται αυτό; Μήπως θυµούνται µε πόσο δανειστήκαµε
εµείς πέρυσι, όπου δεν προσθέσαµε στο χρέος, βέβαια, 86 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως λένε, αλλά πήγαµε να αντικαταστήσουµε παλαιότερους δανεισµούς; Δανειστήκαµε µε 1% έως 1,5%.
Τους λέει κάτι αυτό; Μήπως, επίσης, τους λέει κάτι το γεγονός
ότι η ωρίµανση των δανείων του ελληνικού κράτους πλέον αυξάνεται κατά 20% κατά το 1/5 του χρόνου, δηλαδή κατά πέντε έτη;
Απευθύνοµαι στους συναδέλφους δικηγόρους που βρίσκονται
σε αυτή την Αίθουσα. Ποιο είναι το βασικό το οποίο ζητούν, όταν
ρυθµίζουν ένα δάνειο σε ιδιωτικά χρέη; Ζητούν επιµηκύνσεις,
σταθερό επιτόκιο και απαλλαγή από κάποια πανωτόκια. Μα, αυτό
ακριβώς συµβαίνει αυτή την ώρα. Το σταθερό επιτόκιο το οποίο
εγγυάται πλέον µία συµφωνία είναι κάτω από το 2%. Τι σχέση
έχει αυτό µε το 4% και το 5% που δανείζονταν; Αυτό σαφώς και
αποτελεί ένα πρόταγµα στη σκέψη οποιουδήποτε πολίτη, διότι
ακριβώς αυτή είναι η προϋπόθεση για να ελαφρυνθεί τα επόµενα
χρόνια και τους επόµενους µήνες η ιδιωτική οικονοµία του κάθε
σπιτιού.
Όµως, το ελληνικό κράτος δεν απολαµβάνει µόνο µία προσπάθεια κάποιων εντίµων ανθρώπων να απαλλάξουν από το βάρος
του χρέους, από τις υπερβολές του χρέους εν πάση περιπτώσει,
την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Απολαµβάνουν και µία πολυδιάστατη πλέον γεωστρατηγική σηµασία που θέλουµε να αποδώσουµε στην Ελλάδα.
Η µονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που απευθυνόταν µόνο
στη Γερµανία ήταν αυτή που καταβαράθρωσε ουσιαστικά την ελληνική οικονοµία και κοινωνία και ήταν αυτή που αντικαταστάθηκε από εµάς µε µία πολύπτυχη εξωτερική πολιτική, αλλά και
έναν σχεδιασµό µε γεωστρατηγική σηµασία. Αναβιβάσαµε, λοιπόν, τις σχέσεις µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το
Ισραήλ, διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις µε την Κίνα και τη
Ρωσία. Αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο ούτε µπορεί να αποδοθεί σε
επουσιώδη. Είναι κάτι το οποίο επιζητούν άπαντες, όταν ειδικά
αλλάζουν και µεταβάλλονται οι γεωστρατηγικές σφαίρες στη γειτονιά µας, όταν δηµιουργείται ένας ζωτικός χώρος Κουρδιστάν
και όταν παράλληλα τα ενεργειακά προτάγµατα της Ευρώπης
είναι πρώτα στην ατζέντα. Όταν εµείς προβάλλουµε τον αγωγό
«East Med», τον αγωγό δηλαδή που θα ξεκινά από το Ισραήλ, θα
περνά στην Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και από εκεί
στην Ήπειρο και την Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό δεν
είναι αναβίβαση της γεωστρατηγικής σηµασίας της Ελλάδας;
Δεν έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό, συν το ότι οι υποδοµές
µας πια χαρακτηρίζονται και στρατηγικά διευθύνονται από έναν
σχεδιασµό εθνικό που έχει ως απώτερο σκοπό τη γεωστρατηγική
αναβίβαση της Ελλάδας δηλαδή στους σιδηροδρόµους και τις
οδούς; Αυτό διότι προσπαθούµε να αναβιβάσουµε τον ρόλο που
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παίζουν αυτές ακριβώς οι υποδοµές στο να γίνει θελκτικός ο
τόπος, θελκτικότερος από ό,τι ήταν, και, εν πάση περιπτώσει, µε
γεωστρατηγική σηµασία µεγάλη στο ευρύτερο περιβάλλον µας
το οικονοµικό, ούτως ώστε να γίνουµε επιλέξιµη χώρα για διαµετακοµιστικό εµπόριο.
Δεν είναι αυτός σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης και προστιθέµενης αξίας στην ίδια την εθνική οικονοµία, στην ίδια την ελληνική κοινωνία; Δεν είναι αυτό που θα προσδώσει τα επόµενα
χρόνια αυτό το κατιτίς που έλειπε στην ελληνική οικονοµία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Συγκεκριµένα, θέλω να δώσω δύο παραδείγµατα πριν να
κλείσω, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε.
Το Θριάσιο, για το οποίο πολύς λόγος έχει γίνει, σαράντα χρόνια σχεδιαζόταν, από το 1976. Το 1984 έγινε ο πρώτος σχεδιασµός επίσηµα από τον ΟΣΕ και το ελληνικό δηµόσιο. Πέντε
διαγωνισµοί άκαρποι. Αλλά τώρα έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να
γίνει. Ναι, το Θριάσιο αποτελεί µια στρατηγική επένδυση για την
ελληνική οικονοµία.
Όπως επίσης το ξεκίνηµα ξανά των έργων αποκατάστασης
του δικτύου στον βασικό σιδηροδροµικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, που στις αρχές του 2018 προοιωνίζεται η παράδοση του
µεγαλύτερου µέρους των γραµµών και στο τέλος του 2018 η
ολοκληρωµένη παράδοση, που η µετάβαση στη Θεσσαλονίκη θα
γίνεται σε τρεισήµισι ώρες.
Αυτό για το εµπορευµατικό εµπόριο και για την επιβατική σιδηροδροµική µετάβαση δεν είναι κάτι εξαιρετικά σηµαντικό; Δεν
χαρακτηρίζει πλέον την Ελλάδα ως µια προηγµένη χώρα στο διαµετακοµιστικό εµπόριο;
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε πολλά ακόµα,
αλλά δεν έχω τον χρόνο. Μόνο ένα θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε µισό λεπτό, κύριε
Μαυραγάνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό.
Ο προϋπολογισµός, τον οποίο καλούµαστε να επεξεργαστούµε και εν τέλει να ψηφίσουµε, κατά την ταπεινή µου άποψη,
είναι ένα προϋπολογισµός µε βαθιά ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και παράλληλα µε πνεύµα στρατηγικού σχεδιασµού
και ανάπτυξης.
Δεν είναι µόνο το γεγονός ότι θεσµοθετείται, για το πανελλήνιο
πια, το κοινωνικό εισόδηµα για διακόσιους πενήντα χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είναι µόνο το γεγονός ότι προστίθενται 300 εκατοµµύρια ευρώ σε παιδεία, υγεία και κοινωνική προστασία. Δεν
είναι µόνο το γεγονός ότι δίδονται 100 εκατοµµύρια για να πληρωθούν κόκκινα δάνεια αδύναµων συνανθρώπων µας. Είναι το
γεγονός, κυρίως, ότι σε όλα τα Υπουργεία έχει δοθεί προτεραιότητα, που απεικονίζεται και µέσα στον προϋπολογισµό, για αναπτυξιακές, θεσµοθετηµένες πλέον, δοµές, οι οποίες θα δηµιουργήσουν την προστιθέµενη αξία στα επόµενα χρόνια. Η Ελλάδα
πρέπει να συµβολίζει πλέον την Ελλάδα του ανθρωπισµού και
της στρατηγικής επένδυσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Ριζούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ύστερα η κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου από την
Ένωση Κεντρώων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το καλύτερο για να ξεκινήσω,
νοµίζω, είναι ένα κείµενο µικρό, τεσσάρων σειρών, που αλίευσα
από έναν φίλο στο διαδίκτυο και δείχνει την πραγµατική κατάσταση της αντιπαράθεσης της Αντιπολίτευσης, και κυρίως της
Νέας Δηµοκρατίας, σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση: «Αυτή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ - Οικολόγων τίποτα τελικά δεν κατάφερε, µόνο 20% µείωση των δανειακών υποχρεώσεων, µε ταυτόχρονο κλείδωµα του επιτοκίου στο
1,5%! Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται χωρίς νέα µέτρα, µε άνοιγµα
του δρόµου για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση και µε ανοικτή
τη συζήτηση για τα πλεονάσµατα. Ελάχιστα, λίγα.».
Ο κ. Χατζηδάκης µάς ζήτησε να απαντήσουµε ποιες µεταρρυθ-
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µίσεις κάνουµε ή ποιες είναι αυτές που δεν µπορούµε να κάνουµε, χωρίς βέβαια να απαντηθεί το ερώτηµα του κ. Μπαλαούρα προηγουµένως: Να µας πουν ένα παράδειγµα της δικής
τους αντίληψης για µεταρρυθµίσεις.
Αυτό δεν λέγεται γιατί προφανώς, αν αρχίσουν και λένε το τι
αυτοί εννοούν ως µεταρρυθµίσεις, θα τροµάξει ο κόσµος. Και
δεν θέλουµε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά τώρα που είµαστε
µπροστά στις δηµοσκοπήσεις και πάµε να πάρουµε την κυβέρνηση!
Ας δούµε, λοιπόν, τι είναι µεταρρύθµιση για σας. Μεταρρύθµιση για σας είναι να διαλυθεί ό,τι εννοείται ή είναι δηµόσιο αγαθό. Και το έχετε κάνει αυτό και θα εξηγήσω παρακάτω.
Πρόσφατα, άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε ιδεοληψία
την επιµονή του ΣΥΡΙΖΑ στην αποκατάσταση των συλλογικών
συµβάσεων –είναι ιδεοληψία αυτό!-, αυτών δηλαδή που διασφαλίζουν σε κάθε κλάδο εργασιακές και µισθολογικές συνθήκες
αξιοπρέπειας για τους εργαζόµενους.
Αυτές άλλωστε είναι οι µεταρρυθµίσεις που διεκπεραιώσατε
απορρυθµίζοντας την αγορά εργασίας εις βάρος των εργαζοµένων. επιτρ Η επιστροφή στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο αποτελεί ιδεοληψία!
Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η διατήρηση της ενίσχυσης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας µε δίκαιο επιµερισµό
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και του οφέλους που προκύπτει από την οικονοµική ανάκαµψη.
Σταθερός προσανατολισµός ήταν και είναι η υλοποίηση των
συµφωνηθέντων στόχων µε τους θεσµούς και από την άλλη, η
επίµονη και σοβαρή διαπραγµάτευση και απόκρουση των ακραίων απαιτήσεων που κάθε φορά επανέρχονται.
Επίσης, η διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήµατος και η σταθερή υπεράσπιση της χώρας σε ένα δύσκολο περιβάλλον αποφέρει κέρδη στην κατεύθυνση εξόδου από την κρίση µε δίκαιη
ανάπτυξη. Πρόκειται για µια προσπάθεια που είναι στον αντίποδα
των πράξεων των προηγούµενων κυβερνήσεων, οι οποίες εφάρµοσαν και θέλουν να εφαρµόσουν µια οικονοµική πολιτική ευθυγραµµισµένη µε τις όποιες απαιτήσεις των δανειστών και των
ακραίων εκπροσώπων τους.
Κι αυτό το λέµε για τους εξής λόγους: Μιλούν, για παράδειγµα, για ανυπαρξία διαπραγµάτευσης. Και αυτό δεν το λέει
µόνο η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και το Ποτάµι. Και µιλάµε για πολιτικές δυνάµεις, όπως η Νέα Δηµοκρατία που φώναζαν «τελειώνετε, κύριε Τσίπρα, και φέρτε µια συµφωνία». Επίσης, το Ποτάµι έλεγε «φέρτε µια οποιαδήποτε συµφωνία να τελειώνουµε». Δεν
χρειάζεται µεγάλη φαντασία για να γίνει αντιληπτό τι εννοείτε
εσείς µε τον όρο «διαπραγµάτευση».
Η έξοδος από την κρίση που ευαγγελίζεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αφήνει στην περιθώριο την πλειοψηφία του ελληνικού
λαού, χωρίς δηµόσια παιδεία και υγεία.
Νωπές είναι οι µνήµες της απορρύθµισης και διάλυσης των
δηµόσιων αγαθών που επιχειρήσατε. Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση των πολιτικών –και θα την αναφέρω τώρα- που εφαρµόστηκαν σε δύο χώρους, στην αγροτική οικονοµία, που αφορά την
πρωτογενή παραγωγή -για την οποία όλοι θέλετε να αυξηθεί και
στεναχωριέστε που δεν αυξάνεται όσο θα θέλατε- και στην εκπαίδευση που αφορά το µέλλον της χώρας.
Ας δούµε ποια ήταν η πρακτική σας στην αγροτική παραγωγή.
Διαχρονικά συνδέθηκε µε την απαξίωση των συνεταιρισµών, την
κοµµατικοκρατία, χρεοκοπία των συνεταιρισµών και µείωση της
αγροτικής παραγωγής.
Και µας ρώτησε προηγουµένως ο κ. Τζελέπης πώς πάµε στα
χωριά και τι λέµε στους αγρότες. Αναφέρθηκε προηγουµένως ο
Υπουργός και δεν χρειάζεται να απαντήσω. Ο κ. Τζελέπης τι λέει
στους αγρότες, που ήταν και συνδικαλιστικό στέλεχος του αγροτικού κινήµατος, για την κατασπατάληση χρηµάτων από συνεταιρισµούς και για τη διάλυσή τους, που τώρα έχουν µείνει δύο,
τρείς συνεταιρισµοί στην Ελλάδα; Το έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
Δικός µας στόχος –και ήδη έχουµε αποτελέσµατα- είναι ο διπλασιασµός της αγροτικής παραγωγής στην συµµετοχή στο
ΑΕΠ. Αυτό το κάνουµε µέσα από το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης µε τους συνεταιρισµούς –µε τον καινούργιο νόµο που νο-
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µοθετήσαµε-, µε τις οµάδες παραγωγών και την ενίσχυση της
βιολογικής γεωργίας µε απώτερο στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, µεγάλης προστιθέµενης αξίας και προώθησης στις διεθνείς αγορές ελληνικών προϊόντων µε συγκριτικό
πλεονέκτηµα και αναγνωρισιµότητα.
O προϋπολογισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εγγυάται την συνέχιση της αύξησης του αγροτικού ΑΕΠ, το οποίο
ενισχύθηκε το 2015 κατά 4% και κάπου εκεί κλείνει και το 2016
και εγγυάται ακόµα τη συνέχεια της αυξητικής τάσης τα επόµενα
χρόνια στο αγροτικό εισόδηµα, το οποίο ενισχύθηκε κατά 11,66%
το 2015 και πάλι φέτος κλείνει µε τέτοια αύξηση.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση. Κύριε Μωραΐτη –τώρα δεν είναι στην Αίθουσα- δεν µπορεί να φορολογούνται οι αγρότες από το πρώτο ευρώ και από την άλλη µεριά να
λέτε ότι υπάρχει και αφορολόγητο όριο. Δεν γίνεται αυτό.
Θα φέρω ένα ακόµα παράδειγµα, όσον αφορά το 2016. Αυξάνεται το ανώτατο ποσό που µπορούν να εισπράξουν οι δικαιούχοι
εξισωτικής αποζηµίωσης των ορεινών περιοχών από τα 100 ευρώ
στα 125 ευρώ ανά εκτάριο, καθώς και µια σειρά άλλων µέτρων
και δράσεων που ενισχύουν την αγροτιά, τα οποία βέβαια δεν
προλαβαίνω να αναφέρω.
Πάµε τώρα στην εκπαίδευση. Η πολιτική σας φέρνει απαξίωση
της δηµόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Αυτό το κάνετε µε τους εξής τρόπους: Μεταρρύθµιση για σας ήταν ο αποκλεισµός µαθητών και µάλιστα αυτών που ανήκουν στα πιο
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα από την παροχή δηµόσιας τεχνικής εκπαίδευσης αποδίδοντάς τα στους σχολάρχες. Μάλιστα,
την ηµέρα που κλείνατε τα αντίστοιχα τµήµατα των σχολείων,
Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας έβγαζε λόγο
σε συνέλευση σχολαρχών, διαπιστευτήρια.
Μεταρρύθµιση για σας ήταν η εφαρµογή της αξιολόγησης
απόλυσης και ο φόβος που σπείρατε στα σχολεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μεταρρύθµιση για µας είναι η ενίσχυση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Μεταρρύθµιση για µας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών
και δυνατοτήτων για όλους. Μεταρρύθµιση για µας είναι το δηµοκρατικό σχολείο µε εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε αξιοπρέπεια κι όχι µε τον φόβο του κρεβατιού του Προκρούστη στο
οποίο οδηγήσατε και διακαώς επιθυµείτε να οδηγήσετε εκπαιδευτικούς και τη δηµόσια εκπαίδευση όλων των βαθµίδων.
Αν για εσάς αυτά όλα είναι ιδεοληψία δική µας, αυτός δηλαδή
είναι ο ορισµός που δίνουµε στην ιδεοληψία, εµείς το παραδεχόµαστε, είµαστε ιδεοληπτικοί.
Για τον προϋπολογισµό του 2016 που συζητούσαµε πέρυσι
εδώ και τις προβλέψεις, εάν ήσασταν µέντιουµ, θα είχατε αποτύχει, δεν θα βγάζετε ευρώ. «Καταστροφή. Την άνοιξη η Κυβέρνηση θα πέσει, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, δεν πρόκειται να
πιάσετε τους στόχους, δεν πρόκειται να πιαστούν πρωτογενή
πλεονάσµατα», και µάλιστα, µερικοί εδώ βάζετε και στοιχήµατα
στις ηµεροµηνίες. Ο προϋπολογισµός του 2017 περίπου στο ίδιο
πλαίσιο.
Τώρα, στον προϋπολογισµό του 2018 που θα συζητάµε του
χρόνου εδώ πέρα, όταν θα έχουµε πιάσει τους στόχους τους
οποίους έχουµε βάλει και θα υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, να
δούµε τι θα λέτε για την επόµενη χρονιά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Υποδειγµατικός και περιεκτικός ο συνάδελφος κ. Ριζούλης.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου από την Ένωση
Κεντρώων.
Ύστερα θα λάβει τον λόγο ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης, που ήταν
από το πρωί και δεν είχε µπορέσει να έλθει ο Αντιπρόεδρος και
ο κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς.
Ορίστε, κυρία Μεγαλοοικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη φορά που οµιλώ στην Ολοµέλεια σε συζήτηση προϋπολο-
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γισµού ως Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων.
Πέρυσι θυµάµαι ότι είχα απογοητευθεί ιδιαίτερα µε όσα διάβαζα στον προϋπολογισµό του 2016. Όµως, φέτος διαπιστώνω
αυτό που κάθε Έλληνας ξέρει και αισθάνεται, δηλαδή ότι κάθε
νέα χρονιά είναι ακόµα χειρότερη για την ελληνική οικονοµία και
ότι το 2017 προβλέπεται να είναι µία ακόµα πιο δύσκολη χρονιά
για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και το πλέον θλιβερό είναι
ότι ενώ η συνολική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο
οικονοµικών προβλέψεων τουλάχιστον, δείχνει θετικούς ρυθµούς, αντιθέτως η Ελλάδα συνεχίζει να βυθίζεται σε µία ατελείωτη, αδιέξοδη και επίµονη ύφεση.
Όπως µπορεί να παρατηρήσει κάποιος είναι εξαντλητική η αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων. Και για του λόγου το αληθές θα δώσω έµφαση σε δύο σηµεία: Προβλέπεται µεγάλη αύξηση στη φορολόγηση τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των
νοµικών προσώπων. Η Κυβέρνηση ευελπιστεί να εισπράξει από
τις επιχειρήσεις περισσότερα από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό
κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό που τελικώς εισπράχθηκε δύο
χρόνια πριν, το 2015.
Και έτσι γεννιέται ένα µεγάλο ερώτηµα: Τι άλλαξε από το 2015;
Άραγε, µήπως είχαµε αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων, είχαµε ανάπτυξη; Φυσικά και όχι. Μέχρι τα µέσα του 2016, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του ΓΕΜΗ, έκλεισαν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις επιχειρήσεις. Και αυτό µέχρι
τα µέσα της χρονιάς που διανύουµε, χωρίς να λάβουµε υπ’ όψιν
µας τον µεγάλο αριθµό αδρανών εταιρειών, που δεν µπορούν να
κλείσουν τα βιβλία τους ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης.
Από την αρχή µάλιστα της κρίσης έχουν κλείσει διακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Εποµένως ερωτώ: Πώς θα µπορέσουν οι επιχειρήσεις να σηκώσουν τα τεράστια φορολογικά βάρη που προβλέπονται για το
2017;
Δεν θα µπορέσουν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χρόνο µε τον χρόνο, είτε
λυγίζουν από την αβάσταχτη καθηµερινή πάλη µε τα έξοδα και
τις υποχρεώσεις είτε προσφεύγουν σε µία γνωστή λύση. Τι κάνουν; Μετακοµίζουν την έδρα τους σε γειτονικές χώρες όπως
είναι η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Κύπρος και πλέον αποδίδουν
εκεί τους φόρους και προσλαµβάνουν εκεί υπαλλήλους.
Το πλέον, όµως, απογοητευτικό είναι οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για τα νοικοκυριά. Οι Έλληνες θα κληθούν αυτή τη
χρονιά να πληρώσουν περισσότερο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε
άµεσους φόρους και 1,3 δισεκατοµµύρια σε έµµεσους φόρους.
Είναι προφανέστατη η αδυναµία της Κυβέρνησης να εισπράξει
από τον Έλληνα φορολογούµενο άµεσα, γιατί πολύ απλά τα δηλωθέντα εισοδήµατα είναι κάθε χρόνο και λιγότερα από τα αναµενόµενα.
Έτσι η Κυβέρνηση, για άλλη µια φορά, καταφεύγει στην προσφιλή της τακτική για επιβάρυνση όλων των έµµεσων φόρων. Και
πλέον, πρόκειται για µία πραγµατική επιδροµή στην τσέπη του
Έλληνα µε αύξηση των έµµεσων φόρων στα καύσιµα, στον
καπνό, στο κρασί, στην µπύρα, στον καφέ, στην τηλεφωνία, σε
είδη που είναι πρώτης ανάγκης, ακόµη και στην οικοδοµή.
Αναρωτιέµαι: Για ποιες οικοδοµές λέτε; Τι οικοδόµηση υπάρχει
σήµερα στην πατρίδα µας και µάλιστα αναµένετε αυξηµένα έσοδα απ’ αυτή;
Φυσικά θα υπάρχει αύξηση στα κέρδη από τους φόρους κατανάλωσης. Μα, είναι δυνατό να µην έχετε µάθει καθόλου από
τα λάθη του παρελθόντος; Διαχρονικά οποιαδήποτε επιβάρυνση
στους έµµεσους φόρους οδηγεί σε µείωση της κατανάλωσης και
τελικά σε µειωµένα έσοδα για το κράτος.
Είναι εµφανές ότι το ζητούµενό σας είναι να δηµιουργήσετε
έναν προϋπολογισµό που να βγαίνουν τα νούµερα. Δυστυχώς,
όµως, κύριοι Υπουργοί, τα νούµερα για άλλη µια φορά δεν βγαίνουν για τις βασικές κρατικές δοµές, όπως είναι τα νοσοκοµεία
µας που λειτουργούν µε τεράστιες ελλείψεις και µόνο µε την αυτοθυσία του προσωπικού τους. Μετά απ’ όλα αυτά, ο κόσµος δεν
µπορεί να αντέξει άλλη µια χρονιά σκληρής λιτότητας, χωρίς
καµµία ουσιαστική προοπτική για το µέλλον.
Δεν πιστεύει κανείς µας βέβαια ότι προβλέπεται ένα λαµπρό
µέλλον µόνο και µόνο χάρη στα όσα συµφωνήσατε προχθές στο

2908

Eurogroup. Τα όποια µέτρα για το χρέος µέχρι το 2060, ελάχιστη
διαφορά θα κάνουν στην πραγµατικότητα και την καθηµερινότητα του Έλληνα, όταν απαιτούνται υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά στη γωνία µάς περιµένουν νέες πιέσεις για περισσότερες µειώσεις συντάξεων και για αφορολόγητο και µείωση.
Δεν πιστεύω ότι καµµία Ελληνίδα ή κανένας Έλληνας θα αισθάνθηκε ευτυχία µε τα συµφωνηθέντα.
Κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, επιτέλους ήλθε η ώρα για
υπεύθυνες αποφάσεις, υπεύθυνες πολιτικές. Η ψήφιση ενός
ακόµη φοροεπιδροµικού προϋπολογισµού είναι δεδοµένο ότι
µόνο τεράστιες υφεσιακές τάσεις θα φέρει. Δεν µπορούµε να
επιτρέψουµε να συνεχίσει η πατρίδα µας την ίδια καταστροφική
πορεία προς τον γκρεµό.
Όλοι µας µιλάµε για την πολυπόθητη ανάπτυξη, αλλά µόνο
ανάπτυξη δεν βλέπουµε στα σχέδια της Κυβέρνησης. Η ανάπτυξη δεν µπορεί να µένει στα λόγια. Πρέπει να δοθούν πραγµατικές ευκαιρίες σε Έλληνες και ξένους επενδυτές και αυτό
απαιτεί τελείως διαφορετικούς χειρισµούς από την Κυβέρνηση.
Επίσης, απαιτούνται ειλικρινείς, αλλά και δυσάρεστες για τους
κυβερνώντες µεταρρυθµίσεις, που µόνο το πρόγραµµα της Ένωσης Κεντρώων έχει το θάρρος να περιλαµβάνει και να προτείνει
ενάντια στα µέχρι σήµερα κατεστηµένα, στα συµφέροντα και τις
λογικές του βολέµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ένωση Κεντρώων έχει ένα
συγκεκριµένο και αυστηρό πρόγραµµα που περιλαµβάνει, µεταξύ πολλών άλλων, πραγµατικά κίνητρα για τον επαναπατρισµό
των ελληνικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για την άµεση τόνωση της ελληνικής οικονοµίας.
Επίσης, ζητάµε την περιστολή του 50% του µισθού των Βουλευτών και των εκλεγµένων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν ζητάµε από τον κόσµο να κάνει θυσίες, οφείλουµε να κάνουµε κι
εµείς θυσίες. Δεν µπορούµε να ζητάµε από τον ελληνικό λαό να
στερηθεί βασικά αγαθά κι εµείς να συνεχίζουµε να έχουµε τα ίδια
προνόµια.
Αντίθετα εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είστε διατεθειµένοι να κάνετε πραγµατικές τοµές και µεταρρυθµίσεις, γι’ αυτό
και ο νέος προϋπολογισµός είναι άλλη µια αποτυχία µέσα σε
αυτά τα δύο χρόνια της διακυβέρνησής σας. Πρέπει να αντιληφθείτε και να αποδεχθείτε ότι αποτύχατε και να απαλλάξετε την
Ελλάδα από νέες περιπέτειες και καταστροφές.
Φυσικά καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για ένα λεπτό
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι επί προσωπικού,
αλλά για την οικονοµία της συζήτησης, επειδή ο Υπουργός αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία τα οποία φέρατε, θα λάβετε τον
λόγο για την ανασκευή εκ µέρους σας. Δεν είναι προσωπικό το
θέµα. Θέλετε επί της ουσίας κάτι να ανασκευάσετε. Καλό είναι
για την ουσία της συζήτησης …
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Δεν αναφέροµαι στην τοποθέτηση του
κυρίου Υπουργού. Αναφέροµαι στην τοποθέτηση του προηγούµενου οµιλητή, του κ. Ριζούλη, που αναφέρθηκε δύο φορές στο
όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αναφέρθηκε, αλλά επί
στοιχείων. Επί της άποψης αναφέρθηκε. Δεν αναφέρθηκε ούτε
υβριστικά, ούτε …
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ακριβώς, γιατί απέδωσε σε µένα µία πορεία ενός συνεταιριστικού κινήµατος ότι ευθύνεται για την κατάσταση στον πρωτογενή τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Αναφέρθηκε δύο φορές στο όνοµά µου
ο προηγούµενος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν στην οµιλία µου
από το Βήµα της Βουλής αναφέρθηκα στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα ο πρωτογενής τοµέας. Η κύρια και βασική αιτία
γι’ αυτό είναι οι πολιτικές από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
που οδηγούν στην ταχεία συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος.
Και εδώ µου αποδόθηκε προηγουµένως ότι δεν αναφέρθηκα
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σε ποια κατάσταση ήταν το συνεταιριστικό κίνηµα: η κοµµατοκρατία, η διάλυση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν διαφωνούµε σε αυτά.
Πρώτος εγώ θα πω ότι για να υπάρξει ισχυρή αγροτική παραγωγή χρειάζεται και ένα ισχυρό συνεταιριστικό κίνηµα.
Τι κάνατε, όµως, εσείς, για να κλείνουµε µε αυτά; Φέρατε έναν
νόµο περί συνεταιρισµών, που κύρια αρχή ήταν το διαίρει και βασίλευε. Από τη µια πλευρά σε αυτή τη διετία από 13% που ήταν
οι συνεταιριζόµενοι αγρότες έχουν µειωθεί στο 10% και από την
άλλη πλευρά δεν υπάρχουν κίνητρα για την ενίσχυση των συνεταιριστικών σχηµάτων, που φέρατε µε τον τελευταίο συνεταιριστικό νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Άρα µη µιλάτε στο σπίτι του κρεµασµένου για σκοινί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τζελέπη, είτε έτσι
είτε αλλιώς, η συζήτηση για αυτό το θέµα έγινε προσφάτως επί
της ουσίας και ήταν εξαντλητική.
Τον λόγο έχει ο κ. Ριζούλης για είκοσι δευτερόλεπτα.
Κύριε Υπουργέ, µην παρέµβετε παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, να παρέµβει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Ριζούλη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Δεν αναφέρθηκα καν σε αυτό. Αναφέρθηκα σε αυτό που είπε ο κ. Τζελέπης, διερωτώµενος πώς θα πάµε στα χωριά µας. Γι’ αυτό µίλησα και απάντησα ότι ο χώρος του
κ. Τζελέπη ευθύνεται για τη διάλυση του συνεταιρισµού και του
συνεταιριστικού κινήµατος. Πώς πάει ο κ. Τζελέπης στα χωριά
και τι λέει για αυτό; Αυτή ήταν η ερώτησή µου. Αν είναι επί προσωπικού πάλι, µπορεί να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καλώς, είναι ρητορική η
ερώτηση. Δόθηκε απάντηση κανονικά. Εξεφράστηκαν οι απόψεις.
Παρακαλώ πολύ, ο κ. Λυκούδης, Βουλευτής του Ποταµιού,
έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
ξεκινήσω µε τη ρήση ενός διάσηµου Αµερικανού οικονοµολόγου
και κοινωνικού επιστήµονα του Γκάλµπρεϊθ, του Τζον Κένεθ, όχι
του γιού του Τζέιµς. Θυµάστε αυτόν τον απίθανο αρχιτέκτονα
του διαβόητου plan X, ο οποίος σχεδίασε µε κυβερνητική εντολή
–όπως γράφτηκε, για να είµαι πιο δίκαιος–εν κρυπτώ και παραβύστω, την εγκληµατική έξοδο της χώρας από το ευρώ.
Ο πατήρ, λοιπόν, έχει πει: «Η µόνη λειτουργία των οικονοµικών
προβλέψεων είναι να κάνει την αστρολογία να φαίνεται αξιοσέβαστη». Αυτή την εντύπωση µου δηµιουργεί η πανσπερµία των
προβλέψεων για την οικονοµική µεγέθυνση του 2017 από το επίσηµο 2,7%, τη µέση πρόβλεψη του 1,3% της αγοράς ή του
ΟΟΣΑ.
Διερωτώµαι επί παραδείγµατι, είναι δυνατόν να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση στο προβλεπόµενο ύψος, όταν µειώνεται το
διαθέσιµο εισόδηµα, όταν επιβάλλονται φόροι ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που µε τις ασφαλιστικές εισφορές µπορούν
να ξεπεράσουν τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Είναι δυνατόν να επαρκούν οι επενδύσεις κάτω από το 10%
του ΑΕΠ, όταν χρειαζόµαστε διπλάσιες, µε ανύπαρκτη την εσωτερική αποταµίευση, άρα και τη δυνατότητα επαρκούς τραπεζικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας, µε τις ιδιωτικοποιήσεις να
καρκινοβατούν, µε τους ξένους επενδυτές να απέχουν;
Είναι δυνατόν να αυξηθούν οι εξαγωγές, χωρίς να µειωθεί το
υπέρογκο κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων;
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τέτοιες επισφαλείς, κατά τη
γνώµη µου, παρακινδυνευµένες προβλέψεις, που εξ αντικειµένου
εξαρτώνται από αστάθµητους εσωτερικούς και ανεξέλεγκτους
εξωτερικούς παράγοντες, εύκολα µετατρέπονται σε πολιτικό ποδόσφαιρο σε λασπωµένο πολιτικά γήπεδο.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και αν κάποιος
µπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά, αυτό που είναι εντελώς ακατανόητο, εξωφρενικό και παρανοϊκό αλλά συνάµα σκοπίµως παραπλανητικό είναι οι έξαλλοι εκ προοιµίου πανηγυρισµοί ότι
βρισκόµαστε προ των πυλών εξόδου από την κρίση µε επερχόµενη ανάπτυξη, πανηγυρισµοί που επαναλαµβάνονται µε την
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απόφαση του προχθεσινού Eurogroup, µε τις αναµενόµενες βραχυπρόθεσµες ρυθµίσεις για το χρέος στο απώτερο µέλλον και
βέβαια υπό όρους, µε ανάληψη βαρύτατων δεσµεύσεων από την
Κυβέρνηση, µε άλυτο το θέµα των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018, µε νέο κόφτη, µε το επάρατο ΔΝΤ να
επιστρέφει δριµύτερο.
Είναι ευπρόσδεκτο βέβαια και θετικό κάθε µέτρο που διευρύνει έστω και στο ελάχιστο τα δηµοσιονοµικά περιθώρια της
χώρας, αλλά δεν προσφέρεται για πανηγυρισµούς, όταν το τέταρτο µνηµόνιο ενδεχοµένως να είναι προ των πυλών. Και αν θα
είναι, θα είναι δικό σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πολίτες έχουν πλέον νιώσει στο πετσί τους την κυβερνητική
πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση και αυτή τη φορά να παραπλανηθούν µε τον «δράκο» του χρέους.
Όµως ακόµη και αν αυτό είχε κάποιος την καλή διάθεση να το
προσπεράσει, θεµελιώδη ερωτήµατα που έχουν προ πολλού
τεθεί παραµένουν αναπάντητα. Γιατί έπρεπε άραγε να χαθούν
τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια για να επιστρέψουµε ενδεχοµένως
εκεί που βρισκόµασταν το 2014 και µάλιστα, σε δυσµενή διεθνή
συγκυρία, µε το κλίµα πιο δυσµενές για την Ελλάδα, µε τις τιµές
του πετρελαίου να ανεβαίνουν και όλα τα συναφή; Γιατί έπρεπε
η Κυβέρνηση να φορτώσει τη χώρα µε νέο δυσβάσταχτο χρέος
για να συζητάµε τώρα την ελάφρυνσή του; Γιατί έπρεπε να φορτωθεί η χώρα µε νέα µέτρα 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Σιγή ιχθύος. Δεν µπορούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, γιατί έχουν τεθεί αρκετά νωρίς και γιατί
αν απαντηθούν είναι σαν να οµολογείτε µια απάτη, είναι σαν να
οµολογούνται καταστροφικά αποτελέσµατα και αυτό δεν είναι
καθόλου εύκολο να το κάνουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές. Το καταλαβαίνω.
Η δήθεν βίαιη ωρίµανση του ΣΥΡΙΖΑ δοκιµάστηκε βιαιότατα
πάνω στις πλάτες των πολιτών ως πειραµατόζωα εφαρµογής
χρεοκοπηµένων ιδεών, µάλιστα µε περισσή αλαζονεία και πολλές
φορές µε ολοκληρωτική προπαγάνδα. Το τίµηµα της δήθεν ωρίµανσης ήταν και παραµένει τεράστιο σε όλα τα επίπεδα: το οικονοµικό, το κοινωνικό, το θεσµικό, το ηθικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν δυνατόν, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αξιοποιήσει την απόλυτη στροφή του, που καλά κάνατε και την κάνατε. Δεν µπορούσε να την αξιοποιήσει, γιατί δεν
είχε ούτε στοιχειωδώς προετοιµαστεί για να κάνει τέτοια στροφή.
Αναφορικά µε τον προϋπολογισµό, στο σύνολό του είναι φανερό ότι δεν έχει έρµα, δεν έχει πυξίδα, δεν έχει κάποιον αναπτυξιακό πυρήνα, δεν έχει κάποια θεµέλια ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, όπως ευαγγελίζεσθε. Είναι στην ουσία φοροκεντρικός και υφεσιακός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τη διαµάχη για τα
νούµερα, είναι αδήριτη ανάγκη να στρέψουµε την προσοχή µας
στη φτώχεια, στο όριο της οποίας βρίσκεται το ένα τρίτο των
συµπολιτών µας, στην ακραία φτώχεια που έχει φτάσει στο 15%,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και σχετική µελέτη της «διαΝΕΟσις».
Εµείς εδώ στην Ελλάδα έχουµε φόρους Βόρειας Ευρώπης και
κοινωνικό κράτος Νότιας Ευρώπης. Στόχος µιας ελεύθερης, δηµοκρατικής και προηγµένης κοινωνίας δεν µπορεί να είναι η εξίσωση της φτώχειας µε την εξαθλίωση, αλλά να προάγει την
ευηµερία και µέσω αυτής την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη
κατανοµή του πλεονάσµατος, όχι των ψιχίων της φτώχειας.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι από καρδιάς το
λέω, τερµατίστηκε διά µαγείας η ανθρωπιστική κρίση αυτά τα
χρόνια; Έπαψαν να λιποθυµούν τα παιδιά στο σχολείο; Το ξανασκέφτηκαν οι αυτόχειρες; Έληξε η ξένη κατοχή; Τι ακριβώς έχει
γίνει; Ας σοβαρευτούµε και ας συνειδητοποιήσουµε ότι χωρίς
διαρθρωτικές αλλαγές δεν πρόκειται να συνέλθουµε ούτε να
δούµε φως. Το ασφαλιστικό παραµένει στην κόψη του ξυραφιού.
Τα ταµεία χρωστούν 2,4 δισεκατοµµύρια στον ΕΟΠΥΥ. Το σύστηµα υγείας βρίσκεται υπό κατάρρευση. Η παιδεία αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα µας. Μια στις τέσσερις µικροµεσαίες εµπορικές
επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρεµού από τη φορολογική ασφυξία και την έλλειψη ρευστότητας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας άλλος διάσηµος οικονοµολόγος και δηµόσιος άνδρας, ο Κέυνς, έχει πει: Η δυσκολία δεν
έγκειται στο να αναπτύξουµε νέες ιδέες όσο να δραπετεύσουµε
από τις παλιές.
Η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν µπορεί να παράγει νέες ιδέες, αλλά
δυστυχώς είναι εγκλωβισµένη στη φυλακή σκουριασµένων
ιδεών, είτε υπό την αριστερή είτε υπό τη δεξιά εκδοχή τους. Άλλωστε, δεν είναι τώρα πια δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -πιστέψτε µε το λέω ειλικρινά- ούτε καν ευδιάκριτες τώρα
πια η δεξιά και η αριστερή εκδοχή στην πολιτική της Κυβέρνησης.
Πιστεύω όµως βαθιά ότι µπορούµε να αλλάξουµε την πορεία,
αρκεί να διαλύσουµε τους µύθους, να υπερασπίσουµε θεσµούς,
να αποκρούσουµε αυταρχικές συµπεριφορές -το πιστεύω-, αρκεί
να πατήσουµε γερά στο έδαφος της πραγµατικότητας και της
αυτογνωσίας, αρκεί να κλείσουµε τα αυτιά µας στις σειρήνες του
αριστερού και δεξιού λαϊκισµού και στους δηµαγωγούς, όποιοι
είναι αυτοί και όσοι έχουν καταστρέψει τη χώρα, αρκεί να αναλάβουµε τις ευθύνες που µας αναλογούν, χωρίς βολικές µεταθέσεις, όλοι µας, κι εσείς κι εµείς -όλοι µας!-, αρκεί να εµπιστευθούµε προοδευτικές, δηµοκρατικές πολιτικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη µου οµιλία από
αυτό το Βήµα µετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν τέλη Φεβρουαρίου 2015- είχα πει µε ειλικρινή αγωνία –κάποιοι από εσάς µπορεί να το θυµούνται- το εξής: «Φοβάµαι πως
το «πρώτη φορά αριστερά», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί σύντοµα να µετατραπεί στην κοινωνία στο «ποτέ ξανά Αριστερά»», διότι έβλεπα πως το ίδιο κύµα διαµαρτυρίας που σας
σήκωσε ψηλά ήταν ικανό το ίδιο να σας τσακίσει στα βράχια.
Τώρα, το βλέπουν πολλοί αυτό. Αυτό όµως που είναι άδικο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτικά και κοινωνικά, είναι µαζί µε εσάς να τσακίσει στα βράχια και την Αριστερά
ως πολιτικό ρεύµα στο σύνολό της. Είναι άδικο ιστορικά.
Γι’ αυτό επιµένω -και θα επιµένω κόντρα στις δυσκολίες και
στις ναυαγισµένες προσπάθειες- στην αδήριτη ανάγκη της αλλαγής του κλίµατος και των συσχετισµών, µέσα από τη συγκρότηση µιας µεγάλης δηµοκρατικής, µεταρρυθµιστικής παράταξης,
µε τις δυνάµεις µιας νέας Αριστεράς µεταρρυθµιστικής, παρούσης, όχι µόνο γιατί έτσι ανασυγκροτείται ένας χώρος κατακερµατισµένος όλων µας, αλλά γιατί είναι πολύ χρήσιµος εθνικά
αυτός ο χώρος και γιατί κυρίως έτσι δηµιουργούνται σοβαρές
προοπτικές σταθερών κυβερνήσεων συνεργασίας τόσο αναγκαίων για τις πολιτικές ανασύνταξης που χρειάζεται η χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς.
Έχετε αντιληφθεί ότι σήµερα υπάρχει µια µεγαλύτερη άνεση
κατά κάποιον τρόπο στους οµιλητές, η οποία θα αφαιρεθεί κάποια άλλη στιγµή, αύριο ή µεθαύριο, γι’ αυτό θα παρακαλούσα
για λόγους ισοτιµίας µε τους συναδέλφους να υπάρχει µια αυτοσυγκράτηση από όλους.
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλώντας πέρυσι στην ίδια Αίθουσα για τον προϋπολογισµό
του 2016 τον είχα χαρακτηρίσει στατικό και είχα αιτιολογήσει τη
θέση µου αυτή γιατί υπήρχαν ζητήµατα τα οποία αν δεν ρυθµίζονταν δεν θα µπορούσε η οικονοµία να επανεκκινήσει. Είχα
φέρει, λοιπόν, το παράδειγµα των κόκκινων δανείων, των επιχειρηµατικών δανείων, ζητήµατα τα οποία εξακολουθούν ακόµα να
µην είναι ρυθµισµένα και να δηµιουργούν µια αναστάτωση στην
οικονοµία γενικότερα.
Τον ίδιο χαρακτήρα θεωρώ ότι έχει και ο προϋπολογισµός του
2017. Θα τον ονοµάσω και πάλι στατικό, διότι από την προσέγγιση την οποία επιχειρεί κανείς βλέπει ότι λείπει κάτι. Λείπει
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εκείνο το οποίο θα έδειχνε µια φτερούγα στην Ελλάδα, ένα ξεπέταγµα, για να µπορέσει η οικονοµία να κινηθεί. Δεν το προετοιµάζει.
Και παράλληλα, από όσα βλέπουµε και ακούµε, δεν έχει την
αποδοχή και την ανταπόκριση της κοινωνίας. Ένας προϋπολογισµός για να αποδώσει και ιδιαίτερα ένας βαρύς προϋπολογισµός, ο οποίος φέρνει αυτή τη στιγµή σε εφαρµογή τα φορολογικά και ασφαλιστικά µέτρα τα οποία έχουν το προηγούµενο
διάστηµα νοµοθετηθεί κι έχουν έναρξη ισχύος από την 1η του
έτους, θα πρέπει να έχει την αποδοχή και την ανταπόκριση της
κοινωνίας. Δεν µπορεί να τον έχει ο προϋπολογισµός αυτός
αυτόν τον χαρακτήρα και συνεπώς παραµένει στατικός και παραµένει ο προβληµατισµός µου για το πώς θα µπορέσει να εκτελεστεί στο τέλος.
Θα δώσω στη συνέχεια ορισµένα παραδείγµατα. Πριν, όµως,
πω τα παραδείγµατα, τα οποία θέλω να επικαλεστώ, θα πω και
κάτι άλλο, το οποίο ιστορικά παραµένει ενεργό.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και στην παρούσα συγκυρία της βαριάς
οικονοµικής κρίσης, της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, έχουµε πάλι την επέµβαση του ξένου παράγοντος. Τι εννοώ µε
τούτο; Σε όλες τις κρίσιµες στιγµές της Ελλάδος αναγκαστήκαµε
να προσφύγουµε στον περίφηµο «ξένο παράγοντα». Είτε το
1821, για να πάρουµε τα δάνεια της Ανεξαρτησίας, είτε και σε
άλλες περιόδους πτώχευσης αντίστοιχα είχαµε τον ξένο παράγοντα και ακόµα και µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Να θυµίσω
το Σχέδιο Μάρσαλ που, κατά την άποψή µου, αυτό µερικώς επέτυχε.
Τώρα, όµως, ο ξένος παράγων, όπου από κακές πολιτικές, από
κακές εκτιµήσεις, από κακές συγκυρίες αναγκαστήκαµε ως ικέτες και όχι ως ισότιµοι να προσφύγουµε –παρ’ όλο που εµείς, η
Ελλάδα, έπρεπε να έχουµε τον ισότιµο ρόλο και το κύρος µιας
χώρας που ανήκει στην οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών- είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ παρ’ ότι είµαι οπαδός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην παρούσα συγκυρία θα την ονοµάσω «ξένο παράγοντα». Και γιατί το λέω αυτό; Διότι ο στόχος ήταν να εξασφαλίσουµε πιστώσεις, τις οποίες δεν µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε
από καµµία άλλη πηγή.
Τι συνέπεια είχε όµως αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είχε
τη συνέπεια ότι όταν δανείζεται µία χώρα, όταν και ο απλός πολίτης αναγκάζεται να δανειστεί, του παρέχεται διά του δανείου
κατ’ ανάγκην και τεχνογνωσία.
Τουτέστιν οι όροι, βάσει των οποίων το δάνειο θα χρησιµοποιηθεί και η δηµιουργία προϋποθέσεων, που θα ανταποκριθεί ο
οφειλέτης στην εξυπηρέτηση του δανείου.
Η τεχνογνωσία, λοιπόν, η οποία µας δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, είχε άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είχε την έννοια τού να µπορέσει να διατηρήσει
την Ελλάδα στις ανεπτυγµένες χώρες, δυστυχώς. Η τεχνογνωσία
ήταν τεχνογνωσία λιτότητας και αυτά τα µέτρα, τα οποία περιλαµβάνονται και στον προϋπολογισµό, ο οποίος εισάγεται προς
ψήφιση και κύρωση, είναι µέτρα λιτότητας.
Οπότε τίθεται το ζήτηµα: Μπορεί ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός να δώσει ένα όραµα; Στερείται οράµατος. Υπάρχει έλλειψη οράµατος. Και γιατί υπάρχει έλλειψη οράµατος; Υπάρχει,
ταυτόχρονα, και έλλειµµα κυβερνήσεων. Στα οκτώ-εννέα χρόνια
της κρίσης και στα προηγηθέντα δέκα, περίπου, χρόνια των δανεικών και των ελλειµµάτων δεν δηµιουργήθηκε όραµα, πέρα
από µία επίφαση lifestyle. Είναι η ίδια έκφραση που είχα χρησιµοποιήσει και στην περσινή µου οµιλία. Αυτά πληρώνουµε σήµερα.
Βεβαίως, ο παρών προϋπολογισµός, ο υπό ψήφιση, έχει και
νούµερα. Αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, ανέπτυξαν τα νούµερα. Εγώ θα αναφερθώ σε ορισµένα ως παραδείγµατα εντελώς
λεπτοµερειακά, τα οποία όµως µου δίνουν την εικόνα και της
αταξίας -αν θέλετε- των οικονοµικών του κράτους, όπου δεν επιχείρησε κανένας να βάλει µια τάξη για να µπορέσει να υπάρχει
και ισορροπία και στα έσοδα της χώρας.
Βλέπω, λοιπόν, µέσα στο σχέδιο του προϋπολογισµού ότι εξακολουθεί η κακοδαιµονία των καταπτώσεων εγγυήσεων και γίνεται µια εκτίµηση για 1.748.000.000, που σηµαίνει ότι δεν µπόρεσε
να µπει µια σειρά στα περίφηµα δάνεια των βιοτεχνιών, των βιο-
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µηχανιών, τα οποία ποτέ δεν εξυπηρετήθηκαν —είναι βέβαιο ότι
το µεγαλύτερο µέρος ενθυλακώθηκε- αλλά το κράτος είχε δώσει
εγγυήσεις προς τις τράπεζες, ούτως ώστε διά των εγγυήσεων
να µεταφερθεί η ευθύνη στο κράτος. Βλέπω, λοιπόν, ότι µετά
από οκτώ χρόνια δεν έχει τακτοποιηθεί ακόµη το ζήτηµα αυτό,
δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες συµφωνίες και ρυθµίσεις και θα κληθεί ο βεβαρηµένος προϋπολογισµός να δώσει 1.748.000.000.
Αντίστοιχα, στις αναλήψεις χρεών φορέων βλέπουµε ότι συνεχίζεται αυτό: Όσοι χρεοκοπηµένοι φορείς του κράτους, της γενικής κυβέρνησης, έχουν «ανοίγµατα», τα µεταφέρουν στην Κυβέρνηση.
Εκτίµηση 544 εκατοµµύρια είναι το, κατά την άποψή µου, αν
θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, και πλέον αστείον του προϋπολογισµού, µετοχολόγιο του ελληνικού δηµοσίου, οι προνοµιούχες
µετοχές του ν.3723/2008, µια αξία που τάχα ανήκει στο ελληνικό
δηµόσιο και έχει µια απαίτηση εκ των µετοχών αυτών. Είναι οι
τραπεζικές µετοχές οι προνοµιούχες, οι γνωστές «µετοχές Αλογοσκούφη», που θα είχαν απόδοση 10%, θα εξαγοράζονταν εντός πενταετίας και σήµερα είναι µηδενικής αξίας. Το γράφει,
όµως, ο προϋπολογισµός ως απαίτηση του ελληνικού δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας ελάχιστα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, λοιπόν, βλέπω κι ένα άλλο ζήτηµα. Έχουµε κι
ένα κεφάλαιο που συνοδεύει τον προϋπολογισµό, για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Δεν αναφέροµαι σ’ αυτή που πήγε στην Εταιρεία Συµµετοχών του Δηµοσίου και Δηµόσιας Περιουσίας –είναι αυτή που θα πουληθεί, θα
πάει στο καλό- αλλά αναφέροµαι στην αποµένουσα περιουσία
του ελληνικού κράτους, η οποία τι απόδοση έχει; Ούτε αυτή κατάφερε ποτέ διαχρονικά να αξιοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έχει µια απόδοση –λέει33 εκατοµµυρίων ευρώ. Από τι όµως; Τα 31 εξ αυτών είναι πρωτόκολλα αποζηµιώσεων αυθαιρέτου χρήσεως. Τουλάχιστον
στους παροικούντας τα δικαστήρια είναι γνωστό ότι ουδείς πληρώνει αυτά τα πρωτόκολλα –είναι για τους αιγιαλούς- διότι προϋποθέτουν τελεσιδικία δικαστηριακή. Αναστέλλεται η πληρωµή
τους µέχρις ότου τελεσιδικήσουν. Τα δικαστήρια δεν τελειώνουν
ποτέ. Γίνεται µια υπερεκµετάλλευση. Εποµένως και αυτό το ζήτηµα θα έπρεπε στον προϋπολογισµό και προηγουµένως να έχει
αντιµετωπιστεί νοµοθετικά, για να µην έχω εγώ τη δυνατότητα
να φέρνω αυτά τα παραδείγµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον συνάδελφο κ. Καρρά.
Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια από τις κορυφαίες στιγµές
κοινοβουλευτικού έργου, η συζήτηση επί του προϋπολογισµού,
πραγµατοποιείται για δεύτερη συνεχή φορά από την Κυβέρνηση
της Αριστεράς.
Αυτή η Κυβέρνηση όπως και πέρυσι, µε τον προϋπολογισµό
του 2016, έτσι και φέτος δίνει το στίγµα της πολιτικής της, επιδιώκοντας ένα διπλό αποτέλεσµα: Από τη µια µεριά τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και από την άλλη τη στήριξη των πιο αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων και γενικότερα όλων αυτών που
έχουν πληγεί περισσότερο τα τελευταία έξι χρόνια βαθιάς οικονοµικής ύφεσης και απαρέγκλιτης εφαρµογής των µνηµονίων.
Είναι σαφές ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή πολιτικών µε θετικό κοινωνικά πρόσηµο είναι καθαρά µια πολιτική επιλογή της
Κυβέρνησης, που πηγάζει από τις αξίες της Αριστεράς και από
την ανάγκη να υπηρετηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και υπό τον περιορισµό των διαθέσιµων πόρων η Κυβέρνηση επιχειρεί, τόσο να ενισχύσει την κοινωνική προστασία και να ενδυναµώσει το κοινωνικό κράτος όσο και
να τονώσει τις δηµόσιες επενδύσεις.
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Βέβαια, η κριτική που έχει ασκηθεί από την Αντιπολίτευση και
αφορά την υποτιθέµενη µείωση του προϋπολογισµού ως προς
το κοινωνικό του σκέλος έχει ήδη καταρρεύσει. Η διάθεση πόρων
για την επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, έτσι
ώστε να καλυφθούν πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και η ενίσχυση των παροχών στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας
αλλά και της παιδείας, αποτυπώνουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης για αναδιανοµή υπέρ των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, όσο και εάν προσπαθείτε να το
αποδοµήσετε, ο ελληνικός λαός το ξέρει: Είµαστε εδώ για να
στηρίξουµε τους πιο αδύναµους. Στο ίδιο µήκος κύµατος βρίσκεται και η πρόβλεψη του προϋπολογισµού ως προς τη συνεισφορά του δηµοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Η πορεία αποδόµησης του δικτύου κοινωνικής προστασίας,
που χαρακτήρισε την περίοδο 2010 - 2015, αναστρέφεται οριστικά και συστηµατικά από την Κυβέρνηση, που στόχο έχει τη
διάσωση της κοινωνίας και της χώρας και την έξοδο από την επιτροπεία.
Σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, νοµίζω ότι είναι περιττό να σταθώ στο πόσο σηµαντική είναι η αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράµµατος, έτσι
ώστε να αντισταθµιστεί η προβλεπόµενη µείωση του συγχρηµατοδοτουµένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σκέλους.
Θα ήθελα, όµως, ως ασχολούµενη κυρίως µε θέµατα περιβάλλοντος να τονίσω ότι οι προκλήσεις, που αντιµετωπίζει η κοινωνία
µας, δεν αφορούν µόνο τον τοµέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας. Η οικονοµική και η οικολογική κρίση συµπορεύονται και ανατροφοδοτούνται. Δεν θα βγούµε από την
οικονοµική κρίση, εάν ο παράγοντας περιβάλλον δεν αποτελέσει
ακρογωνιαίο λίθο του σχεδιασµού µας.
Οι πρόσφατες διασκέψεις για το κλίµα ανέδειξαν για ακόµη
µια φορά το ταξικό πρόσηµο των κλιµατικών αλλαγών. Το µέλλον
της κοινωνίας µας, λοιπόν, πρέπει να σχεδιάζεται µε βάση την
πρόβλεψη δράσεων για την ανάσχεση και την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, την απανθρακοποίηση της οικονοµίας, την κυκλική οικονοµία, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναβάθµιση.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρα σε αυτή την
κατεύθυνση. Τα προγράµµατα που διαχειρίζεται και καλείται να
υλοποιήσει αναδεικνύουν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας έχει σαφές περιβαλλοντικό πρόσηµο.
Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοδοτήσεων κατευθύνεται
στη διαχείριση των απορριµµάτων βάσει του νέου εθνικού σχεδιασµού, σε έργα ανάσχεσης της κλιµατικής αλλαγής και προστασίας της φύσης.
Είναι σε εξέλιξη το έργο για την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου και των δασικών χαρτών. Προκηρύσσονται ήδη έργα που
αφορούν στην περιβαλλοντική βιοµηχανία. Ο χωροταξικός σχεδιασµός τίθεται σε νέα βάση και διασφαλίζει την ανάπτυξη επενδύσεων µε γνώµονα την περιβαλλοντική προστασία και ανάπτυξη.
Το ψευτοδίληµµα «οικονοµική ανάπτυξη ή περιβαλλοντική
προστασία» έχει καταρρεύσει, αποτελώντας αναποτελεσµατικό
πλέον µηχανισµό επιβολής πολιτικών των προηγούµενων κυβερνήσεων προς όφελος οικονοµικών συµφερόντων και εις βάρος
της κοινωνίας.
Το δικό µας όραµα είναι η δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή, βιώσιµη
και δηµοκρατική. Βιώσιµη, γιατί δεν εξαντλεί τους φυσικούς αλλά
και τους ανθρώπινους πόρους, αλλά µεριµνά για τη διατήρηση
και αναπαραγωγή τους. Δηµοκρατική, γιατί συνεπάγεται µοίρασµα των ωφελειών, εµβάθυνση δηµοκρατικών θεσµών, ενσωµάτωση της κοινωνίας στην πολιτική ζωή. Και αυτό το όραµα
συγκροτείται σταδιακά και µέσω των προϋπολογισµών των δύο
τελευταίων ετών, παρά το ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Στον προϋπολογισµό, λοιπόν, του ερχόµενου έτους, που θα
τον φέρει ξανά η Κυβέρνησή µας, πιστεύω ότι ο περιβαλλοντικός
παράγοντας θα είναι αναβαθµισµένος και θα αποτυπώνεται σαφέστερα στις κατευθύνσεις χάραξης της πολιτικής. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πρέπει να αποτυπώσει την πο-
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λιτική βούληση της Κυβέρνησης για περιβαλλοντική προστασία
και ανάπτυξη, εντάσσοντας στους αµιγώς εθνικούς πόρους
µέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µε την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2017 επισφραγίζεται η σταδιακή αποκατάσταση
της οικονοµικής σταθερότητας και ενισχύεται η στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας. Η χώρα µας θα βγει από την επιτροπεία
µε την κοινωνία όρθια και γι’ αυτό θα δουλεύουµε ακατάπαυστα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ την κ. Ιγγλέζη.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας η κ. Νίκη Κεραµέως.
Τα χρόνια µας πολλά!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αντεύχοµαι.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τον κρατικό προϋπολογισµό, σχεδιασµένο για δεύτερη φορά από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνει τις επιλογές της Κυβέρνησης για την ελληνική οικονοµία
και κατ’ επέκταση για την ελληνική κοινωνία, ένα σχέδιο που απηχεί τις ιδεολογικές αγκυλώσεις της Κυβέρνησης, ένα σχέδιο που
αποδεικνύει περίτρανα ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διάσταση
µε την πραγµατικότητα.
Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού προβλέπεται για
το 2017 ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµία κατά 2,7%. Και προβλέπεται συγκεκριµένα ότι στην ανάπτυξη αυτή θα οδηγηθούµε,
ανάµεσα σε άλλα, µέσα από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων
κατά 9,1%. Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την εισηγητική έκθεση
πρέπει όλοι να µείνουµε ήσυχοι ότι η κατάσταση της οικονοµίας
µας βαίνει καλπάζουσα.
Κυρίες και κύριοι, θα το ευχόµουν πραγµατικά. Ωστόσο, δυστυχώς, η µελέτη των οικονοµικών στοιχείων όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο και κυρίως η µελέτη της συµπεριφοράς των µελών
της Κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια αρκούν για να αναιρεθεί αυτοστιγµεί η αισιόδοξη αυτή αντιµετώπιση.
Και θα γίνω συγκεκριµένη. Πρώτον, πώς ακριβώς θα αυξηθεί
η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8%, όταν από 1η Ιανουαρίου του
2017 θα επιβληθούν νέοι πρόσθετοι φόροι 2,6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις, θα µειωθούν οι συντάξεις κατά
1 δισεκατοµµύριο ευρώ και θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Θα το πω πολύ απλά. Με τι λεφτά ο κόσµος θα ξοδεύει περισσότερο; Πού θα βρει τα λεφτά αυτά; Και αξίζει να σηµειωθεί, σε
σχέση µε την επιβολή των νέων φόρων, ότι οι έµµεσοι φόροι, δηλαδή οι φόροι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλονται οριζοντίως -εκείνοι
που επιβαρύνουν όλες τις κοινωνικές οµάδες, ανεξαρτήτως εισοδήµατος- είναι αυξηµένοι σε σχέση µε το 2015 κατά 11,2%.
Και µια ειδική αναφορά στον ΦΠΑ, τον κατ’ εξοχήν έµµεσο
φόρο. Ο ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι της κυβερνώσας πλειοψηφίας,
παρουσιάζει αύξηση σε σχέση µε το 2015 σωρευτικά κατά
13,5%. Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, είναι δυνατόν να µιλάτε για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης όταν αυξάνετε τον
ΦΠΑ κατά 13,5%;
Και έρχοµαι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Και εδώ τα ερωτήµατα
είναι απλά. Πώς θα αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και δη κατά
9,1% όταν διώχνετε µε κάθε τρόπο αυτούς που επιθυµούν να
επενδύσουν;
Να σας θυµίσω τη διγλωσσία σας απέναντι στους Κινέζους
επενδυτές στη σύµβαση µε την «COSCO» για το λιµάνι του Πειραιά; Να σας θυµίσω τις Σκουριές; Την επένδυση της Αφάντου
της Ρόδου; Την επένδυση στο Ελληνικό; Το πρόσφατο φιάσκο
µε τον ΔΕΣΦΑ;
Και παρά τις παλινωδίες σας, παρά αυτές τις µεγάλες αποτυχίες, το 2017 προβλέπεται –άκουσον, άκουσον- αύξηση των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις κατά 1.561%. Είναι στον προϋπολογισµό σας.
Και πώς µιλάτε, κυρίες και κύριοι, για αύξηση των ιδιωτικών
επενδύσεων, όταν, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΓΕΜΗ,
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το 2016 είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία της κρίσης που έκλεισαν περισσότερες επιχειρήσεις απ’ όσες άνοιξαν, όταν µόνο τον
µήνα Οκτώβριο χάθηκαν σχεδόν ογδόντα τρεις χιλιάδες θέσεις
εργασίας, αρνητικό ρεκόρ δεκαπενταετίας, όταν δεκάδες χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να µεταναστεύσουν σε
ξένες χώρες για να επιβιώσουν;
Κυρίες και κύριοι, προσφάτως περιόδευα στην Πελοπόννησο.
Επισκέφθηκα µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες χρωµάτων.
Τους ρώτησα, λοιπόν, ευθέως: Πώς τα βγάζετε πέρα µε τη φορολογία; Τι κάνετε; Μου απάντησαν απλά, µε ειλικρίνεια. Μου
είπαν πολύ απλά: Μεταφέραµε την έδρα µας στη Βουλγαρία και
έχουµε ένα υποκατάστηµα στην Πάτρα. Έτσι ακριβώς λειτουργούµε και έτσι καταφέραµε να επιβιώσουµε.
Κυρίες και κύριοι, ας είµαστε ειλικρινείς. Δεν πρόκειται να ενισχυθούν οι επενδύσεις, αν δεν επανέλθει πρώτα η ρευστότητα
στη χώρα, στην αγορά. Και πώς θα επανέλθει η ρευστότητα,
όταν το ζήτηµα των κόκκινων δανείων παραµένει άλυτο, όταν οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες έχουν
αυξηθεί κατά 63%, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισµό και ζηµιώνοντας τις λίγες εναποµείνασες υγιείς επιχειρήσεις, όταν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι παραµένουν εν ισχύι εδώ και δεκαοκτώ µήνες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ζηµιά στην ελληνική οικονοµία
είναι τεράστια και είναι µετρήσιµη, ζηµιά η οποία αφορά και στο
κρίσιµο ζήτηµα του χρέους. Η οπισθοχώρηση της ελληνικής οικονοµίας από τα οικονοµικά δεδοµένα του τέλους του 2014 είχε
ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την επιδείνωση των όρων βιωσιµότητας του χρέους, όπως έχει αναγνωρίσει το ίδιο το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Και µπορεί η Κυβέρνηση να πλέκει διθυράµβους γύρω από το
αποτέλεσµα του Eurogroup, του προχθεσινού της 5ης Δεκεµβρίου –σηµειωτέον ότι δεν είδαµε τον Πρωθυπουργό να φοράει
γραβάτα χθες, άρα µάλλον ούτε και εκείνος είναι ικανοποιηµένος
µε το αποτέλεσµα του Eurogroup για το χρέος- αλλά η πραγµατικότητα σε κάθε περίπτωση είναι σκληρή. Και είναι σκληρή η
πραγµατικότητα για τους Έλληνες πολίτες και τις επόµενες γενεές.
Είναι σκληρή η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Και είναι σκληρή, πρώτον, διότι η Κυβέρνησή σας απέτυχε να
µειώσει τα εξωπραγµατικά πρωτογενή πλεονάσµατα του 3,5%.
Δεύτερον, διότι όχι µόνον απέτυχε να τα µειώσει, αλλά δέχτηκε
να επιβληθούν τα εξωπραγµατικά αυτά πλεονάσµατα και µετά το
τέλος του προγράµµατος, δηλαδή, και µετά το 2018.
Τρίτον, είναι σκληρά τα νέα για τους Έλληνες πολίτες, γιατί
δέχτηκε η Κυβέρνησή σας τη θεσµοθέτηση ενός µόνιµου πλέον
κόφτη δηµοσίων δαπανών για µετά το 2018.
Και, τέταρτον, είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο νέων µέτρων, προκειµένου το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να συµµετάσχει στο
πρόγραµµα. Και το λέω αυτό, διότι ούτε η απαίτησή του για χαµηλότερα πλεονάσµατα έγινε δεκτή ούτε για µείωση του χρέους.
Και όλα αυτά επιπλέον των µέτρων 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ
που έχετε ήδη επιβάλει για το διάστηµα 2015 – 2018, επιπλέον
του κόφτη δηµοσίων δαπανών 3,5 δισεκατοµµυρίων, που ήδη
έχετε συµφωνήσει και ψηφίσει, επιπλέον του υπερταµείου και
της εκχώρησης του συνόλου σχεδόν της ελληνικής περιουσίας
σε έναν οργανισµό για ενενήντα εννέα χρόνια -ενώ τα δάνειά µας
είναι για τριάντα τρία ή, τέλος πάντων, για πολύ λιγότερα- έναν
οργανισµό υπό τον έλεγχο των δανειστών.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω µε λίγα λόγια για την
παιδεία. Δεν θα αναφερθώ στη συστηµατική υποβάθµιση της παιδείας τα τελευταία δύο χρόνια ούτε και στις θεµελιώδεις αξιακές
διαφορές µας ως προς το πώς αντιλαµβανόµαστε την παιδεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση είναι για τον προϋπολογισµό και, συνεπώς, θα περιοριστώ στο ειδικό θέµα των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν.
Με ικανοποίηση παρατηρώ ότι ο προϋπολογισµός προβλέπει
αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας κατά 161.000.000
ευρώ. Επαναλαµβάνω, κατά 161.000.000 ευρώ, όχι κατά
257.000.000 ευρώ, κύριε Υφυπουργέ της Παιδείας, που αναφέ-
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ρεται στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας.
Γεννώνται ταυτόχρονα δύο ερωτήµατα. Πρώτο ερώτηµα: Θα
υπάρχουν αυτά τα χρήµατα για να δοθούν για την παιδεία; Υποθέτω ότι θα υπάρχουν. Δεύτερον, αν υποθέσουµε ότι θα υπάρχουν, πώς ακριβώς θα δαπανηθούν; Προβλέπεται ότι το 95% της
αύξησης αυτής θα δοθεί σε µισθούς και συντάξεις για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Αυτό, βεβαίως, είναι θετικό. Είναι όµως θετικό, εφόσον συνδέεται µε συγκεκριµένη στόχευση, εφόσον συνδέεται µε στρατηγικό σχέδιο. Αν υπολογίσει κάποιος ότι το µέσο κόστος ανά διορισµό ανέρχεται στα 16.000 ευρώ, η προβλεπόµενη αύξηση µεταφράζεται σε περίπου εξίµισι χιλιάδες προσλήψεις στην πρωτοβάθµια και περίπου χίλιες πεντακόσιες στη δευτεροβάθµια.
Δεν θα σταθώ στις εξαγγελίες των Υπουργών περί προσλήψεων είκοσι χιλιάδων εκπαιδευτικών. Θα επισηµάνω, όµως, ότι
έστω και αυτές οι λίγες προσλήψεις -αν όντως τα χρήµατα βρεθούν και αν όντως πάνε στις προσλήψεις- θα δώσουν, πράγµατι,
µία ανάσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Δεν µπορώ παρά να αναρωτηθώ ειλικρινά και καλόπιστα βάσει ποιας µελέτης θα γίνουν
αυτές οι προσλήψεις, βάσει ποιων σχεδίων στελέχωσης. Ποια
από τα χιλιάδες κενά θα πρωτοκαλυφθούν και σε ποιες ειδικότητες, ειδικά από τη στιγµή που έχετε ήδη συµφωνήσει µε τους
δανειστές στο περίφηµο τριετές σχέδιο ότι θα γίνουν προσλήψεις µόνο νηπιαγωγών και βοηθητικού προσωπικού; Πώς συµβαδίζουν οι προσλήψεις αυτές µε τις υποχρεώσεις που έχετε
αναλάβει έναντι των θεσµών;
Κυρίες και κύριοι, το µέλλον των παιδιών µας αξίζει κατ’ ελάχιστο σχέδιο, κατ’ ελάχιστο υπεύθυνη εθνική στρατηγική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Κεραµέως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γυµνάσιο Πάργας Πρέβεζας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε την τιµητική σας.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Σωτήριον έτος 2014, κατά τη Νέα Δηµοκρατία, κατά το ΠΑΣΟΚ, κατά το Ποτάµι. Όλα τα ζήσαµε εκεί,
η ευτυχία ξεχείλιζε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρωτίστως να αναφερθώ στην ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µας, κατά την
οποία κατατίθεται ο προϋπολογισµός προς συζήτηση, τη στιγµή
αυτή που διαπραγµατευόµαστε να κλείσουµε τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή δεν προσφέρεται για θριαµβολογίες, όµως η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για το χρέος είναι µία σηµαντική
επιτυχία και ένα αποφασιστικό βήµα εξόδου από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Όµως, τι βλέπουµε πάλι από την Αντιπολίτευση; Απαξίωση, καταστροφολογία και µιζέρια, σε πλήρη αρµονία µε τους παρατρεχάµενους µιντιακούς τους φίλους, που ωρύονται από παράθυρα
και εφηµερίδες. Όµως, ποια σοβαρή πολιτική δύναµη είναι δυνατόν να αγνοεί το θετικό βήµα αποµείωσης του χρέους; Ποια
σοβαρή πολιτική δύναµη είναι δυνατόν να παραγνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής
κανονικότητας στα εργασιακά;
Μόνο µία ανεύθυνη και τυχοδιωκτική αντιπολίτευση δεν θα
αναγνώριζε το οφθαλµοφανές θετικό αποτέλεσµα της συνεδρίασης του Eurogroup, όταν διεθνώς σε πολιτικούς κύκλους και σε
οικονοµικά έντυπα η Κυβέρνηση της Ελλάδος αναγνωρίζεται
πλέον ως ισότιµος και διεκδικητικός εταίρος.
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Η Κυβέρνηση αγωνίζεται σκληρά απέναντι στις παράλογες
απαιτήσεις του ΔΝΤ για την επιβολή νέων µέτρων και για τη διατήρηση πλεονασµάτων 3,5% µετά το 2018. Στην τακτική της Κυβέρνησης οφείλεται η ελάφρυνση χρέους ύψους 22% του ΑΕΠ,
δηλαδή τουλάχιστον 45 δισεκατοµµύρια και το κλείδωµα των επιτοκίων µε τα οποία δανείστηκε η χώρα µας το 1,5%.
Ας δούµε τώρα τον υπό ψήφιση προϋπολογισµό.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επικεντρώσω την
προσοχή µου στις προβλέψεις τού υπό συζήτηση προϋπολογισµού για τον τοµέα της παιδείας και έρευνας, καθώς επίσης και
της κοινωνικής προστασίας.
Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε στη Βουλή
και παρά τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει
η χώρα µας, στις δαπάνες για την εκπαίδευση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προβλέπεται αύξηση.
Πιο συγκεκριµένα, για το 2017 οι δαπάνες για την παιδεία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 257 εκατοµµύρια, δηλαδή κατά 5,3%
σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2016. Αντίστοιχα, διαπιστώνεται µια µικρή ποσοστιαία αύξηση στην αναλογία των δαπανών
αυτών επί του ΑΕΠ, από το 2,80% στο 285%.
Είναι σηµαντικό εδώ να τονίσουµε ότι ήδη από τον προϋπολογισµό του 2016 σταµάτησε η συνεχής µείωση των δαπανών για
την εκπαίδευση που είχαν σχεδιάσει, αποφασίσει και εφάρµοζαν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Επιτρέψτε µου µόνο µια µικρή σύγκριση ανάµεσα στον προϋπολογισµό που είχε αποφασίσει η προηγούµενη κυβέρνηση,
µέσα από το Μεσοπρόθεσµο του 2015 - 2018 και είχε ψηφίσει µε
τον ν.4263/2014, µε αυτόν της σηµερινής κυβέρνησης για τις δαπάνες που θα διατεθούν για το 2017. Με µια απλή αντιπαραβολή
στοιχείων διαπιστώνεται αύξηση δαπανών κατά 691 εκατοµµύρια
ευρώ ή σε ποσοστό 15,6%, δηλαδή, ποσοστιαία αύξηση στην
αναλογία των δαπανών από το 2,15% στο 2,85%.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν παραθέτω τα στοιχεία
αυτά για να εξάρω τον έργο της Κυβέρνησης. Ποιος δεν θα αναγνωρίσει ότι, παρά την αύξηση των δαπανών στην παιδεία, αυτές
παραµένουν ακόµη εξαιρετικά χαµηλές; Η καταλυτική αυτή σύγκριση γίνεται προκειµένου να αντιληφθούν όλοι τι θα συνέβαινε
και στην εκπαίδευση, αν δεν είχε προηγηθεί η πολιτική αλλαγή
τον Γενάρη του 2015.
Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε κάποια από
τα βασικά σηµεία στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου Παιδείας που υλοποιείται:
Ενίσχυση του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου και επέκτασή
του στα ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία.
Νέο γυµνάσιο µε ενισχυτική διδασκαλία, εξορθολογισµό της
ύλης, επέκταση του διδακτικού έτους, µείωση των εξεταζόµενων
µαθηµάτων, καθώς και πιλοτική εφαρµογή περιγραφικής αξιολόγησης.
Αναβάθµιση της ειδικής αγωγής. Αναβάθµιση της τεχνικής και
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη προγραµµάτων µαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και σπουδαστών ΙΕΚ, για την οµαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Συγκρότηση ενιαίου χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας.
Εκπαίδευση των προσφύγων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ας δούµε τώρα το κοινωνικό πρόσωπο
του προϋπολογισµού. Η οικονοµική και κοινωνική κρίση των περασµένων ετών, αλλά και η αριστερή µας συνείδηση, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης ενός σχεδίου κοινωνικής
προστασίας.
Με βασικό στόχο την άµβλυνση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων και µε σκοπό την προστασία ευάλωτων συµπολιτών µας, αναµορφώνουµε το κράτος πρόνοιας µε καλύτερη
οργάνωση των επιδοµάτων, µε αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισµό των δοµών.
Ας κοιτάξουµε τα νούµερα: Θεσµοθέτηση και χρηµατοδότηση
του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης για όλη τη χώρα µε
760 εκατοµµύρια για διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά. Επιπλέον ενίσχυση στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας µε 300 εκατοµµύρια ευρώ. Προστασία της πρώτης κατοικίας για τα οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά µε 100 εκατοµµύρια
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ευρώ.
Στο παραπάνω πλαίσιο προγραµµατίζεται, επίσης, µια σειρά
από πρωτοβουλίες στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και
πιο συγκεκριµένα: πιλοτικό πρόγραµµα µεθόδου αξιολόγησης
αναπηρίας, λειτουργία ενιαίου φορέα πληρωµής κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα, νέο πλαίσιο για την καταπολέµηση της έλλειψης στέγης ευάλωτων οµάδων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά την τελευταία εξαετία
επιτυγχάνεται εκπλήρωση των δηµοσιονοµικών στόχων για δύο
συνεχή οικονοµικά έτη και µάλιστα, σε µια περίοδο που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε και να διαχειριστούµε αυξανόµενες
ροές προσφύγων µε σηµαντική δηµοσιονοµική επιβάρυνση,
λόγω πρόσθετων αναγκών για επιχορηγήσεις του κράτους στους
εµπλεκόµενους φορείς.
Παρ’ όλες, λοιπόν, τις δυσκολίες, καταθέτουµε σήµερα έναν
προϋπολογισµό που δεν βασίζεται σε αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο πρόγραµµα, αλλά θέτει ως προτεραιότητά του το κοινωνικό
κράτος, δεν δηµιουργεί πλεονάσµατα από το µαζικό ξεπούληµα
της δηµόσιας υπηρεσίας, δεν υιοθετεί την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτά είναι που φοβάστε. Δεν θέλετε την επιτυχία του προγράµµατος. Δεν θέλετε
την επιτυχία της Κυβέρνησης. Δεν θέλετε την έξοδο της χώρας
από την επιτροπεία, γι’ αυτό και συνεχίζετε να επενδύετε στην
κινδυνολογία και προσπαθείτε, επί µαταίω, να πείσετε τους πολίτες ότι πάµε για εκλογές, ότι θα πέσουµε έξω στους στόχους
και θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, ότι η Κυβέρνησή µας οδεύει
προς τέταρτο µνηµόνιο.
Όµως, ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται, που λέει και ο λαός!
Δεν έχετε ακόµη ανακάµψει από το ψυχικό τραύµα, που σας έχει
προκαλέσει η απώλεια της εξουσίας. Εσείς συνεχίστε να ονειρεύεστε συµφορές και καταστροφές, για να δίνετε σε εµάς περισσότερα κίνητρα να σας διαψεύδουµε καθηµερινά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή για επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κάποια γενικά σχόλια για την αρχή. Άκουσα µε πολλή προσοχή
τους Υπουργούς που προηγήθηκαν. Στον κ. Σταθάκη θα αναφερθώ αργότερα. Για τον κ. Μουζάλα, µε το κακόµοιρο και απολογητικό ύφος, κρατάµε αυτό που είπε για τους λαθροµετανάστες, «όσοι θα ενταχθούν». Έτσι είπε. Να δούµε πόσοι θα ενταχθούν. Μα, φυσικά όλοι θα ενταχθούν µε δικαιώµατα, αλλά
χωρίς υποχρεώσεις.
Για την Υπουργό Τουρισµό θα µπορούσα να πω ότι ο ελληνικός τουρισµός θα µπορούσε να πάει πολύ καλύτερα, αν είχε
εφαρµοστεί και µια σχετική καµπάνια εναντίον της Τουρκίας και
είχαν ενηµερωθεί κυρίως οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι η Τουρκία
είναι ένα κράτος τροµοκράτης και πιθανόν όποιος πάει εκεί για
τουρισµό µπορεί να βρεθεί και νεκρός. Θα ήταν ένα πλήγµα στον
τουρισµό της Τουρκίας. Και άλλα πολλά θα µπορούσαν να είχαν
συµβεί.
Ο Σόιµπλε µάς απειλεί µε Grexit, αν δεν παρθούν, λέει, αναγκαία µέτρα και ότι αυτό είναι µονόδροµος. Αυτά λέει στο µήνυµά του.
Έχουµε και εµείς να στείλουµε ένα µήνυµα στον κ. Σόιµπλε:
ότι η Ελλάδα υπήρχε και πριν από το ευρώ και µπορεί να υπάρξει
και µετά το ευρώ.
Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω σχετικά µε την επίσκεψη των
Βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο. Φυσικά και η
Χρυσή Αυγή θα ήταν στο Καστελόριζο! Πού αλλού θα µπορούσε
να είναι, αν όχι εκεί; Βέβαια, είδαµε και κάποια τραγελαφικά
πράγµατα εκεί στο Καστελόριζο. Είδαµε κάποιους Βουλευτές να
µην µπορούν να κοιτάξουν ούτε µε τα κιάλια απέναντι στα παράλια.
Πρέπει να πούµε ότι οι κάτοικοι αυτών των νησιών δεν έχουν
ανάγκη από ευχές. Από γιατρούς έχουν ανάγκη και, φυσικά, από
στρατιωτική θωράκιση, όπως έχουν ανάγκη και όλα τα ελληνικά
νησιά.
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Έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα οι οµιλητές της Χρυσής Αυγής
µε πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν τον προϋπολογισµό του
2017 και έχουν κατατεθεί και προτάσεις, βάσει των θέσεων και
του προγράµµατός µας. Μιλάµε για έναν προϋπολογισµό εικονικό και ανεφάρµοστο, όπως ακριβώς οι ψεύτικες υποσχέσεις
σας πριν από κάθε προεκλογική περίοδο, αλλά και κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Μέρκελ – Σόιµπλε Λαγκάρντ και λοιπών τοκογλύφων συνεργατών σας. Στόχος: η
οικονοµική αφαίµαξη των Ελλήνων πολιτών -των Ελλήνων- η
εκτόξευση της ανεργίας στο 35% µε 38%, η πλήρης διάλυση των
ασφαλιστικών ταµείων, αυτών που λεηλάτησαν αυτές οι κυβερνήσεις, η διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής, όπου υπάρχει
ακόµα, το κλείσιµο των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κυρίως
στα δοκιµαζόµενα νησιά µας µε την αύξηση του ΦΠΑ, αλλά και
στα αστικά κέντρα, υπερφορολόγηση σε είδη πρώτης ανάγκης.
Αλήθεια, έχετε κάνει τον κόπο να βγείτε από τα γραφεία σας
και να κάνετε µια βόλτα σε κάθε πόλη σε όλη την επικράτεια;
Παντού θα δείτε µαγαζιά µε «ΠΩΛΕΙΤΑΙ», «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ». Φυσικά, το µόνο που ενοικιάζεται πια στην Ελλάδα είναι διαµερίσµατα σε λαθροµετανάστες. Στη θέση των µαγαζιών που κάποτε
συντηρούσαν την οικονοµία και έδιναν θέσεις δουλειάς, σήµερα
υπάρχει εγκατάλειψη και χρέη, που οδηγούν, δυστυχώς, πολλές
φορές ακόµη και σε αυτοκτονίες. Αυτοί οι αριθµοί, βέβαια δεν
καταγράφονται σε κανέναν κωδικό του προϋπολογισµού.
Ποια είναι τα έσοδα του προϋπολογισµού σας από δηµεύσεις
περιουσιών, των καταθέσεων πολιτικών προσώπων, µεγαλοδηµοσιογράφων, κοµµατικών οργάνων, διαπλεκόµενων µεγαλοεργολάβων και καναλαρχών; Τίποτα, µηδέν. Ποια τα έσοδα από τις
λίστες των γνωστών ληστών; Ποια από την πάταξη του λαθρεµπορίου και παραεµπορίου; Κάποια σκάνερ λέτε ότι θα τοποθετηθούν, αλλά το παραεµπόριο και το λαθρεµπόριο οργιάζει. Αρκεί
µια βόλτα στους κεντρικούς δρόµους των µεγάλων πόλεων και
τις πλατείες, για να διαπιστώσει κανείς τι γίνεται εκεί. Και αυτή,
φυσικά, η διακίνηση αυτών των προϊόντων γίνεται και πάλι από
αλλοδαπούς.
Η Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει επανειληµµένως σχετικές ερωτήσεις γι’ αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα, αλλά δεν έχουν ληφθεί µέτρα. Θα δούµε αν θα γίνει κάτι στην πορεία. Είµαστε πάρα
πολύ επιφυλακτικοί.
Η αύξηση του φόρου στα καύσιµα είναι η ταφόπλακα πολλών
επαγγελµατικών οµάδων. Αφορά τους αγρότες, τους οδηγούς
ταξί, τις µεταφορικές εταιρείες, τις µικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που είναι κρίκοι σε µία τεράστια οικονοµική αλυσίδα που
σπάει και διαλύει την οικονοµία. Ακόµα και ο καφές, το προϊόν
που είναι δεύτερο σε κατανάλωση µετά το πετρέλαιο, φορολογείται. Φορολογείται, επίσης, η σταθερή τηλεφωνία, αλλά και
είδη πρώτης ανάγκης που επειδή είναι τέτοια, γι’ αυτό και τα φορολογείτε συνέχεια.
Σε κάθε ζωτικό τοµέα έχουµε περικοπές, όπως στην υγεία, την
άµυνα, την παιδεία. Στην Ελλάδα των µνηµονίων η παιδεία δεν
είναι δωρεάν. Τα έξοδα για φροντιστήρια και για κάθε είδους επικουρική εκπαίδευση βαρύνουν τον προϋπολογισµό κάθε οικογένειας ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Τα στοιχεία που αφορούν τα
προβλήµατα στην παιδεία, που µετατίθενται µοιραία στους γονείς, είναι χαρακτηριστικά: Από το 2009 µέχρι το 2016 οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µειώθηκαν από ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιους εβδοµήντα σε εξήντα έξι χιλιάδες
εκατόν ενενήντα. Παρόµοια ήταν και η µείωση στην αναλογία εκπαιδευτικών - µαθητών.
Παγώνουν, λοιπόν, για το 2017 οι κρατικές δαπάνες για την
παιδεία. Για να είµαστε ακριβείς, προβλέπεται µία οριακή αύξηση
των δαπανών του ΥΠΕΠΘ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του
2016 κατά 257 εκατοµµύρια ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση
επί του ΑΕΠ µόλις κατά 0,05%.
Αποτελούν κοροϊδία και εµπαιγµό της κοινωνίας οι ισχυρισµοί
που έντεχνα διαρρέονται στον φιλοκυβερνητικό Τύπο από την
πλευρά της Κυβέρνησης ότι µε αρχή τον προϋπολογισµό του
2016 και στη συνέχεια µ’ αυτόν που µόλις κατατέθηκε, µπήκε
φρένο στις συνεχείς περικοπές και µειώσεις που αφορούσαν τις
δαπάνες της παιδείας τα προηγούµενα χρόνια.
Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία είναι ένα πάγιο αίτηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών, της ΔΟΕ, της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, των ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό το
πρόβληµα παραµένει ακόµα και σήµερα επίκαιρο και διαρκώς
αυξανόµενο. Είναι αληθές ότι όλες οι µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας καταβαράθρωσαν το ποσοστό των δαπανών επί του ΑΕΠ για την παιδεία, µε αποκορύφωµα το Μεσοπρόθεσµο της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ που είχε ψηφιστεί µε τον ν.4263/2014.
Η σηµερινή συγκυβέρνηση, ξεχνώντας όσα υποστήριζε είτε ως
αντιπολίτευση είτε ως εξωκοινοβουλευτική δύναµη, έρχεται σήµερα να συνεχίσει τις µνηµονιακές πολιτικές και να «παγώσει»
στην ουσία τις δαπάνες για την παιδεία, αποδεικνυόµενη για µία
ακόµα φορά ανακόλουθη και ψευδής.
Η Ελλάδα είναι και πάλι από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης και κάτω από πάρα πολλές χώρες του ΟΑΣΑ σε δαπάνες για
την εκπαίδευση. Χώρες όπως τα Σκόπια και η Βουλγαρία δαπανούν πολύ περισσότερα χρήµατα για την εκπαίδευση σε σχέση
µε την Ελλάδα, ενώ οι συγκρίσεις σε απόλυτες τιµές µε άλλες
χώρες της Ευρωζώνης είναι απλά καταθλιπτικές.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι µε τα ελάχιστα χρήµατα που διατίθενται για την παιδεία το 2017, θα υπάρξουν για µία ακόµα χρονιά τεράστιες ακάλυπτες ανάγκες, καθώς και δυσλειτουργία των
σχολικών µονάδων. Είναι βέβαιο ότι εντός του έτους θα απαιτηθεί έκτακτο κονδύλιο, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και να γίνει ανακατανοµή των πόρων από
προγράµµατα ιδιαίτερα για θεσµούς που αφορούν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει στην πράξη το δηµόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του, για να στηρίξει έτσι την ελληνική
µαθητιώσα νεολαία, που αποτελεί το µέλλον αυτού του τόπου.
Φροντίζετε, φυσικά, για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων,
ακόµα και µε το ζόρι.
Η ανάπτυξη είναι µία έννοια που έχει γίνει µία καραµέλα που
χρησιµοποιείτε όπως σας βολεύει. Η αύξηση της φορολογίας
των επιχειρήσεων, του τέλους επιτηδεύµατος ή της προκαταβολής φόρου θα οδηγήσει στο κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων αλλά
και σε ανεργία πολλούς ιδιώτες.
Μία ακόµα τραγική κατάληξη είναι η υφαρπαγή της ιδιωτικής
περιουσίας, αφού δώσατε τις σχετικές άδειες γι’ αυτό στα ξένα
funds. Όλα τα επιµελητήρια της χώρας µάς έχουν καταγγείλει
όλες αυτές τις µεθοδεύσεις. Φυσικά, δεν δίνετε καµµία σηµασία.
Εκτός από την παιδεία, δωρεάν δεν είναι, φυσικά, ούτε η υγεία
που όλο καταρρέει.
Τι κάνετε µε τα δικά σας οικονοµικά σκάνδαλα; Τίποτα! Τα κουκουλώσατε και αυτά της Νέας Δηµοκρατίας και αυτά του ΠΑΣΟΚ
και τα δικά σας. Να ενηµερώσουµε εδώ τον ελληνικό λαό ότι
ποτέ δεν ψηφίστηκε άρση ασυλίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
στην περίπτωση του Σταθάκη.
Τι γίνεται µε την ΑΟΖ; Εδώ, φυσικά, µιλάµε για µία «καραµπινάτη» προδοσία, σε συνέχεια αυτής που διέπραξε και η προηγούµενη κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ.
Ποιοι, επιτέλους, φταίνε για το χρέος; Γιατί δεν έχουν τιµωρηθεί; Πού βρίσκονται τα κλεµµένα; Γιατί δεν παράγουµε τίποτα;
Γιατί κλείνουν οι ελληνικές βιοµηχανικές µονάδες και γιατί εξαφανίστηκαν οι βιοτεχνίες; Τι γίνεται µε τα δάνεια των κοµµάτων;
Γιατί δεν γίνονται άµεσα απαιτητά από τις τράπεζες; Γιατί γίνονται κατασχέσεις πρώτης κατοικίας σε ιδιώτες και τα κόµµατα διαφθοράς και διαπλοκής είναι στο απυρόβλητο;
Γιατί διαλύσατε τα ταµεία, δίνοντας συντάξεις σε αλλοδαπούς
µε εικονικά στοιχεία; Γιατί κάνατε περικοπές στην εθνική άµυνα,
τη στιγµή που θα µπορούσαµε να έχουµε οπλικά συστήµατα από
τη Ρωσία, όπως πύραυλοι S-300, καθώς και µαχητικά Σουχόι,
έναντι κάποιων αγροτικών προϊόντων;
Γιατί δεν µας αφήνει το ΝΑΤΟ, θα µου πείτε. Γιατί συνεχίζονται
οι σπατάλες και οι διορισµοί των δικών σας παιδιών. Γιατί είναι
υποστελεχωµένοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γρέγο, ολοκληρώστε. Δεν γίνεται να συνεχίσουµε έτσι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
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Την ώρα που οι µισθοί των εργαζοµένων, όχι απλά δεν έγιναν
750 ευρώ, αλλά µειώθηκαν σε 200 ευρώ ή 100 ευρώ, εσείς συνεχίζετε τις µνηµονιακές σας δεσµεύσεις. Μένετε κλεισµένοι στα
γραφεία σας, αποµονωµένοι και κυνηγηµένοι από τον λαό που
σας εµπιστεύθηκε.
Η αριστερή παρένθεση θα κλείσει πάρα πολύ γρήγορα, αφήνοντας όµως πίσω της την απόλυτη καταστροφή.
Εµείς είµαστε εδώ για να παλέψουµε για τα δίκαια του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µίλησε τρία
λεπτά παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Παπαδόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Πότε θα µιλήσουν οι άλλοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Να τηρούν όλοι τον χρόνο, γιατί θα φτάσουν κάποιοι Βουλευτές να µη
µιλήσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουηλίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού αποτελεί ως γνωστό κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία
που επέχει στην ουσία παροχή ψήφου εµπιστοσύνης. Η κρισιµότητα, λοιπόν, αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας καθιστά
εξ αντικειµένου την άρθρωση υπεύθυνου πολιτικού λόγου.
Ο προϋπολογισµός συζητείται λίγες µέρες µετά τις αποφάσεις
του κρίσιµου Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Οι αποφάσεις του
χαράσσουν έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση που ταλανίζει τη χώρα και τον λαό µας εδώ και έξι χρόνια µνηµονιακής λαίλαπας.
Κληθήκαµε µε τις εκλογές του Γενάρη και του Σεπτέµβρη του
2015 να διαχειριστούµε τα µνηµόνια που οι δικές σας κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε
την καταστροφική πολιτική τους οδήγησαν τον τόπο σε χρεοκοπία, χρεοκοπία οικονοµική, πολιτική, κοινωνική και, το χειρότερο,
χρεοκοπία ηθική, καθώς µετατρέψατε την κοινωνία σε πολυκαρκινωµατικό οργανισµό.
Σε αυτό το ναρκοθετηµένο πεδίο κλήθηκε η Αριστερά να πορευτεί. Είναι ιστορικά επιβεβαιωµένο άλλωστε ότι την Αριστερά
η ιστορία την καλεί πάντοτε στα δύσκολα. Δεν λιποψυχήσαµε.
Αναλάβαµε στο ακέραιο το ιστορικό και κοινωνικό µας χρέος,
γνωρίζοντας πως θα περνούσαµε µέσα από τις συµπληγάδες
που πολέµιου ξένου και ντόπιου συστήµατος, του συστήµατος
που εργαζόταν από την πρώτη στιγµή το σχέδιο της σύντοµης
παρένθεσης.
Γνώριζε το σύστηµα πως κάθε µέρα που η Αριστερά βρισκόταν
στην Κυβέρνηση θα αναδυόταν όλος ο ζόφος ενός ένοχου πολιτικού συστήµατος που επικράτησε κατά τη Μεταπολίτευση.
Με διαλυµένη την κοινωνία, µε κατεστραµµένο τον παραγωγικό ιστό, µε ένα χρέος-αγχόνη για τη χώρα µας, πορευτήκαµε
και πορευόµαστε τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης. Στην πολιτική µας οδύσσεια συχνά πληγώσαµε την κοινωνία µέσα από µνηµονιακές πολιτικές που εσείς µας φέρατε. Κληθήκαµε να
αποδεχθούµε ένα σκληρό µνηµόνιο, που απειλούσε τη διάρρηξη
της κοινωνικής συνοχής.
Σε αυτή µας την πορεία έναν και µόνο στόχο είχαµε και έχουµε: Στο τέλος της τετραετίας να οδηγήσουµε τη χώρα µας στο
ξέφωτο της οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, να ξαναφτιάξουµε µια κοινωνία στηριγµένη σε αξίες που εσείς µε τις
πολιτικές σας καταρρακώσετε, να φτιάξουµε µια χώρα που να
λειτουργεί µε κανονικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως πολιτικός και ιδιαίτερα ως
εκπαιδευτικός συνειδητοποιώ ότι δεν µπορείς να επαναφέρεις
την κανονικότητα στη χώρα αν δεν θεµελιώσεις ένα εκπαιδευτικό
σύστηµα που να καθιστά το άτοµο υπεύθυνο για την ατοµική και
συλλογική του πορεία, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που να σµιλεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα και να της προσδίδει τα χαρακτηριστικά του πολίτη, που θα γίνει ο ίδιος µοίρα στη µοίρα
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του ένα εκπαιδευτικό σύστηµα εδραζόµενο στις αρχές της ελευθεροφροσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στο οικοδόµηµα της εκπαίδευσης στην προσχολική και στοιχειώδη εκπαίδευση, δηλαδή στα
θεµέλια του εκπαιδευτικού συστήµατος, εκεί όπου χτίζεται στέρεα η προσωπικότητα του ατόµου. Δίνουµε έµφαση σε ένα σχολείο για όλους, σε ένα σχολείο που να δίνει τη δυνατότητα σε
όλα τα παιδιά να προχωρήσουν και να προκόψουν. Μέληµά µας
είναι να δηµιουργήσουµε ένα δηµόσιο σχολείο θελκτικό για τα
παιδιά, µε έφεση για πραγµατική µόρφωση χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισµούς συνεπεία των οικονοµικών ανισοτήτων της κοινωνίας.
Η «αριστεία» για εµάς είναι κοινωνικό ζητούµενο και όχι αποτέλεσµα µίας οικονοµικά σηµαδεµένης κοινωνικής τράπουλας.
Μέληµά µας -και έµπρακτα το αποδείξαµε- είναι η στήριξη µέσω
του εκπαιδευτικού συστήµατος των παιδιών που παρουσιάζουν
ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες.
Η ρήση του Λυσία στον «Υπέρ του Αδυνάτου», «δει τα του σώµατος δυστυχήµατα τοις της ψυχής επιτηδεύµασιν ιάσθαι», έγινε
για εµάς το πρόταγµα στην έµπρακτη υποστήριξη µέσω της ενίσχυσης των Προγραµµάτων Ειδικής Αγωγής. Μάλιστα, αποκτά
ιδιαίτερη αξία αυτή µας η στήριξη, καθώς γίνεται µέσα σε ασφυκτικά πλαίσια µίας ανελέητης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Είναι
άλλωστε δείγµα κοινωνικής ευαισθησίας όταν δίνεις από το υστέρηµά σου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό που συζητούµε κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα στην αναστροφή της
απορρύθµισης και της διάλυσης. Η αύξηση των δαπανών για την
παιδεία κατά 15,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αποδεικνύει την προτεραιότητα αυτή. Δεν είναι επαρκής ο βηµατισµός, δείχνει όµως την κατεύθυνση. Μετά από επτά χρόνια
απορρύθµισης και διάλυσης έγιναν φέτος αποφασιστικά βήµατα
στην αποκατάσταση της κανονικότητας στα σχολεία, κανονικότητα που λυσσαλέα την υπονόµευσαν και την πολέµησαν τα κόµµατα που µε τις διαµαντοπούλειες και αρβανιτοπούλειες πρακτικές οδήγησαν το δηµόσιο σχολείο στη συστηµατική και σκόπιµη
απαξίωσή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Οι διαφορές µας, άλλωστε στα θέµατα της παιδείας είναι ο καθρέπτης των ταξικών µας διαφορών. Το σχολείο για όλους είναι
η επιλογή µας. Το σχολείο για λίγους είναι η επιλογή σας. Η κοινωνία αυτή τη διαφορά την έχει βιώσει προ πολλού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε επίγνωση του ιστορικού
µας ρόλου. Η Κυβέρνηση, σάρκα από τη σάρκα του λαού, παρά
την µνηµονιακή µέγγενη, αποφασισµένη µε την κατάθεση του
προϋπολογισµού να οδηγήσει τη χώρα στην κανονικότητα που
σηµατοδοτεί την κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση. Δυστυχώς, για εσάς, θα πορευθείτε για αρκετά χρόνια και µετά το
2019 µε σκιώδεις Υπουργούς και αυτό γιατί για χρόνια θα βρίσκεστε στη σκιά της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Η κ. Κεφαλογιάννη, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει
τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω ένα µικρό σχόλιο και ως κάτοικος αυτής της πόλης αλλά και ως Βουλευτής της Α’ Αθηνών,
ότι είναι αδιανόητο η πρωτεύουσα της χώρας να γίνεται συνεχώς
και διαρκώς πεδίο βανδαλισµών. Είναι αδιανόητο να καταστρέφονται δηµόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να µην αναλαµβάνει
κανείς τις ευθύνες του. Είναι αδιανόητο να επιστρέφουµε και
πάλι σε εικόνες και καταστάσεις, που τόσο ακριβά έχει πληρώσει
η χώρα στο παρελθόν. Και αναρωτιέµαι, λίγο αίσθηµα ευθύνης
δεν υπάρχει από την Κυβέρνηση; Υπάρχει ή δεν υπάρχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

2916

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να συµµετέχω σε
οµιλία προϋπολογισµού για δέκατη συνεχή χρονιά. Η πρώτη ήταν
τον Δεκέµβριο του 2007 για τον προϋπολογισµό του 2008. Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια που συγκλόνισαν την Ελλάδα και την
Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσµο. Τίποτα πια δεν είναι το
ίδιο.
Μέσα σε αυτές τις δέκα οµιλίες –ανέτρεξα σε όλες τις προηγούµενες αυτές τις ηµέρες- σκιαγραφείται ολόκληρη η εξέλιξη
της ελληνικής και όχι µόνο κρίσης. Από την άνοδο στα χρόνια
της ευηµερίας, στα χρόνια της ύφεσης και των µνηµονίων. Δέκα
χρόνια διαρκών εναλλαγών, απογοητεύσεις, προσδοκίες, ελπίδες, µαταιώσεις, προσπάθειες, µικρές ή µεγάλες νίκες και πάλι
οδυνηρές οπισθοχωρήσεις. Δέκα χρόνια που το µεταπολιτευτικό
οικοδόµηµα κλονίστηκε, το κοµµατικό σύστηµα µπήκε σε βαθιά
δοµική κρίση και η πολιτική και οι πολιτικοί στο στόχαστρο της
κοινωνίας.
Το νήµα που ενώνει αυτά τα δέκα χρόνια; Η προσωπική αγωνία, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Πώς από τη θέση που βρισκόµαστε, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση, θα µπορέσουµε να προσφέρουµε στην πατρίδα.
Πολλά άλλαξαν από τότε. Το µόνο που όχι µόνο διατηρήθηκε,
αλλά δυστυχώς επιδεινώθηκε, ήταν ο λαϊκισµός, οι εύκολες λύσεις και η κατασκευή διαρκώς µιας υποτιθέµενης αλήθειας.
Η Ελλάδα είχε τη θλιβερή πρωτιά µε την εµφάνιση της κρίσης
να εµφανιστούν παράλληλα όλα τα γκρίζα φαινόµενα του φόβου,
του λαϊκισµού και των άκρων, που σήµερα βλέπουµε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καµµία αυτογνωσία, καµµία σκέψη για το
πώς φθάσαµε ως εδώ και πώς θα φύγουµε από τον φαύλο κύκλο
της κρίσης. Όποια προσπάθεια ανάκαµψης και αν έγινε, σαρώθηκε από τον λαϊκίστικο µηδενισµό.
Στα τέλη του 2014, µετά από σκληρή δουλειά, µεγάλα εµπόδια
και κυρίως µεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, είχαµε καταφέρει να «σπάσουµε» τον επώδυνο υφεσιακό κύκλο. Είχαµε καταφέρει να χαράξουµε έναν δρόµο σταθερότητας, που έδινε διέξοδο και θετικές αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα.
Σήµερα, µετά από δύο χρόνια απίστευτων παλινωδιών, ιδεοληψιών και τυχοδιωκτικών επιλογών, έχουν χαθεί όλες οι προηγούµενες προσπάθειες. Δυστυχώς, η χώρα µας έχει µπει σε
τροχιά οικονοµικής αποσύνθεσης, σε φάση κοινωνικής οπισθοδρόµησης, σε µια σκοτεινή περίοδο εσωστρέφειας, ατολµίας, έλλειψης εµπιστοσύνης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό για το έτος του 2017, έναν µη ρεαλιστικό προϋπολογισµό,
έναν προϋπολογισµό γεµάτο από µικρές ή µεγάλες αντιφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να µην αναφερθώ τόσο σε αριθµούς ή τεχνικές λεπτοµέρειες του προϋπολογισµού. Άλλωστε, το έχει κάνει ήδη ο εισηγητής µας και πολλοί
άλλοι συνάδελφοί µας. Όµως, θα ήθελα να τονίσω την απόλυτη
έλλειψη επαφής της σηµερινής Κυβέρνησης µε την πραγµατικότητα. Είναι απορίας άξιο πώς µια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται «αριστερή» είναι τόσο µακριά από τον λαό, τόσο µακριά
από τα προβλήµατά του.
Η χώρα έχει βυθιστεί σε ύφεση διαρκείας, η κοινωνία έχει γονατίσει από τους φόρους, η µεσαία τάξη συνθλίβεται µε απρόβλεπτα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα, το διαθέσιµο
εισόδηµα των πολιτών µειώθηκε δραστικά.
Πώς µπορείτε να µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη, όταν η κατεύθυνση του προϋπολογισµού είναι νέοι φόροι και µάλιστα εις
βάρος των πιο αδύναµων συµπολιτών µας;
Η ανάπτυξη για εσάς είναι ταυτισµένη µε τη φοροεπιδροµή.
Το ψέµα του πρώτου διαστήµατος ότι δήθεν οι φόροι επιβάλλονται από τους δανειστές έχει µετατραπεί σε κυνική οµολογία. Οι
φόροι ήταν και είναι πολιτική σας επιλογή.
Αποτέλεσµα αυτής της επιλογής, η ιδιωτική οικονοµία να πνίγεται. Οι τράπεζες έχασαν περίπου 40 δισεκατοµµύρια ευρώ,
λόγω του κλεισίµατός τους και της επιβολής των capitals control
από εσάς, τα οποία µάλιστα προβλέπεται να µείνουν και το 2017.
Ακόµα, αποτέλεσµα ήταν το φαινόµενο του brain drain, δηλαδή
της αποχώρησης χιλιάδων νέων ανθρώπων µε υψηλές δεξιότητες και γνώσεις που φεύγουν από τη χώρα µας, ζουν, εργάζονται
και παράγουν πλούτο σε άλλες χώρες. Επίσης, οι ελεύθεροι
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επαγγελµατίες δεν αντέχουν από τη δυσβάσταχτη φορολογία και
δεν είναι σε θέση να προγραµµατίσουν τις υποχρεώσεις τους.
Τέλος, το σύνολο των συνταξιούχων υπέστη µειώσεις των κύριων
και επικουρικών συντάξεων, ενώ βέβαια έχουµε και το κόψιµο
του ΕΚΑΣ, ενώ το νέο ασφαλιστικό βρίσκεται κυριολεκτικά στον
αέρα. Αυτή είναι η ζοφερή πραγµατικότητα και αυτή είναι η αλήθεια, όπως τη βιώνει καθηµερινά ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ και στον τοµέα του πολιτισµού, την ευθύνη
του οποίου έχω από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αν µε ρωτάγατε πριν αναλάβει η Κυβέρνηση σε ποιον τοµέα
θα µπορούσε να διασωθεί µια κυβέρνηση της Αριστεράς, θα σας
έλεγα µε ειλικρίνεια τον πολιτισµό. Δυστυχώς, όµως, και εδώ
υπήρξε µια τραγική διάψευση. Ένας ακόµα µύθος, η υποτιθέµενη οργανική σχέση Αριστεράς - πολιτισµού, κατέρρευσε. Μέσα
σε δύο χρόνια άλλαξαν τρεις Υπουργοί, δηµιουργήθηκε αναστάτωση εκεί που δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, δεν εκπονήθηκε από κανέναν µια συνεκτική στρατηγική για το τι θέλουν να
κάνουν στον πολιτισµό, δεν εξασφαλίστηκαν ούτε οι ελάχιστοι
πόροι για την αξιοπρεπή λειτουργία όλων των δοµών πολιτισµού.
Αντί όλων αυτών, ζούσαµε φαινόµενα ιδεοληπτικών εµµονών,
διαλυτικών επιλογών, αποδόµησης ιστορικών θεσµών όπως, για
παράδειγµα, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και ένα είναι το
µόνο σίγουρο: Και στον πολιτισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χρειάζεται µια ολική επανεκκίνηση που θα στηρίζεται στον απόλυτο σεβασµό των δυνάµεων του πολιτισµού της χώρας, που θα
βασίζεται στον απόλυτο σεβασµό της ελεύθερης έκφρασης και
της δηµιουργίας, µια ολική επανεκκίνηση που θα εδράζεται στη
διαφάνεια και την αξιοκρατία, µε διασφάλιση της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς, στήριξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού,
εξωστρέφεια και διασύνδεση µε τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό κόσµο, δηλαδή όλα αυτά που έλειψαν αυτή τη σκοτεινή
περίοδο των δύο τελευταίων ετών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017 γυρίζει την πλάτη και στον πολιτισµό. Αδιαφορεί επιδεικτικά γι’
αυτόν, όπως αδιαφορεί για τις επιτακτικές καθηµερινές ανάγκες
του ελληνικού λαού, ενός λαού που χρειάζεται επειγόντως να
ανακτήσει τη χαµένη του αυτοπεποίθηση, να πιστέψει και πάλι
στις δυνάµεις του, να συγκροτήσει µια ισχυρή ταυτότητα, µακριά
από παρωχηµένα στερεότυπα και καθηλώσεις του παρελθόντος,
που θα ξυπνήσει την αυτογνωσία και τη βούλησή του για αλλαγή
και δηµιουργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, ο προϋπολογισµός του 2017 αποτελεί ένα ακόµα αδιέξοδο βήµα σας, µία
ακόµα απόπειρα φυγής από την οδυνηρή πραγµατικότητα που
τόσο απεχθάνεστε. Το «όχι» µας είναι αυτονόητο. Σας το επαναλαµβάνει άλλωστε καθηµερινά και ο ελληνικός λαός. Για πρώτη
και τελευταία φορά –ελπίζω- ακούστε το.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο
για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά µού προκαλεί αρκετά µεγάλη έκπληξη ο µυωπικός
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει η Αντιπολίτευση -και ιδιαίτερα
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- τον εν λόγω κρατικό προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό
να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο
συγκεκριµένος προϋπολογισµός είναι αποτύπωµα, απότοκο, παράγωγο µιας συγκεκριµένης δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία
ακολουθείται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συγκεκριµένο όνοµα. Λέγεται Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είναι ένα ακολουθούµενο εδώ και πολλά
έτη σπιράλ ύφεσης και λιτότητας, το οποίο παράγει και συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε χώρες, οι οποίες βιώνουν τη συγκεκριµένη οικονοµική κρίση. Άρα, το να στηλιτεύεις µε τέτοιου
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είδους επιχειρήµατα τον εν λόγω κρατικό προϋπολογισµό έχει
περισσότερο µικροπολιτική και µικροκοµµατική χροιά παρά στοιχεία σοβαρής πολιτικής παρέµβασης.
Γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι πολύ καλά ότι το συγκεκριµένο σπιράλ ύφεσης που ακολουθείται στην Ευρώπη έχει τα πρώτα του
πολύ σοβαρά αποτελέσµατα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είδαµε το προηγούµενο διάστηµα τι πήγε να συµβεί
στην Αυστρία, πρόσφατα τι συνέβη στην Ιταλία, τι συµβαίνει στη
Γαλλία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν απορρίπτουν πρόσωπα, δηλαδή ο Ιταλός δεν απέρριψε τον Ρέντσι γιατί του αρέσει ο Μπέπε
Γκρίλο ή ο εκπρόσωπος της Λίγκας του Βορρά. Οι Γάλλοι δεν
απορρίπτουν τον Ολάντ, γιατί τους αρέσει περισσότερο ο Φιγιόν
ή η Λεπέν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες απορρίπτουν ένα συγκεκριµένο
µείγµα ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής και άρα το επίδικο και το στοίχηµα είναι η αλλαγή της ίδιας της φυσιογνωµίας
της Ευρώπης και όχι να προβαίνουµε σε τέτοιου είδους µικροπολιτική και µικροκοµµατική αντιπαράθεση.
Κατά τη γνώµη µου, δύο είναι οι κεντρικοί άξονες πάνω στους
οποίους βασίζεται ο συγκεκριµένος κρατικός προϋπολογισµός
του 2017. Ο πρώτος άξονας έχει άµεση σχέση µε την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Δεν µιλάµε πλέον για ένα απλό πιστοποιητικό βιωσιµότητας, όπως οι προκάτοχοί µας επιδίωκαν
να µας πείσουν το προηγούµενο διάστηµα της διακυβέρνησής
τους ότι είναι βιώσιµο και ότι απλά ένα πιστοποιητικό θα µας εξασφαλίσει και τη βιωσιµότητά του αλλά και την έξοδο στις αγορές.
Είδαµε προχθές στο Eurogroup µία πολύ θετική εξέλιξη, όπου
τουλάχιστον συµφωνήθηκαν για αρχή τα βραχυπρόθεσµα µέσα
αντιµετώπισης του ελληνικού χρέους.
Ανοίγει η συζήτηση για τα µεσοπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα µέτρα και ακριβώς το τρίπτυχο αυτό είναι και το όχηµα το
οποίο θα µας οδηγήσει σε µια οικονοµική οµαλότητα τα αµέσως
επόµενα χρόνια.
Είναι αρκετό αυτό από µόνο του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δηλαδή, η βιώσιµη αντιµετώπιση του ελληνικού χρέους είναι
αρκετή να µας οδηγήσει από µόνη της στη φάση της οµαλότητας
και της σταθερότητας; Κατά τη γνώµη µου, όχι. Διότι εάν δεν αντιµετωπίσεις και τα εσωτερικά ελλείµµατα της Ελλάδας, τα οποία
αναπαράγουν το χρέος, µια απλή διευθέτησή του δεν θα µπορέσει να οδηγήσει στην πολυπόθητη οµαλότητα και σταθερότητα.
Ο δεύτερος κεντρικός άξονας, στον οποίο βασίζεται ο συγκεκριµένος κρατικός προϋπολογισµός έχει να κάνει µε τα έσοδα,
αλλά και τις αντισταθµιστικές προσπάθειες αυτής της Κυβέρνησης.
Κανένας δεν αµφισβητεί, κανείς δεν αµφιβάλλει ότι στο κοµµάτι των εσόδων για µια ακόµη χρονιά το µεγαλύτερο ποσοστό
προέρχεται από τη φορολογία εισοδήµατος. Αυτή είναι µια αλήθεια. Υπάρχουν υψηλά φορολογικά βάρη και µε αυτόν τον τρόπο
µπορούµε και καλύπτουµε το κοµµάτι των εσόδων.
Αυτό από µόνο του δεν αποτελεί προοδευτική συνθήκη για να
µπορέσουν οι πολίτες να καταλάβουν τη διαφορά στο κορυφαίο
πράγµα: στην τσέπη τους. Υπάρχουν, όµως, προσπάθειες από
την ελληνική Κυβέρνηση, οι οποίες επιδιώκουν να αντισταθµίσουν το γεγονός αυτό. Αναφέροµαι σε πολύ συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες αφορούν, κατ’ αρχάς, την αύξηση που υπάρχει
στον προϋπολογισµό, αναφορικά µε τρεις κορυφαίους τοµείς
της λειτουργίας του κράτους: την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία.
Μιλάµε για αύξηση στον τοµέα του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων µε 250 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Μιλάµε για
100 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία θα συγχρηµατοδοτεί από
εδώ και πέρα το ελληνικό κράτος δανειολήπτες, οι οποίοι δεν
έχουν δυνατότητα να πληρώσουν έστω µια δόση από τα κόκκινα
δάνεια που έχουν λάβει.
Υπάρχουν, δηλαδή, προθέσεις από αυτή την Κυβέρνηση, οι
οποίες προϋπολογίζονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που
προσπαθούν να αντισταθµίσουν αυτό που ανέφερα προηγουµένως, ότι για άλλη µια φορά στο κοµµάτι των εσόδων το µεγαλύτερο ποσοστό τους αφορά φορολογία εισοδήµατος.
Για να είµαστε ειλικρινείς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κανείς δεν αµφιβάλλει και δεν αµφισβητεί ότι η ελληνική κοινωνία
έχει σηκώσει ένα δυσανάλογα τεράστιο βάρος τα τελευταία χρό-
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νια και προφανώς έχουµε και εµείς το µερίδιο της ευθύνης µας,
το οποίο αναλαµβάνουµε. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι έχουµε πάρει και δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες έχουν φέρει σε δύσκολη θέση συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και συγκεκριµένες
κοινωνικές κατηγορίες.
Εκείνο, όµως, που µπορούµε αυτή τη στιγµή να επικαλεστούµε
είναι ότι υπάρχει πραγµατική πρόθεση να συγκεράσουµε µια κορυφαία αντίφαση: αφ’ ενός την αναγκαιότητα µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και αφ’ ετέρου την αγωνιώδη προσπάθεια
µιας Κυβέρνησης να προστατεύσει τα µικροµεσαία στρώµατα,
να βοηθήσει τον κόσµο και να πάρει και µέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες.
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό προσπαθούµε να αποτυπώσουµε και στον συγκεκριµένο κρατικό προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε, κύριε Μεϊκόπουλε, και για τον χρόνο. Μπορούµε να
λέµε αυτά που πρέπει και πιο συµπυκνωµένα.
Τώρα, τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
δεύτερος προϋπολογισµός ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη διαπραγµάτευση
ΣΥΡΙΖΑ, και φαίνεται ότι έρχεται και το δεύτερο βραβείο Χάρβαρντ, του χειρότερου διαπραγµατευτή σε παγκόσµιο επίπεδο
για τον κ. Τσίπρα. Πλησίστιοι προχωράτε για το δεύτερο βραβείο
σας και φαίνεται ότι θα τα καταφέρετε!
Για να ξεκαθαρίσω, όµως, µερικά πράγµατα, αυτά που κάνατε
στο πρόσφατο παρελθόν και κυρίως η εκχώρηση της χώρας, του
συνόλου της δηµόσιας περιουσίας στους ξένους, εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, δεσµευόµαστε ότι θα ανατραπεί και θα
επανέλθει η δηµόσια περιουσία, ως θέµα, ως περιεχόµενο, ως
αντικείµενο στην εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού και του
εθνικού Κοινοβουλίου –για να συνεννοούµαστε µεταξύ µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Αλλά για να δούµε τώρα τον προϋπολογισµό. Δεύτερος προϋπολογισµός ΣΥΡΙΖΑ: 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα έσοδα
για τα ελληνικά νοικοκυριά µέσα στο 2017. Επαναλαµβάνω: 4,5
δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερο εισόδηµα στα ελληνικά νοικοκυριά. Αναρωτιέµαι πώς θα αυξηθεί άραγε η ιδιωτική κατανάλωση
µε 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα έσοδα στα ελληνικά νοικοκυριά;
Όλο αυτό έρχεται µε άλλα 4,8 δισεκατοµµύρια επιπλέον µέτρα
που θα ισχύσουν µέσα στο 2017. Νούµερα, γιατί έχει σηµασία.
Για τις συντάξεις 570 εκατοµµύρια λιγότερα. Για ΕΚΑΣ, που
εξαφανίζεται, 586 εκατοµµύρια λιγότερα. Αύξηση 501 εκατοµµύρια των εισφορών των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελµατιών. Όλα αυτά είναι αριστερά; Είναι προοδευτικά; Είναι αναπτυξιακά; Ή µήπως βαδίζουµε διαρκώς και χειρότερα σε µία κατάσταση, η οποία είναι µη επιστρεπτή;
Έρχοµαι τώρα στο Eurogroup και χαίροµαι που είναι εδώ ο
αγαπητός συνάδελφος κ. Τσακαλώτος. Δράττοµαι της ευκαιρίας
για να αποκαλύψω εδώ, στο εθνικό Κοινοβούλιο, ότι κι εγώ και ο
κ. Τσακαλώτος είχαµε τη χαρά να παρευρεθούµε τη Δευτέρα το
βράδυ στο δείπνο των Ευρωσοσιαλιστών Υπουργών Οικονοµικών, που µόλις είχαν συνεδριάσει για το Eurogroup και επρόκειτο
να συνεδριάσουν την επόµενη µέρα για το Ecofin.
Εδώ, στο εθνικό Κοινοβούλιο, θα καταθέσω τι είπα εγώ ως εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Θα ήθελα πάρα
πολύ ο κ. Τσακαλώτος να µας πει τι είπε ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών.
Εγώ λοιπόν, εκπροσωπώντας τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη,
κατέθεσα τη βαθύτατη απογοήτευσή µας –προήδρευε ο κ. Μοσκοβισί στο συγκεκριµένο δείπνο- τη βαθύτατη απογοήτευση του
ελληνικού λαού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για τα αποτελέσµατα του Eurogroup. Και η σύγκριση γίνεται για το 2016 µε
το 2012. Το 2012 είχαµε άµεση ονοµαστική µείωση του χρέους
της χώρας κατά 61% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Είχαµε 61% διαµιάς, άµεσα, σε µια χρονιά.
Έρχοµαι στο 2016, στο Eurogroup της Δευτέρας: Μείωση σε
σαράντα χρόνια κατά 20% του δηµοσίου χρέους. Να κάνουµε
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λίγο µία κατανοµή ανά έτος. Είναι περίπου 0,5% τη χρονιά. Οι
κακοί που κυβερνούσαν το 2012, έκοψαν το δηµόσιο χρέος κατά
61% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οι αριστεροί πατριώτες, οι γίγαντες της διαπραγµάτευσης, που κυβερνούν τη
χώρα το 2016, κόβουν το δηµόσιο χρέος κατά 0,5%. Ποιο απ’ όλα
είναι πιο γενναίο, πιο αποτελεσµατικό, πιο προοδευτικό, πιο ωφέλιµο για την ελληνική κοινωνία;
Κατέθεσα και την επόµενη αντίρρησή µας για τη δέσµευσηθηλιά των διαρκών πρωτογενών πλεονασµάτων 3,5% του ΑΕΠ,
που, όπως είπα, σκοτώνει την οικονοµία και σβήνει κάθε ελπίδα
από τον Έλληνα πολίτη που έχει υποστεί τόσες θυσίες τα τελευταία χρόνια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Καταθέστε έναν πίνακα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι
συνάδελφοι, µην κάνετε διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ποιος έχει τη δυνατότητα να δεσµευτεί
για τα επόµενα δέκα χρόνια µετά το 2018; Γιατί µέχρι το 2018
είναι σίγουρο. Ποιος µπορεί να δεσµευτεί για τα επόµενα δέκα
χρόνια ότι η χώρα θα έχει πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%; Με ποιο
δικαίωµα ο κ. Τσίπρας το συνυπέγραψε αυτό, εκπροσωπούµενος
από τον κάθε Υπουργό Οικονοµικών;
Και υπάρχει και ένα τρίτο: Όλα αυτά εν τη απουσία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
για να συµµετάσχει, θα ζητήσει και άλλα µέτρα. Διότι η δεύτερη
αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Το λέω αυτό για να συνεννοούµαστε
µεταξύ µας.
Υπουργέ µου, έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση; Φαντάζοµαι
πως όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Στα
κλεισίµατα είµαστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα µείνετε στα κλεισίµατα. Να µη µείνετε στα κτισίµατα µόνο. Τουλάχιστον, εσείς δεν συµµετείχατε
στο δείπνο.
Βέβαια, έχουµε τα αντίµετρα, γενναία, πατριωτικά, αριστερά.
Ο στρατηγός Καµµένος µε τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο. Ο
µοναδικός Υπουργός Εθνικής Άµυνας δυτικής χώρας που κυκλοφορεί µε στολή. Μία ντροπή! Ποιος άλλος Υπουργός Εθνικής
Άµυνας προηγµένης χώρας κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται µε
στρατιωτική στολή; Τι είναι αυτά τα καραγκιοζιλίκια; Είστε περήφανοι; Εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είστε περήφανοι για τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησής σας;
Και να συµπληρώσω µε δύο πολύ αγαπητούς µου Υπουργούς,
των οποίων τα Υπουργεία παρακολουθώ µε πολλή προσοχή, τον
αγαπητό µου κ. Σπίρτζη και τον αγαπητό µου κ. Σταθάκη.
Ο κ. Σπίρτζης για τον προϋπολογισµό του 2017 µάς λέει ότι
µέσα στο 2017 το έλλειµµα των φορέων που εποπτεύει θα αυξηθεί κατά 30%. Τα ελλείµµατα από 322 εκατοµµύρια ευρώ θα πάνε
στα 449 εκατοµµύρια ευρώ, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει
αύξηση των ελλειµµάτων κατά 30%. Τα ελλείµµατα των αστικών
συγκοινωνιών που είναι για τη φτωχολογιά, γιατί µε το αστικό λεωφορείο δεν κυκλοφορεί ο πλούσιος, µέσα στο 2016 θα αυξηθούν κατά 100 εκατοµµύρια. Τα δύο χιλιάδες λεωφορεία που
πρέπει να κυκλοφορούν, έχουν γίνει µόνο οκτακόσια. Και τα δροµολόγια των αστικών λεωφορείων έχουν καθυστερήσεις έως και
µία ώρα. Είναι προοδευτική πολιτική αυτό;
Και να προχωρήσω στον δεύτερο Υπουργό, που όµως προχωρά µε µία βραδύτητα, πολύ µεγάλη βραδύτητα, τον κ. Σταθάκη. Ο κ. Σταθάκης το απόγευµα είπε κάτι το οποίο θα ήθελα
πάρα πολύ να εξηγήσει. Για το θέµα του ΔΕΣΦΑ είπε: «Μα, θέλατε να παρανοµήσουµε παιδιά; Η Κυβέρνησή µας δεν παρανοµεί. Δεν καταπατά κοινοτικούς κανονισµούς», υπονοώντας ότι η
διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ είναι παράνοµη.
Μα, κύριε Σταθάκη, ο κ. Σκουρλέτης τον Ιούνιο του 2016, πριν
έξι µήνες από σήµερα, όταν µας έλεγε ότι: «Η ιδιωτικοποίηση του
ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει και θα κλείσει. Μην ανησυχείτε…», δεν
ήξερε ότι είναι παράνοµη;
Και σας πούµε ότι ο Σκουρλέτης έκανε λάθος. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας τον Σεπτέµβριο, όταν δέχτηκε στο Μαξίµου τους
εκπροσώπους της «SOCAR» και τους είπε: «Το παίρνω ως διαπραγµάτευση από τον Σκουρλέτη, γιατί δεν είναι καλός και το
αναθέτω στον σύµβουλό µου, τον κ. Λιάκο», που τον έκανε και
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Υφυπουργό, δεν ήξερε ότι είναι παράνοµη η συµφωνία µε τη
«SOCAR»; Και εµείς που παρακολουθούµε δεν ξέρουµε ότι εδώ
και δύο, δυόµισι χρόνια, η ιταλική «SNAM» συµµετέχει έτσι κι αλλιώς στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μανιάτη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Πού είναι η παρανοµία; Τετρακόσια
εκατοµµύρια χαµένα από την εθνική οικονοµία και τρία δισεκατοµµύρια επενδύσεις να έχουν δυναµιτίσει και να έχουν καταστρέψει µία ενεργειακή, στρατηγική σχέση προκειµένου η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόµβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Υπάρχει ελπίδα; Η ελπίδα υπάρχει και υπάρχει στο νέο µεταρρυθµιστικό, δηµοκρατικό φορέα που επιτέλους θα γίνει πράξη,
γιατί αυτός ο κατακερµατισµός των δυνάµεων της δηµοκρατικής
παράταξης µέσα στο 2017 θα πάψει να σας δίνει τη δυνατότητα
να χαµογελάτε ως δύναµη. Η δηµοκρατική παράταξη µετά τις
επόµενες εκλογές, θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναµη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος. Είναι διακόσιοι έξι οµιλητές και είµαστε ακόµα στον τεσσαρακοστό έκτο. Ο εγωισµός του καθένα
που θέλει να τα πει όλα, καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί σε βάρος
των υπολοίπων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εις βάρος των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παπαδόπουλε, συνεχώς διαµαρτύρεστε, αλλά δεν σας ακούω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι εις βάρος των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνετε; Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Μόνο οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζουν τον χρόνο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Μηταφίδης, Βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
στα όσα µονότονα και άχαρα επαναλαµβάνουν εδώ οι εκπρόσωποι του τέως κυβερνητικού µπλοκ, που οδήγησε τον τόπο στο
σηµερινό αδιέξοδο, υπάρχει µια απλή απάντηση.
Θα µπορούσατε να µην είχατε ψηφίσει το τρίτο µνηµόνιο και
να κερδίσετε τις εκλογές. Τώρα γίνατε αντιστασιακοί ξαφνικά;
Γίνατε αντιµνηµονιακοί; Προφανώς δεν απευθύνεστε σε ανθρώπους µε µνήµη χρυσόψαρου.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θέλω να µιλήσω
σχετικά µε τις εκπαιδευτικές δαπάνες, χωρίς πανηγυρισµούς φυσικά, αλλά κάνοντας µια καταλυτική σύγκριση του νέου προϋπολογισµού µε εκείνον της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2016 κατά
257 εκατοµµύρια ευρώ ή περίπου 5,3%. Έχουµε, επίσης, µία
µικρή ποσοστιαία αύξηση στην αναλογία των δαπανών αυτών επί
του ΑΕΠ από το 2,80% που ήταν, στο 2,85%.
Έτσι, η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική που ξεκίνησε µε τον
προϋπολογισµό του 2016, ο οποίος έβαλε φρένο στις συνεχείς,
τα προηγούµενα χρόνια, µειώσεις των δαπανών για την παιδεία.
Αυτό αποδεικνύεται αν συγκρίνουµε τον προϋπολογισµού του
2017 της σηµερινής Κυβέρνησης µε τις δαπάνες που είχε αποφασίσει να διατεθούν για το 2017 η κυβέρνηση Νέα Δηµοκρατία
– ΠΑΣΟΚ µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα του 2015 - 2018 και
είχε ήδη ψηφίσει µε τον ν.4263/2014.
Αν συγκρίνουµε, λοιπόν, αυτές τις δαπάνες, διαπιστώνουµε ότι
µε τον προϋπολογισµό του 2017 οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας αυξάνονται κατά 691 εκατοµµύρια ευρώ ή κατά 15,6%. Δηλαδή από το 2,15% των δαπανών επί του ΑΕΠ που είχε αποφασίσει η προηγούµενη κυβέρνηση για το 2017, ο νέος προϋπολογισµός προβλέπει αύξηση των δαπανών στο 2,85% επί του
ΑΕΠ.
Βέβαια αυτές οι δαπάνες παραµένουν εξαιρετικά χαµηλές και
είναι πολύ µακριά από το ιστορικό αίτηµα του 15%, για το οποίο
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µάτωσε µια ολόκληρη γενιά και όχι µόνο. Όµως αν δεν είχε προηγηθεί η πολιτική αλλαγή τον Γενάρη του 2015, η παιδεία θα εξακολουθούσε να υποσιτίζεται από τα ψίχουλα του κρατικού προϋπολογισµού.
Σ’ αυτές, βέβαια, τις δαπάνες θα πρέπει να προσθέσουµε και
τις επενδυτικές δαπάνες για την παιδεία, την έρευνα, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, που αποτελούν σηµαντικό µέρος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µέσα από τη στήριξη
δράσεων που συµβάλλουν στην πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση, η επιστηµονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία ως βασικά στοιχεία της οικονοµίας της
γνώσης συµβάλλουν, όπως ξέρετε, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της καλώς εννοούµενης ανταγωνιστικότητας.
Όπως ξέρετε, καταβάλλουµε προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών και τη διάχυση της γνώσης στους νέους.
Τα έργα περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα: «Έργα υποδοµής,
κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισµός των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, καθώς και των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Θα ήθελα, επίσης, εδώ να πω ότι η επίτευξη του στόχου αυτού
και οι αλλαγές που προχωρούµε στην παραγωγική διαδικασία,
θα επιτευχθούν και µε δράσεις µέσω των συγχρηµατοδουµένων
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, που αφορούν στην εκπαίδευση και
στη διά βίου µάθηση, που µεγάλο µέρος αυτού του προγράµµατος υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτεί, επίσης,
δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, για προγράµµατα
ανάπτυξης βιοµηχανικών ερευνών, καθώς και για προγράµµατα
ενίσχυσης ερευνητικού δυναµικού.
Σηµαντική είναι, επίσης, και η συµµετοχή του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων για έργα πολιτισµού, όπως η κατασκευή,
επισκευή µουσείων, η συντήρηση µνηµείων και αρχαιολογικών
χώρων, όπως και η συνολική ανάδειξή τους.
Συνολικά οι προβλεπόµενες πιστώσεις για τις παραπάνω δράσεις ανέρχονται σε 711 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στο 10,53% του συνόλου του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Υπάρχουν αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη είκοσι προγράµµατα 30
εκατοµµυρίων ευρώ για την υποστήριξη νέων ερευνητών. Στην
προσπάθειά µας, λοιπόν, να ανακόψουµε το κύµα φυγής επιστηµονικού δυναµικού προς το εξωτερικό, προωθούµε µία ακόµη
καινοτόµο πρωτοβουλία, που προβλέπει ένα συνολικό ποσό 30
εκατοµµυρίων ευρώ για τη χρηµατοδότηση νέων κυρίως ερευνητών, µε σκοπό την ενίσχυση του ακαδηµαϊκού βιογραφικού
τους και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειµένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδηµαϊκής, ερευνητικής καριέρας
τους.
Το Υπουργείο, µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καλεί τα ΑΕΙ και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας να
υποβάλουν προτάσεις για τη δράση που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε τον τίτλο «Υποστήριξη
ερευνητών µε έµφαση στους νέους ερευνητές». Αντικείµενο του
έργου αποτελεί η υλοποίηση µικρών προτάσεων, οι οποίες θα
κατατίθενται από οµάδες νέων ερευνητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω ακόµα µια κουβέντα. Χθες κατηγορήθηκε ο
Πρωθυπουργός της χώρας ότι πήγε «ταξίδι αναψυχής στην Κούβα», νοµίζω από τον αγορητή της Ένωσης Κεντρώων. Αυτό που
ήξερε όλη η ανθρωπότητα, φαίνεται ότι το αγνοούσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων. Θα ήθελα να
του πω, όµως, ότι στα κουβανέζικα σχολεία υπάρχει µια επιγραφή του ιστορικού ηγέτη της ανεξαρτησίας τους, του Χοσέ
Μαρτί: «Ελεύθερος άνθρωπος είναι ο καλλιεργηµένος άνθρωπος»
Με την κουβανέζικη επανάσταση –ακούστε το αυτό όσοι καταδικάσατε την παιδεία στον ρόλο του φτωχού συγγενή- το 13%
του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Κούβα από τη δεκαετία
του 1960 διατίθεται για την παιδεία.
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Διαβάστε τις εκθέσεις της «κοµµουνιστικής» Παγκόσµιας Τράπεζας, που λέει ότι η Κούβα συγκαταλέγεται µαζί µε τη Φινλανδία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη στην πρώτη
τάξη των χωρών µε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από
ακαδηµαϊκή άποψη και παρά τη µεγάλη οικονοµική στενότητα,
µε αξιοπρεπείς αµοιβές προς τους εκπαιδευτικούς.
Εάν έχουµε, λοιπόν, κάτι να µάθουµε, πρέπει να το µάθουµε
όχι µόνο από όλους αυτούς τους νεοφιλελεύθερους φασίστες
µε το Αrmani που κάνουν κουµάντο στην Ευρώπη, αλλά από αυτούς που έχουν δώσει µάχες για τα δικαιώµατα των ανθρώπων
στις πιο φτωχές περιοχές του κόσµου και ας έχουν καρφωµένη
µια αµερικάνικη βάση σαν στιλέτο στην πλάτη τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μηταράκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Μηταράκη, προσέξτε και εσείς τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µε αντικαταστήσει ο κ. Τραγάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
προηγηθεί, λοιπόν, ο κ. Τραγάκης, Βουλευτής Β’ Πειραιά της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ για την κατανόηση και τον κ. Μηταράκη και όλους σας.
Θα ήθελα να σας πω µόνο ότι ήµουν εισηγητής στον προϋπολογισµό του 1992. Αντιλαµβάνεστε την εµπειρία µου.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι µια αντανάκλαση της πλήρους
και παταγώδους αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι το οδυνηρό αποτύπωµα µιας Κυβέρνησης
δύο χρόνων, οι τραγικοί χειρισµοί της οποίας βαραίνουν τη χώρα
ακόµα και σήµερα και θα την βαραίνουν συνεχώς.
Το κόστος της διαπραγµάτευσης του κ. Τσίπρα πληρώνεται
κάθε ηµέρα, σε ένα καθηµαγµένο πιστωτικό σύστηµα, µε ασφυκτική φορολογία και συρρίκνωση του εισοδήµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει µιλήσει για απώλεια 86 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τη
διαπραγµάτευση, ενώ ο επικεφαλής του ESM, o κ. Κλάους Ρέγκλινγκ έχει µιλήσει για 100 δισεκατοµµύρια.
Η οικονοµία επέστρεψε στην ύφεση, όπου και παραµένει. Το
οικονοµικό κλίµα κατέρρευσε, τα λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών-δηµοσίου εκτινάχθηκαν, το κόστος δανεισµού αυξήθηκε, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διογκώθηκαν.
Οι πολίτες που από την αρχή της κρίσης έχουν υποστεί θυσίες,
έχουν πια την οδυνηρή εµπειρίαµ να κρίνουν και να συγκρίνουν
το 2014 µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. Είναι, λοιπόν, απολύτως
ξεκάθαρο τι συνέβη. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έριξαν την προηγούµενη
κυβέρνηση, έσυραν τη χώρα σε ένα τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο,
συκοφάντησαν και λασπολόγησαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, φόρτωσαν την ελληνική οικογένεια µε τεράστια βάρη, διέλυσαν την πραγµατική οικονοµία. Ολα αυτά γιατί; Για να προσπαθήσουν να φτάσουν το 2018 εκεί που ήµασταν πριν από τρία
χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν να πω µερικά λόγια για τον
προϋπολογισµό, θέλω να καταθέσω απευθυνόµενος προς τη Κυβέρνηση ορισµένες πολιτικές µου εµπειρίες από τη µακρά παρουσία µου στην Αίθουσα αυτή.
Έχετε ανοίξει πολλά µέτωπα ,σας τα είπα και στην επιτροπή,
κύριε Υπουργέ. Η εµπειρία µου έχει αποδείξει, ότι όταν δεν κλείνουµε ένα µέτωπο, δεν πρέπει να ανοίγουµε άλλο και τα έχετε
όλα ανοιχτά και παραµένουν ακόµα ανοιχτά. Πρώτον, είναι το µέτωπο στην οικονοµία. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του µε
τον κ. Μοσκοβισί στις 5 Δεκεµβρίου διαβεβαίωνε πως τελειώνουµε την αξιολόγηση. Σύµφωνα µε την απόφαση του Eurogroup
δεν αποφασίστηκε το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, η
οποία συνδέθηκε µε τη συµµετοχή του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στο πρόγραµµα, το οποίο ζητάει νέα συγκεκριµένα
µέτρα.
Η µετάθεση του κλεισίµατος της δεύτερης αξιολόγησης δηµιουργεί θέµα µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Θα προλάβουµε, κύριε Υπουργέ; Εγώ για να ξέρετε,
εύχοµαι να προλάβουµε. Εµείς ευχόµεθα να προλάβουµε, για να
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ξέρετε τη θέση µας δηλαδή.
Έχουµε το µέτωπο του χρέους. Έχετε ανοιχτό µέτωπο µε το
χρέος. Έχετε µια διγλωσσία για τη συµµετοχή ή όχι του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Άλλα λέει ο κ. Σκουρλέτης, άλλα λέει ο
κ. Παπαδηµητρίου. Επιτέλους να τα βρείτε.
Πάµε τώρα στους κυβερνητικούς πανηγυρισµούς σε σχέση µε
τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος. Δεν τα παραγνωρίζουµε
φυσικά. Έχουν µακροπρόθεσµη επίπτωση που θα ξεκινήσει ελαφρώς το 2040 και θα ολοκληρωθεί το 2060. Έχουµε άµεση µικρή
επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους µε αντάλλαγµα τη θεωρητική µικρή ελάφρυνση του χρέους και των χρηµατοδοτικών αναγκών το 2060 και µόνο εφόσον πληρούνται,
βέβαια, έως τότε διαρκώς οι δηµοσιονοµικοί στόχοι, πρωτογενές
πλεόνασµα 3,5%.
Πρέπει ωστόσο να µην κοροϊδεύουµε τους Έλληνες. Τα µέτρα
αυτά δεν επιφέρουν καµµία µείωση της ονοµαστικής αξίας χρέους σε απόλυτους αριθµούς και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος δεν έχουν βραχυπρόθεσµο,
άµεσο όφελος. Με λίγα λόγια πρόκειται για µία µικρής κλίµακος
παρέµβαση για το χρέος µε βαριά µέτρα για κάθε νοικοκυριό και
ακόµα χειρότερα, παρατείνονται τα µνηµόνια, η επιτροπεία και
ο διεθνής οικονοµικός έλεγχος. Άλλαξε κάτι από τον Ιούνιο;
Για να φρεσκάρω λίγο τη µνήµη σας, για το κούρεµα του χρέους επί της κυβερνήσεως Παπαδήµου, το 2012 είχαµε µια άµεση
µείωση ονοµαστικής αξίας κατά 61% του ΑΕΠ και σε παρούσα
αξία µειώθηκε περίπου το 50% το 2013.
Έχετε ανοίξει µέτωπο µε τους θεσµούς. Εδώ στο Κοινοβούλιο
λειτουργούµε πια µε έναν κανονισµό, ο οποίος δεν έχει καµµία
σχέση µε τον Κανονισµό που ισχύει. Έχουµε κατεπείγοντα, έχουµε επείγοντα, έχουµε -εάν είναι δυνατόν!- νοµοθετικές βελτιώσεις τριάντα οκτώ σελίδων σε κύρωση σύµβασης.
Ανοίξατε µέτωπο µε τη δικαιοσύνη. Βάλατε τους δικαστές να
τσακώνονται µεταξύ τους.
Ανοίξατε, όµως, κυρίως µέτωπο στα εξωτερικά θέµατα. Όταν
αναγκάζεται ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Χριστοδουλίδης, να λέει ότι εγώ µιλάω µε τον Τσίπρα και δεν µιλάω µε
την ελληνική Κυβέρνηση -εννοώντας βέβαια τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Κοτζιά, τον έχει απαξιώσει- αυτή είναι µια πολύ σοβαρή δήλωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε προσπαθεί να εξωραΐσει την κατάσταση της πραγµατικής
ελληνικής οικονοµίας. Όπως πολύ σωστά τόνισε ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μητσοτάκης, εκρήγνυνται µια σειρά από
ωρολογιακές βόµβες, που θα τις βρούµε µπροστά µας το 2017,
όπως είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που διογκώνονται, τα κόκκινα δάνεια που αυξάνονται, η µαύρη τρύπα στα ασφαλιστικά ταµεία, η ρευστότητα των φορέων του δηµοσίου που επιδεινώνεται.
Η Κυβέρνηση προφανώς αδιαφορεί για την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και µε τον προϋπολογισµό επιβάλλει νέους
φόρους ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2017.
Για τα ασφαλιστικά θα πω µόνο ότι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες πολίτες βλέπουν µειώσεις, οι µισοί συνταξιούχοι
έχουν µείωση στις επικουρικές συντάξεις περίπου 40%, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας
χάνουν το ΕΚΑΣ που καταργήθηκε. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι
µετά την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου υπόκεινται σε µεσοσταθµική µείωση περίπου 25% µε 30%.
Να πω τώρα για την αγορά; Το κλίµα είναι ασφυκτικό. Ένα
νούµερο µόνον θα σας πω, ότι το 2016 είχαµε εννέα χιλιάδες
οκτακόσιες δώδεκα διαγραφές επιχειρήσεων, ο µεγαλύτερος
αριθµός λουκέτων που έχουν µπει ποτέ.
Τι απαιτείται τώρα; Απαιτείται εθνικό σχέδιο οριστικής εξόδου
από την κρίση, όπως είναι η συµφωνία αλήθειας, που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Πυρήνας της συµφωνίας αλήθειας είναι η εµπροσθοβαρής
υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η αλλαγή του µείγµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε λιγότερους φόρους και δαπάνες.
Πιστεύω πως πολύ σύντοµα η Νέα Δηµοκρατία υπό την ηγεσία
του Προέδρου µας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα κληθεί και πάλι
να αναλάβει τον ιστορικό ρόλο της ανόρθωσης της Ελλάδας και
θα τα καταφέρει.
Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Τραγάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε τον προϋπολογισµό του 2017, τον δεύτερο στη σειρά προϋπολογισµό που
καταρτίζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Σήµερα, λοιπόν, είναι η µέρα που κρίνονται τα πεπραγµένα
µας του τελευταίου χρόνου στον τοµέα της οικονοµίας και ορίζονται οι στόχοι για τον επόµενο χρόνο.
Πώς τα πήγαµε, λοιπόν, στον χρόνο που πέρασε;
Κατ’ αρχάς ο προϋπολογισµός του 2016 αποδείχθηκε αληθής
και όχι πλασµατικός, όπως ήταν οι κρατικοί προϋπολογισµοί επί
δεκαετίες ολόκληρες. Μετά αποδείχθηκε στην εκτέλεσή του προϋπολογισµός συγκρατηµένων εκτιµήσεων. Άρα υπερβήκαµε τις
εκτιµήσεις. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ένας σοβαρός προϋπολογισµός.
Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά στην Ελλάδα
δεν είναι, τουλάχιστον δεν ήταν επί δεκαετίες. Εµείς όµως είµαστε σοβαροί, σε αντίθεση µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που
υπόσχεται µειώσεις φόρων, χωρίς να εξηγεί ποιες δαπάνες θα
περικόψει. Προφανώς θα περικόψει τις δαπάνες για την υγεία,
για την παιδεία, για την κοινωνική ασφάλιση, για τα κοινωνικά επιδόµατα, αυτές δηλαδή που αφορούν, πραγµατικά, την κοινωνία.
Στη συνέχεια ο διακηρυγµένος πέρυσι στόχος για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους επετεύχθη σε σηµαντικό βαθµό
αυτή την εβδοµάδα µε ένα πακέτο µέτρων, που σε βάθος χρόνου
µειώνει το δηµόσιο χρέος της χώρας κατά 15 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Αυτές τις ηµέρες ακούσαµε από την Αντιπολίτευση και το εξής
καταπληκτικό. Σε τι ωφελούνται οι εργαζόµενοι, όταν µας χαρίζουν 45 δισεκατοµµύρια; Προφανώς η Νέα Δηµοκρατία δεν ωφελείται σε τίποτα, όταν ο ελληνικός λαός κερδίζει 45 δισεκατοµµύρια. Αυτό όµως δεν είναι πρόβληµα του ελληνικού λαού, είναι
πρόβληµα της Νέας Δηµοκρατίας. Πώς να εξηγήσουν, βέβαια,
το ότι σε αντίθεση µε το δικό τους PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία και τους µικροοµολογιούχους, η ελάφρυνση του
δηµοσίου χρέους της δικής µας Κυβέρνησης κατά 45 δισεκατοµµύρια ευρώ δεν συνοδεύτηκε από µέτρα και δεν στοίχισε ούτε 1
ευρώ στον Έλληνα φορολογούµενο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους περσινούς µας στόχους παραµένει σε διαπραγµάτευση το θέµα των πλεονασµάτων
για τα επόµενα χρόνια, που είναι στην ουσία του θέµα χαλάρωσης της πολιτικής λιτότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το να θέτει κανείς στόχους πλεονασµάτων 2,5% και 3,5% είναι
απολύτως παράλογο, είναι άχρηστο, είναι επιζήµιο για την οικονοµία, άσχετα µάλιστα από το αν το δει κανείς ως αριστερός
κεϋνσιανός ή ως δεξιός νεοφιλελεύθερος. Ο κεϋνσιανός θα δαπανούσε τα χρήµατα αυτά για την αναθέρµανση της οικονοµίας.
Ο νεοφιλελεύθερος θα τα επέστρεφε στην αγορά µε µείωση
φόρων.
Μόνο όποιος θέλει να κρατάει όµηρο την Ευρωζώνη και την
παγκόσµια οικονοµία για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων µονοπωλιακών συµφερόντων της ισχυρότερης οικονοµίας της Ευρώπης, θα απαιτούσε τέτοια πλεονάσµατα. Πέρυσι όµως αυτά τα
λέγαµε µόνο εµείς υβριζόµενοι και λοιδορούµενοι. Σήµερα τα
λέει όλη η Ευρώπη και η Αµερική, από αριστερά και δεξιά. Σήµερα το οικοδόµηµα της λιτότητας καταρρέει διεθνώς και δικαιωνόµαστε.
Με δεδοµένη την εµπειρία του προϋπολογισµού του 2016 και
τις εξελίξεις που ανέφερα, ο προϋπολογισµός του επόµενου
έτους είναι αληθής και συγκρατηµένος. Αληθώς και συγκρατηµένα εκφράζει τον στόχο οικονοµικής ανάπτυξης 2,7% για την
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ελληνική οικονοµία το 2017. Πέρα από τις δηµοσιονοµικές απαιτήσεις ένας είναι ο στόχος, που καθορίζει τις κατανοµές µεγεθών
του προϋπολογισµού µας, η ανάγκη στήριξης των ασθενέστερων
εισοδηµάτων και των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.
Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ εύκολο
να καταρτίζει κανείς ισοσκελισµένους και πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς, που να περιέχουν ακόµα και µειώσεις φόρων άµα
θέλει, αν και µόνο εάν, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τις κοινωνικές επιπτώσεις τους.
Το έχουµε δει από προηγούµενες κυβερνήσεις να γίνεται. Δεν
βρίσκατε λεφτά για τα νοσοκοµεία; Κλείσατε τα νοσοκοµεία.
Στοίχιζαν πολύ οι γιατροί; Διώχνατε τους γιατρούς. Δεν σας έβγαιναν οι µισθοί των καθηγητών; Αφήνατε να υπάρχουν κενά διδασκόντων και ας µη γίνονταν όλα τα µαθήµατα.
Όµως εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το πάµε έτσι.
Εµείς προσλαµβάνουµε γιατρούς, νοσηλευτές, καθηγητές, γιατί
εµείς βάζουµε σε πρώτη προτεραιότητα, το να παραµένουν οι
άνθρωποι ζωντανοί, να παραµένουν οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες σε λειτουργία. Θέλετε, λοιπόν, να µας κατηγορήσετε για
αυτό; Για µας είναι τίτλος τιµής µία τέτοια κατηγορία.
Αναγνωρίζουµε την ανάγκη της µείωσης φόρων, ιδιαίτερα στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες και θεωρούµε
ότι η οικονοµική ανάπτυξη, η ελάφρυνση του χρέους και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής θα µας δίνουν τη δυνατότητα να
µειώσουµε τους φόρους από εδώ και πέρα.
Ως τότε όµως θα µας πείτε ότι ευηµερούν οι αριθµοί και δεινοπαθούν οι άνθρωποι, εσείς που η λέξη ανθρωπιστική κρίση δεν
υπήρχε καν στο λεξιλόγιό σας, σε αντίθεση µε εµάς που πρώτοι
και µάλιστα µε µονοµερή ενέργεια νοµοθετήσαµε µέτρα για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που οι δικές σας πολιτικές δηµιούργησαν και σήµερα, µέσα σε ένα σφιχτό οικονοµικό
πλαίσιο, καταφέρνουµε και διευρύνουµε τα µέτρα για την αντιµετώπισή της µε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης να χρηµατοδοτείται κατευθείαν από τον προϋπολογισµό µε 759 εκατοµµύρια.
Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ συνεχίζω να µιλάω
µε τον κόσµο στην Περιφέρειά µου, τη Β’ Αθήνας, θέλω να σας
µεταφέρω µια συζήτηση που είχα πριν από έναν µήνα µε µία συνταξιούχο του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
Τη ρώτησα πώς είχε επηρεαστεί η σύνταξή της από τα µέτρα
που ψηφίσαµε. Μου είπε, πραγµατικά, επί λέξει «οι προηγούµενοι
µού έκοψαν 400 ευρώ. Ο Τσίπρας µού έκοψε 11 ευρώ. Τι έχουν
όλοι και τα βάζουν µε τον Τσίπρα; Τα προηγούµενα τα ξέχασαν;».
Επειδή και εγώ προσωπικά δεν ξέχασα τα προηγούµενα και δεν
θα τα ξεχάσω, υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2017 που
κατέθεσε η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης, για
δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, βλέπω από τη δεξιά
πτέρυγα µια µεγάλη απογοήτευση για τις επιτυχίες της διαπραγµάτευσης. Κρίµα θα βάλετε στο ιστορικό αρχείο τις δηλώσεις
που είχατε ετοιµάσει για εκλογές και για όλα τα υπόλοιπα εδώ
και δύο χρόνια.
Συνηθίζεται κάθε χρόνο στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό,
να αναφέρονται αριθµοί και ποσά που δεν είναι εύληπτα από το
σύνολο των πολιτών, για τη ζωή τους, την καθηµερινότητά τους
και το µέλλον τους. Αναφέρονταν ποσά που ψηφίζονταν αλλά
δεν ίσχυαν στην πραγµατικότητα.
Το 2017, είναι µια πραγµατικά κρίσιµη χρονιά. Είναι η χρονιά
ολοκλήρωσης της βασανιστικής πολιτικής ύφεσης, της ανεργίας
και της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, µια χρονιά που πρέπει να συνεχίσουµε να δουλεύουµε πάρα πολύ, µε εργαλείο τον
προϋπολογισµό, για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε όλες τις
δράσεις και να ολοκληρώσουµε όλα τα έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Κυρίως, όµως, το 2017 είναι µια χρονιά που θα ξεκινήσουν νέα έργα, σύµφωνα µε τον εθνικό σχεδιασµό για την ορι-
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στική έξοδο από την κρίση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ιστορικά σε όλον τον πλανήτη οι οικονοµικές κρίσεις ξεπεράστηκαν από την υλοποίηση ενός µεγάλου
σχεδίου δηµοσίων και κοινωνικών υποδοµών. Είναι προφανές,
όµως, ότι η κρίση στη χώρα µας, δεν ήταν συνέπεια µόνο της διεθνούς συγκυρίας. Ήταν συνέπεια µιας στρεβλής και ψεύτικης
ανάπτυξης, που δεν προέβλεψε την ύπαρξη παραγωγικής δοµής
και βάσης. Υλοποιούνταν υποδοµές που έδιναν υπεραξία σε συγκεκριµένους κλάδους. Δεν έδιναν, όµως, παραγωγικά πλεονεκτήµατα. Έδιναν µια πλαστή και εφήµερη ανάπτυξη στην κοινωνία.
Υλοποιούνταν έργα για τα έργα. Υλοποιούνταν έργα ώριµα και
όχι έργα χρήσιµα. Δεν υπήρχε εθνικό σχέδιο, συντονισµός, ιεράρχηση, δοµές.
Υπήρχε, όµως, ο σχεδιασµός να συσσωρευτεί το 80% των έργων σε λίγες τεχνικές εταιρείες. Υπήρχε ο σχεδιασµός να µειώνεται κάθε χρόνο το εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
και να δεσµεύεται το συγχρηµατοδοτούµενο στη συντριπτική του
πλειοψηφία στα µεγάλα έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διανύουµε τις εποχές των
πολλών δισεκατοµµυρίων από τα χρηµατοδοτικά προγραµµατικά
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατεύθυνσή µας είναι η
υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου υποδοµών, που θα µεταµορφώσει τη χώρα σε διεθνές κέντρο συνδυασµένων µεταφορών. Αυτό το µεγάλο πρόγραµµα υποδοµών θα υλοποιηθεί µε τη
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και µε εργαλεία που µας παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το πρόγραµµα Γιούνκερ. Θα υλοποιηθεί µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης, µε προνοµιακούς όρους. Δεν θα αποµειώνει,
όµως, το εθνικό ΠΔΕ. Δεν θα διαλύει τα µικρά και µεσαία έργα
που δίνουν ζωή στη χώρα σε κάθε γωνιά της.
Μέσα από αυτόν τον σχεδιασµό θα µπορέσουµε να χτυπήσουµε άµεσα την ανεργία, να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των
εσόδων για το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Μέσα από αυτόν τον
σχεδιασµό θα εξοικονοµηθούν πόροι του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ,
για να αναπτυχθούν νέες παραγωγικές εταιρείες και παραγωγή
προϊόντων νέων τεχνολογιών. Αυτή η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας, στον αντίποδα του
«απολύω», του «διαλύω το κοινωνικό κράτος», του «τσακίζω τις
υγιείς παραγωγικές δυνάµεις της χώρας».
Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2017 είναι η πρώτη χρονιά που σταµατά το παιχνίδι των σπάταλων αποζηµιώσεων των έργων, της
κατασπατάλησης των χρηµάτων του ελληνικού λαού επειδή δεν
είχαν γίνει απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, µεταφορές
δικτύων. Το 2017, είναι η πρώτη χρονιά που θα µπει στις ράγες
το εθνικό σχέδιο για τις υποδοµές, µε αξιολόγηση και κριτήρια
για τη συνεισφορά των έργων και στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη βελτίωση της καθηµερινότητας της ζωής του πολίτη.
Σταµατά, δηλαδή, η παλαιοκοµµατική λογική να εξαρτάται
ποια έργα θα γίνουν και πού από την εκλογική περιφέρεια του
Υπουργού και των φίλων του.
Το 2017, είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα ξεκινούν έργα χωρίς
µελέτες, που θα υλοποιηθούν διαδικασίες για την ηλεκτρονική
αδειοδότηση, για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των έργων,
για την ηλεκτρονική κλήρωση προκειµένου να έχουµε απευθείας
αναθέσεις και όχι αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, για να
γνωρίζει κάθε πολίτης το κάθε του ευρώ πού δίνεται και στα δηµόσια έργα και στις δηµόσιες συµβάσεις.
Το 2017 θα είναι η χρονιά, που επιτέλους θα ιδρυθεί διοικητική
δοµή στρατηγικού σχεδιασµού στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων. Το 2017, είναι η χρονιά που το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυξάνεται. Από 133 εκατοµµύρια ευρώ το
2016 γίνεται 199 εκατοµµύρια ευρώ για µικρά έργα, για έργα
στην περιφέρεια, για έργα στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, για έργα που αφορούν την κοινωνία, για έργα
ουσίας και όχι βιτρίνας.
Το 2017, η έµφαση του Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων θα δοθεί στα αντιπληµµυρικά έργα και όχι στις πλατείες, για να σταµατήσουµε να ζούµε το φαινόµενο στις φτωχές
γειτονιές της Αθήνας, της Καλαµάτας, της Θεσσαλονίκης και των
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αστικών κέντρων, να χάνονται οι κόποι µιας ζωής.
Συνάδελφοι, το 2017 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης των
µεγάλων οδικών έργων. Θα απεµπλακεί η ελληνική κοινωνία και
ο ελληνικός προϋπολογισµός από το βάρος της κατασκευής των
ανεύθυνων και άθλιων δεσµεύσεων, της ταλαιπωρίας και του κινδύνου για τους Έλληνες, τη βαριά κληρονοµιά των συµβάσεων
των υψηλών διοδίων και αποζηµιώσεων.
Σήµερα αν συνεχιζόταν η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας και
των προηγούµενων κυβερνήσεων, δεν θα συζητούσαµε αυτόν
τον προϋπολογισµό. Θα συζητούσαµε πώς θα επιστρέφαµε 4 δισεκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρκετά ακόµη στις
ρήτρες για τους αυτοκινητόδροµους και το µετρό της Θεσσαλονίκης. Θα συζητούσαµε πόσα µνηµόνια και πόσες νέες θυσίες
του ελληνικού λαού θα είχαµε µόνον από την πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας και τις ιστορικές της ευθύνες για τους αυτοκινητόδροµους και το µετρό της Θεσσαλονίκης.
Το Μάρτιο κλείνει ο κύκλος της λειτουργικής παράδοσης και
της περιπέτειας των οδικών αξόνων και του µετρό της Θεσσαλονίκης και ανοίγουµε τον κύκλο των σιδηροδροµικών έργων, της
ολοκλήρωσης της σιδηροδροµικής ΠΑΘΕ, της έναρξης της σιδηροδροµικής Εγνατίας, ένα έργο όχι µόνο παραγωγικής σηµασίας αλλά και γεωπολιτικής σηµασίας.
Τα σιδηροδροµικά έργα, κύριοι συνάδελφοι, τα βρήκαµε πιο
εγκαταλειµµένα από τους αυτοκινητόδροµους, χωρίς διαθέσιµη
χρηµατοδότηση, µε µόνη προοπτική να ολοκληρωθούν µέσα από
ένα ιδιαίτερα συρρικνωµένο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
από το εθνικό ΠΔΕ και µε την απειλή για µια ακόµη φορά επιστροφής κοινοτικών πόρων λόγω µη έγκαιρης ολοκλήρωσής
τους.
Σήµερα µιλάµε για την αποπεράτωση των τµηµάτων που υπολείπονται για τη σιδηροδροµική ΠΑΘΕ σταδιακά από το 2018 έως
το 2022, ένα έργο που ξεκίνησε από το 1997 και είχε αφεθεί στη
µοίρα του. Τον Απρίλιο του 2015, διαπιστώσαµε ότι έργα προϋπολογισµού 995 εκατοµµυρίων ευρώ, ενός δισεκατοµµυρίου
περίπου, είχαν πρόοδο µόλις 121 εκατοµµυρίων ευρώ, γεγονός
που θα επιβάρυνε τελικά τους φορολογούµενους µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, αφού τα έργα αυτά δεν θα µπορούσαν
να ενταχθούν σε τρίτη προγραµµατική περίοδο.
Σήµερα αυτά τα έργα έχουν γεωµετρική πρόοδο. Έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες. Χρηµατοδοτούνται από τον µηχανισµό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και από τους προϋπολογισµούς και
το ΠΔΕ που θα ψηφίσουµε σήµερα και ψηφίσαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Το 2017, συνεχίζουµε την υλοποίηση έργων προϋπολογισµού
832 εκατοµµυρίων ευρώ στα σιδηροδροµικά, που είναι απαραίτητα, ώστε επιτέλους µετά από περισσότερο από είκοσι χρόνια
να παραδοθεί στους πολίτες το σύνολο της σιδηροδροµικής
ΠΑΘΕ και µε ηλεκτροκίνηση.
Αυτά τα έργα είναι η ολοκλήρωση της νέας διπλής ηλεκτροκινούµενης σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων στο
τµήµα Τιθορέα-Λιανοκλάδι-Δοµοκός µήκους εκατόν έξι χιλιοµέτρων, προϋπολογισµού 430.000.000 ευρώ, µε ποσοστό υλοποίησης σήµερα πάνω από το 55%.
Έχουµε την κατασκευή του έργου στο τµήµα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος στη σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα-Πάτρα, προϋπολογισµού 290.000.000 ευρώ, µε ποσοστό υλοποίησης σήµερα 60%.
Επίσης έχουµε την κατασκευή στο τµήµα Ψαθόπυργος-Πάτρα,
πάλι στην ίδια σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα-Πάτρα προϋπολογισµού 112.000.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή της σύµβασης στα
τέλη Ιανουαρίου.
Αναµένεται ακόµη η ένταξη δύο επιπλέον έργων 104.000.000
ευρώ, που είναι στον σιδηροδροµικό σταθµό Αθηνών µέχρι τις
Τρεις Γέφυρες, προϋπολογισµού 92.000.000 ευρώ και η κατασκευή της παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη στο τµήµα Πολύκαστρο-Ειδοµένη, προϋπολογισµού 12.000.000 ευρώ.
Προφανώς υπάρχουν και αρκετά άλλα σιδηροδροµικά έργα,
τα οποία δεν θα αναφέρω για να µη σας κουράσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόµα.
Ξεκινάµε, λοιπόν, ανοίγοντας τον νέο κύκλο των κοινωνικών
υποδοµών και των µέσων σταθερής τροχιάς της Γραµµής 4 του
µετρό της Αθήνας και των επεκτάσεών του, του Τραµ στο Κερατσίνι-Πέραµα, του µετρό της Θεσσαλονίκης. Το µετρό της Θεσσαλονίκης είναι το έργο-ανέκδοτο της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν,
λέει, το πιο ασφαλές µετρό. Ξεκίνησε επιτέλους και όχι µε
1.100.000.000 ευρώ αποζηµιώσεις αλλά µε χαµηλότερα πολλαπλάσια µέσα από δικαστικές αποφάσεις.
Τον Μάρτιο του 2017 ολοκληρώνονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και το 2019 ξεκινά η δοκιµαστική λειτουργία. Το 2020,
επιτέλους, η Θεσσαλονίκη θα έχει και τον βασικό κορµό του
µετρό και την επέκταση προς Καλαµαριά για χρήση των πολιτών.
Προχωρούν, βέβαια και τα έργα στο τµήµα Χαϊδάρι-Πειραιάς,
που παραλήφθηκε και αυτό µε κώλυµα.
Ξεκινάµε τα νέα οδικά δίκτυα στον βόρειο οδικό άξονα της
Κρήτης, στον Ε65 που είναι ένα γεφύρι µέσα στην έρηµο –κατασκευάστηκε µόνο το µεσαίο τµήµα από τη Νέα Δηµοκρατία και
την κυβέρνηση Σαµαρά- και βέβαια, στο τµήµα Πάτρα-Πύργος.
Η χώρα δεν θα ξαναζήσει –ευτυχώς γι’ αυτή- το φαινόµενο να
µην έχουµε µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες,
όπως είναι η Εγνατία ή να µην είναι συνδεδεµένα τα λιµάνια της,
οι βιοµηχανικές περιοχές, τα αστικά της κέντρα, οι τουριστικές
περιοχές ή τα αεροδρόµια.
Αυτή είναι η συµφωνία της ελπίδας για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Η συµφωνία της Νέας Δηµοκρατίας, αυτή που επικαλούνται ως συµφωνία της αλήθειας, είναι η συµφωνία της ύφεσης, της µιζέριας, της φτώχειας, των απολύσεων, των βιώσιµων
χρεών που µας λέγατε και των µη βιώσιµων πολιτών.
Για να ξεκαθαρίσουµε κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας
έλεγα ότι δεν είµαστε ενάντια στον ιδιωτικό τοµέα. Είµαστε ενάντια στον αεριτζίδικο κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τοµέα. Εκεί είµαστε
κάθετα αντίθετοι. Είµαστε απέναντι.
Ολοκληρώνοντας, θα σας έλεγα ότι παλεύουµε να βγάλουµε
τη χώρα από την κρίση και τη βγάζουµε µαζί µε τον ελληνικό λαό.
Μαζί µε τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις θα καταφέρουµε να
ανατάξουµε το κοινωνικό κράτος, να οικοδοµήσουµε τη δίκαιη
ανάπτυξη και να έχουµε κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης από το ΚΚΕ, για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιβεβαιώνεται και µε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2017 η
συνέχιση της βαθύτατα ταξικής, αντιλαϊκής πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έτσι και στα ζητήµατα της υγείας και
της πρόνοιας ή στο φάρµακο, συντηρείται, εδραιώνεται και επιδεινώνεται η σηµερινή άγρια κατάσταση που αντιµετωπίζει ο
λαός, µε την Κυβέρνηση να προπαγανδίζει αυτή την πολιτική ως
σταθεροποίηση του δηµόσιου συστήµατος υγείας µετά το άγριο
πετσόκοµµα δαπανών και παροχών µέσω του νοικοκυρέµατος
και του εξορθολογισµού τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιµοποιεί τη διατήρηση ορισµένων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία
και την πρόνοια στα απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, θέλοντας να
πείσει ότι αυτό σηµατοδοτεί αντιστροφή της άσχηµης κατάστασης, προσπαθώντας να κρύψει τη βάρβαρη πολιτική της που παραµένει στο ακέραιο και εντείνεται, αντιστρέφοντας την πραγµατικότητα.
Ακόµα και η διατήρηση των κονδυλίων στα ίδια χαµηλά επίπεδα έρχεται να προστεθεί σωρευτικά στο άγριο «πετσόκοµµα»
των προηγούµενων ετών και επιδρά πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση των ήδη άσχηµων όρων ιατρικής, νοσηλευτικής και φαρµακευτικής περίθαλψης του λαού, που σε συνδυασµό µε τα
συνολικά αντιλαϊκά µέτρα –µειώσεις µισθών, άγρια φορολογίαοξύνουν την ήδη επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία του λαού.
Μάλιστα για την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση του
δηµόσιου συστήµατος υγείας και πρόνοιας, το οποίο βρίσκεται
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σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, ζητάει και την επιβράβευση από τον λαό, µε στόχο τον
εγκλωβισµό του στη λογική των µειωµένων απαιτήσεων, στην παραίτηση ακόµα και από τις ανεπαρκείς παροχές που είχε ο λαός
πριν από την κρίση.
Όµως αυτό στο οποίο όντως έχετε διατριβή, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι η εξαπάτηση του λαού. Παρουσιάζετε τα 300 εκατοµµύρια ευρώ -το «µαξιλαράκι», όπως λέτε- που αφορούν δράσεις στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική προστασία για τυχόν,
δηλαδή, έκτακτες ανάγκες, θέλοντας να πείσετε, πως αφού καλύφθηκαν οι τακτικές ανάγκες του λαού, βάλατε και κάτι στην
άκρη ως περίσσευµα.
Είναι ένα περίσσευµα, που είναι αναντίστοιχο µε τις ολοένα
αυξανόµενες ανάγκες του λαού, το οποίο, εάν και εφόσον δοθεί,
σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να καλύψει τα τεράστια κενά
στην υποχρηµατοδότηση, δεν θα αλλάξει την εκρηκτική κατάσταση στον χώρο της υγείας. Πολύ περισσότερο που κάποια
κονδύλια εξακολουθούν να µειώνονται, όπως, για παράδειγµα, η
κρατική χρηµατοδότηση στον ΕΟΠΥΥ κατά 200 εκατοµµύρια ή η
κρατική χρηµατοδότηση του ΠΕΔΥ κατά 7 εκατοµµύρια, γεγονός
που συνιστά απόλυτη επιδείνωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας, φαρµάκου και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Έτσι από τη µια συνεχίζεται η πολιτική της ραγδαίας κρατικής
υποχρηµατοδότησης και από την άλλη αυξάνονται οι πληρωµές
από τις τσέπες των εργαζοµένων και των συνταξιούχων και για
το 2017 στον ΕΟΠΥΥ, πέραν της αρπαγής από τις τσέπες των
συνταξιούχων των 717 εκατοµµυρίων ευρώ της αύξησης που επιβλήθηκε, δηλαδή, σε εισφορές του 6% σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
Έτσι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από τις ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται από το 79,2% στο 82,3%, ενώ η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται από το 9,4% που ήταν το 2016 στο 6,2%.
Οι όποιες δράσεις, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισµό,
για περιστολή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ σε φάρµακα και λοιπές
παροχές, αφορούν την περιστολή των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών, ενώ για τα λαϊκά στρώµατα µεταφράζεται σε αύξηση δαπανών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η φαρµακευτική δαπάνη, η
οποία µειώνεται κατά 230 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό του
2017, που έχει ως συνέπεια οι ασθενείς να βάζουν όλοι και πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη για φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και
άλλα.
Ενδεικτικό παράδειγµα το οποίο έρχεται να προστεθεί στην
ήδη τραγική κατάσταση σ’ ό,τι αφορά το ζήτηµα των φαρµάκων,
είναι η εξαετία 2009-2015, µε τις συνεχείς δραστικές µειώσεις
στη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη. Τι έκαναν; Εκτόξευσαν τη
µεσοσταθµική συµµετοχή των ασφαλισµένων από το 9% το 2009
στο 30% το 2015.
Δηλαδή κράτος και ασφαλιστικά ταµεία πλήρωσαν κατά 57,7%
λιγότερο, ενώ οι ασφαλισµένοι 43% περισσότερο, ποσό που αυξάνεται, εάν προσθέσουµε και τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα -που συνεχώς αυξάνονται- των φαρµάκων της αρνητικής
λίστας, τα οποία δεν αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ και πληρώνονται εξ
ολοκλήρου από τον ασθενή.
Μάλιστα η Κυβέρνηση προκειµένου να συσκοτίσει την αντιλαϊκή της πολιτική, που και σε αυτόν τον τοµέα αποτελεί η υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση
του µη µισθολογικού κόστους, χρησιµοποιεί τα ίδια επιχειρήµατα
και εργαλεία µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Φυσικά το γεγονός ότι αυτές οι κατευθύνσεις αναδεικνύονται
στον κρατικό προϋπολογισµό ως πολιτική της Κυβέρνησης, σηµατοδοτεί για το επόµενο διάστηµα περαιτέρω επιδείνωση των
παροχών προς τον λαό µε νέες περικοπές.
Να γιατί προβάλλει η Κυβέρνηση την επέκταση εφαρµογής
των λεγόµενων «θεραπευτικών, διαγνωστικών και φαρµακευτικών πρωτοκόλλων», τα οποία αποτελούν εργαλεία επιβολής και
ελέγχου αυτών των περικοπών!
Μάλιστα η κοροϊδία και ο εµπαιγµός απέναντι στον λαό που
στενάζει δεν έχει τελειωµό, αφού η Κυβέρνηση ανακοινώνει πως
θα αυξήσει τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν συµφωνίας
µε τους θεσµούς, αφού καµµία ανακούφιση δεν πρόκειται να
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φέρει, αφ’ ενός γιατί η αύξηση προέρχεται από τη λεηλασία, τις
αυξηµένες πληρωµές των ίδιων των εργαζοµένων και αφ’ ετέρου
ακόµα και η όποια αύξηση δεν σηµαίνει και αύξηση των παροχών
προς τους ασφαλισµένους, αφού µέληµα της Κυβέρνησης είναι
η εξόφληση των χρεών του ΕΟΠΥΥ αλλά και διότι βρίσκεται στη
φάση διαµόρφωσης και ο νέος κανονισµός παροχών του ΕΟΠΥΥ,
µε νέες περικοπές που προστίθενται σε όσες έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που τα κέντρα υγείας στενάζουν υπό το
βάρος των τεράστιων ελλείψεων σε γιατρούς, λοιπό προσωπικό,
εξοπλισµό, αντιδραστήρια και άλλα, η Κυβέρνηση µειώνει τα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση των µονάδων του ΠΕΔΥ, µε συνέπεια την περαιτέρω χειροτέρευση των όρων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σηµατοδοτώντας τις επιδιώξεις της µέσω της λεγόµενης «εµβληµατικής» –ακούσαµε και τέτοιες λέξεις!- µεταρρύθµισης για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Πρόκειται,
δηλαδή, για µονάδες µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, που η λειτουργία τους θα εξαρτάται από τα έσοδα από τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τις άµεσες πληρωµές των ασθενών.
Έτσι, ο τοµέας της πρόληψης θα συνεχίσει να αποτελεί ατοµική υπόθεση µε σοβαρές επιπτώσεις για τον λαό, αφού θα εξαρτάται, κυρίως, από την οικονοµική δυνατότητα του καθένα.
Το γεγονός ότι τα κονδύλια για τα νοσοκοµεία παραµένουν καθηλωµένα, τη στιγµή που η κατάσταση σε αυτά είναι εκρηκτική,
σηµατοδοτεί ουσιαστικά την εδραίωση του σηµερινού απαράδεκτου και επικίνδυνου καθεστώτος των τεράστιων ελλείψεων σε
προσωπικό, εξοπλισµό, φάρµακα, αναλώσιµα αλλά και την εντατικοποίηση της εργασίας του υγειονοµικού προσωπικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Στόχος; Η επιτάχυνση εφαρµογής των µέτρων που ξεκίνησαν
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, ώστε τα νοσοκοµεία να προσαρµοστούν πλήρως στην εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών
τους και στους κανόνες της επιχειρηµατικής δράσης.
Προκειµένου να µειωθεί το κόστος λειτουργίας τους, µειώνετε
το προσωπικό και επεκτείνετε το καθεστώς της κινητικότητας,
για να καλύψετε τρύπες. Μένουν κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, χειρουργεία, ελλείψεις σε φάρµακα, υγειονοµικό υλικό, αντιδραστήρια και άλλα. Το αποτέλεσµα είναι οι ασθενείς να εξαναγκάζονται
να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τοµέα –όσοι έχουν την οικονοµική
δυνατότητα- για να βρουν την υγειά τους.
Έρχεστε και προπαγανδίζετε πως κάνετε προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού. Σιγά το κατόρθωµα! Μόνο το 2015 αποχώρησαν
δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα άτοµα και προσλήφθηκαν πεντακόσιοι ενενήντα τρεις µόνιµοι υπάλληλοι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και τις επιπτώσεις τις βιώνουν οι ασθενείς και οι
εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία.
Κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζετε προσλήψεις επικουρικών,
νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, κάνοντας το µαύρο άσπρο,
αφού αυτό το προσωπικό είτε αντικαθιστά το µόνιµο προσωπικό
που συνταξιοδοτείται είτε επικουρικούς που απολύονται. Το σηµαντικότερο είναι ότι δεν κοστίζουν στο κράτος, αφού πληρώνονται από τα έσοδα των νοσοκοµείων, τα ασφαλιστικά ταµεία
είτε από τις απευθείας πληρωµές των ασθενών, δηλαδή από
τους ίδιους τους εργαζόµενους. Μάλιστα είναι εργαζόµενοι µε
µειωµένα δικαιώµατα. Στο ζήτηµα αυτό η Κυβέρνηση υλοποιεί
τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις για φθηνούς εργαζόµενους,
φθηνούς ασθενείς σε ένα φθηνό σύστηµα υγείας για το κράτος
και τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Να γιατί απορρίψατε πρόσφατα την πρόταση νόµου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για µονιµοποίηση των εργαζοµένων, των
επικουρικών, αυτών µε δελτία παροχής υπηρεσιών µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ., προβάλλοντας τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις και
συµφωνίες. Αυτή ήταν µια πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που αποσκοπούσε στην κάλυψη ενός µέρους των τεράστιων
πάγιων αναγκών της υγείας του λαού.
Η Κυβέρνηση µε τα µέτρα για τους ανασφάλιστους εξαπατά
τον λαό για το δήθεν ταξικό πρόσηµο υπέρ του λαού, όπως ισχυρίζεται. Πήρε, λέει, το µέτρο, αλλά δεν έδωσε ούτε 1 ευρώ από
τον κρατικό προϋπολογισµό και ανέθεσε στα υποχρηµατοδοτούµενα δηµόσια νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, τον ΕΟΠΥΥ, να βγά-
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λουν τα κάστανα από τη φωτιά, υλοποιώντας κατά γράµµα τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να µην επιβαρυνθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και κρατικός προϋπολογισµός.
Έτσι η µεγάλη πλειοψηφία των ανασφάλιστων φτωχών ανθρώπων θα πληρώνει, όπως οι άλλοι ασφαλισµένοι, συµµετοχή ή και
εξ ολοκλήρου πληρωµές, σύµφωνα µε τον κανονισµό του
ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λαµπρούλη, πρέπει να επιταχύνετε λίγο, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα πληρώνουν, λοιπόν, µε βάση και τον κανονισµό, για φάρµακα, για εξετάσεις, υγειονοµικό υλικό κ.λπ. στις δηµόσιες µονάδες υγείας.
Μόνο ένα µικρό τµήµα των ανασφάλιστων που βρίσκονται σε
συνθήκες εξαθλίωσης, δεν πληρώνουν για φάρµακα. Αυτοί είναι
στη θετική λίστα. Μάλιστα στο πλαίσιο του δίκαιου, όπως προπαγανδίζετε, επιµερισµού των κρατικών περικοπών, οι άποροι,
ενώ έπαιρναν δωρεάν τα φάρµακα από τα δηµόσια νοσοκοµεία,
τώρα η Κυβέρνηση τούς διευκολύνει, αφού τα προµηθεύονται
από τα ιδιωτικά φαρµακεία πληρώνοντας και συµµετοχή.
Στον τοµέα της πρόνοιας έχουµε να κάνουµε µε χειροτέρευση
της απαράδεκτης κατάστασης που ήδη υπάρχει, αφού, σύµφωνα
µε την πολιτική των αναδιαρθρώσεων που αποτυπώνεται και
στον κρατικό προϋπολογισµό, θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν
τα µέτρα, προκειµένου η κρατική στήριξη να περιοριστεί σε όσους ζουν στα όρια της εξαθλίωσης.
Ο εξορθολογισµός των προνοιακών παροχών σε είδος και σε
χρήµα που επικαλείται η Κυβέρνηση µε καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων, στοχεύει να περιορίσει τις κρατικές ασφαλιστικές δαπάνες-παροχές, βάζοντας αυστηρές προϋποθέσεις για το τµήµα
του πληθυσµού που βρίσκεται στα όρια της ακραίας φτώχειας
και της εξαθλίωσης και µε περικοπές που προέρχονται από το
νέο µαχαίρι άλλων προνοιακών επιδοµάτων.
Αυτή την πολιτική του «παίρνω από τους φτωχούς για να δώσω
στους φτωχότερους», παρουσιάζει η Κυβέρνηση ως δήθεν φιλολαϊκή. Από τη µία ψίχουλα σε περιορισµένο αριθµό και κατηγορίες του πληθυσµού που ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και την ίδια
ώρα εφαρµογή πολιτικών που φτωχοποιούν το σύνολο των εργαζοµένων.
Στην κρατική υποχρηµατοδότηση δεν οφείλεται η τεράστια έλλειψη προσωπικού στα προνοιακά ιδρύµατα, στα κέντρα ειδικής
αγωγής, η µη πληρωµή των εργαζοµένων, η έλλειψη δηµόσιων
υποδοµών, που έχει ως αποτέλεσµα εγκαταλελειµµένα βρέφη
και παιδιά να παραµένουν στα νοσοκοµεία, η τεράστια έλλειψη
δηµόσιων κέντρων αποκατάστασης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λαµπρούλη, δεν γίνεται!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ, για ακόµη µία φορά,
για την ανοχή σας.
Μάλιστα φτάσατε ως Κυβέρνηση, στο σηµείο να δώσετε ΑΜΚΑ
στα βρέφη που φιλοξενούνται στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ»,
προκειµένου να µεταφερθεί η δαπάνη λειτουργίας από το κράτος στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή µέσω των ασφαλιστικών εισφορών του
ΕΟΠΥΥ στους ίδιους τους εργαζόµενους.
Η Κυβέρνηση όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις αλλά
και όλα τα άλλα κόµµατα που συµφωνούν στον καπιταλιστικό
δρόµο ανάπτυξης που διαµορφώνει η Κυβέρνηση µε την πολιτική
της στην υγεία και πρόνοια, µε κριτήριο το κόστος των µέτρων
για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν έχουν
να περιµένουν τίποτα θετικό. Το κριτήριο της ανάπτυξης υπέρ
των επιχειρηµατικών οµίλων που υπηρετεί η σηµερινή Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν προµηνύει ανάκτηση των απωλειών σε υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας του λαού αλλά
µονιµοποίηση της σηµερινής άθλιας κατάστασης.
Να γιατί σήµερα προέχει η ανάγκη, οι εργαζόµενοι να αντιστοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χίσουν τις διεκδικήσεις τους µε τις σύγχρονες ανάγκες τους, να
δυναµώσουν τη λαϊκή συσπείρωση και πάλη, διαµορφώνοντας
τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης, της παραγωγής και της οικονοµίας, µε εργατική λαϊκή
εξουσία, που στο επίκεντρο θα είναι και η ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας, µε αξιοποίηση, προς όφελος του λαού, όλων
των διαθέσιµων επιστηµονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων.
Μόνο µε αυτές τις προϋποθέσεις µπορεί η υγεία να αποτελέσει ένα κατοχυρωµένο και διασφαλισµένο, καθολικό και δωρεάν
λαϊκό δικαίωµα.
Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, συγγνώµη, αλλά υπερέβη τον χρόνο κατά πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ζητάτε
από µένα συγγνώµη; Δεν έχει νόηµα. Από τους συναδέλφους
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκατέσσερα λεπτά µίλησε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
καταλάβει, ότι εγώ δεν µπορώ να διακόπτω και να κλείνω µικρόφωνα. Δεν µπορώ να κανιβαλίζω. Εν πάση περιπτώσει θα έχουµε
τώρα πρόβληµα. Παρακαλώ να µη συνεχίσουν άλλοι και να παίρνουν θάρρος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεκατέσσερα λεπτά µίλησε, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεκατέσσερα λεπτά. Μίλησε για δύο συναδέλφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα να µη σεβόµαστε τους συναδέλφους και να µιλάµε παραπάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλοι το
έχουµε αυτό το µικρόβιο. Ας προσπαθήσουµε λίγο να το ξεπεράσουµε.
Λοιπόν, ο κ. Ψαριανός έχει τον λόγο από το Ποτάµι.
Ορίστε, κύριε Ψαριανέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, µε την
ευχή ...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μην του βάλετε χρόνο, όσο
θέλει να µιλήσει.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, τέως σύντροφε!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Είναι ίσως ο δέκατος προϋπολογισµός στον οποίο έρχοµαι να µιλήσω και να τον σχολιάσω.
Θυµάµαι σε κάποιον από τους προηγούµενους –δεν έχει σηµασία ποιος ήταν- είχα πει ότι έχουµε συνηθίσει να έχουµε µπροστά µας έναν προϋπολογισµό-µαϊµού απ’ όλες τις κυβερνήσεις,
κανένας προϋπολογισµός δεν έπεσε µέσα. Κανένας προϋπολογισµός δεν ήταν ρεαλιστικός, δεν ήταν πραγµατικός, δεν ήταν
πραγµατιστικός, δεν ήταν εφαρµόσιµος, δεν ήταν αποδοτικός,
δεν ήταν δηµιουργικός, δεν ήταν τίποτα. Ήταν λόγια, λόγια, λόγια: «Θα κάνουµε», «έχουµε προϋπολογίσει τόσα».
Όλα τα νούµερα έπεφταν έξω. Όλα τα νούµερα υποφέρουν
ακόµα πιο πολύ και από τους ανθρώπους, επειδή έχουµε συνηθίσει να λέµε αυτή την εξυπνάδα, ότι ευηµερούν τα νούµερα και
δυστυχούν οι άνθρωποι. Τα νούµερα δεν περνούν καθόλου καλά
και µάλιστα όταν σχεδιάζονται τα νούµερα από διάφορα «νούµερα». Κάτι νούµερα σχεδίαζαν την πρώτη εφαρµογή του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο επτάµηνο, κάτι κανονικά
νούµερα δηλαδή, πιο νούµερα δεν έχουµε. Το ξέρουν και οι ίδιοι,
τώρα η ίδια η Κυβέρνηση, στα µανταλάκια κρεµάει ο ένας τον
άλλο.
Τουλάχιστον στην αρχή αυτής της διαδικασίας ήταν ο σανός
και το παραµύθι σε πρώτο πλάνο, «θα κάνουµε, θα σκίσουµε, θα
ξεσκίσουµε». Τους µισθούς, τον κατώτατο, την δέκατη τέταρτη
σύνταξη, τη δέκατη τρίτη σύνταξη, την εντέκατη σύνταξη, όλα
τα είχαµε βάλει στο πρόγραµµα.
Κάναµε µια σκληρή διαπραγµάτευση το πρώτο επτάµηνο και
µετά κρεµάσαµε στο Σύνταγµα τον διαπραγµατευτή, ο οποίος
περιφέρεται ανά τα πανεπιστήµια και ανά την ανθρωπότητα γενικώς και λέει διάφορες εξυπνάδες, τις οποίες προσπάθησε να
εφαρµόσει εδώ µετά από οδηγίες αυτής της Κυβέρνησης, όχι
από µόνος του.
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Αφού δεν πέτυχε αυτό το κόλπο και παραλίγο να πέσουµε
στον γκρεµό, κάναµε αυτή την περίφηµη µεγάλη στροφή, τη µεγάλη κωλοτούµπα και καλά κάναµε και την κάναµε, αλλά λέµε
ότι είπαµε µερικά πράγµατα. Δεν γίνονται. Είπαµε ότι θα κάνουµε
αυτά. Το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης κ.λπ., δεν µπορεί να υλοποιηθεί. «Συγγνώµη σύντροφοί, φίλοι και φίλες, ψηφοφόροι.
Πρέπει να υλοποιήσουµε ένα πρόγραµµα που να είναι ρεαλιστικό
µέσα σε συνθήκες καπιταλισµού».
Όλος ο κόσµος έχει καπιταλισµό, από τη Βενεζουέλα και την
Κίνα µέχρι δεν ξέρω ποια χώρα. Μπορεί να είναι µια-δυο χώρες
που δεν έχουν ή έχουν ένα είδος τεταρτοκοσµικού καπιταλισµού
περίεργου. Καπιταλισµό έχουν και στις Σκανδιναβικές χώρες και
στην Κεντρική Ευρώπη. Καπιταλισµό έχουν η Αργεντινή, η Βενεζουέλα. Καπιταλισµό έχουν και η Ζιµπάµπουε, η Μπουργκίνα
Φάσο και η Τανζανία.
Γιατί επιλέγουµε αυτές τις µεθόδους -τις «µέθοδες» που λέγαµε παλιότερα ως πούροι Αριστεροί όλοι;- Γιατί επιλέγουµε
αυτόν το δρόµο; Γιατί επιλέγουµε τον δρόµο που δεν βγαίνει
πουθενά και δεν µπορεί να εφαρµοστεί τίποτα που να είναι προς
το δηµόσιο συµφέρον, όχι που να είναι προς κάποιες οµαδούλες
«εµείς οι τρεις οι φίλοι που τρώµε το σταφύλι», συντεχνίες, συνδικαλιστές, κόλπα και διάφορα πελατάκια και πελάτες;
Τώρα υπογράφουµε τα πάντα µε δάκρυα στα µάτια και µ’ ένα
δήθεν πιστόλι στον κρόταφο, για να συντηρούµε ένα δικό µας –
ιδιοκατασκευή αυτή, καινούργιο, φρέσκο είναι- πελατειακό σύστηµα. Αφού τσακίσαµε τον παλιό πελατειασµό, αφού διαλύσαµε
τη διαφθορά και τη διαπλοκή όλων αυτών των σιχαµένων και τρισάθλιων που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεµό, µπλα µπλα κ.λπ. –
βεβαίως, πράγµατι έτσι ήταν- αντί να το καθαρίσουµε αυτό το
σύστηµα, στήνουµε ένα δικό µας κολπάκι τώρα. Βάζουµε τα δικά
µας φιλαράκια, τις δικές µας κοπελίτσες, τους κουµπάρους, τους
φίλους, θεσµοθετούµε νέες θέσεις συµβούλων, από στρατηγικό
σχεδιασµό µέχρι διανόησης των κολεοπτέρων, ας πούµε, διάφορες ειδικές περιπτώσεις, ας πούµε, και υπογράφουµε τα πάντα.
Αφού έχουµε πάει στην Κούβα και έχουµε πει «Adios Comandante!» και έχουµε καταγγείλει τους Ευρωπαίους δυνάστες, γυρνάµε πίσω και παίρνουµε τηλέφωνο τη δυνάστρια Άνγκελα και
της κλαιγόµαστε για τον ερντογανισµό και γι’ αυτά που τραβάµε
και που µας κάνουν διάφοροι κακοί γείτονες. Δεν παίρνουµε τον
Μαδούρο, ας πούµε, και τον Κορρέα να τους πούµε τα προβλήµατά µας, να µας βοηθήσουν. Έχουµε κάνει µια επιλογή, ότι βασικά η Ευρώπη είναι µια λυκοσυµµαχία, δεν τη θέλουµε, αλλά
είµαστε αναγκασµένοι και µπούρου µπούρου και προσπαθούµε
να το µπαλώσουµε.
Δεν µπαλώνονται αυτά, σύντροφοι. Ή έτσι ή γιουβέτσι ή κοκορέτσι. Δεν έχει απ’ όλα. Δεν βγαίνει όλο το συστηµατάκι. Είµαστε και µε την Ευρώπη και κατά της Ευρώπης. Και η Ευρώπη
είναι µία λυσσαλέα λυκοσυµµαχία συµφερόντων και είναι και κάτι
δικοί µας που µας βοηθάνε καµµιά φορά, κανένας Ολαντρέου,
ας πούµε, που τους βρίζουµε και µετά πάµε και χτυπάµε τις πλατούλες και λέµε: «Γεια σας, κύριε Ολαντρέου, θα µας βοηθήσετε
να διαγράψουµε το χρέος ή ένα µέρος του;».
Δεν διαγράφεται το χρέος. Μετά από εξήντα χρόνια θα διαγραφεί ένα µικρό ποσοστό κατόπιν υποσχέσεως, όταν όλοι εµείς
θα βλέπουµε τα ραδίκια ανάποδα!
Τώρα να στο χαρίσουν το χρέος, σε δύο χρόνια θα έχεις
χρέος.
Γιατί; Γιατί δεν έχεις αναπτύξει καµµία παραγωγική δραστηριότητα, δεν έχεις εφαρµόσει κανένα οικονοµικό σύστηµα που
να αποδίδει, είσαι κρατικοδίαιτος, κολληµένος στον κρατισµό,
σιχαίνεσαι την επιχειρηµατικότητα. Πώς να φτιάξει ένας τώρα
µια καινούργια επιχείρηση; Τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν µέσα στον χρόνο, έτσι; Μόνο φέτος. Αφήστε τις περσινές
και τις προπέρσινες και των άλλων των παλιών της διαφθοράς
και της διαπλοκής. Μόνο φέτος έχουν κλείσει καµµία τριανταριά
επιχειρήσεις.
Και να ανοίξει κάποιος µια επιχείρηση –αν τα καταφέρει, γιατί
ούτε µε τη δικαιοσύνη έχουµε κάνει τίποτα, ούτε επισπεύδουµε
διαδικασίες ούτε τίποτα– είναι υπάλληλος στην επιχείρησή του
και υπό απόλυση µάλιστα. Γιατί το 80% της επιχείρησής του –αν
καταφέρει να την ανοίξει– ανήκει σε άλλους. Ανήκει σε άλλους
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το 80%. Αυτό το συστηµατάκι δεν βγάζει πουθενά. Αφήστε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί µου σφυράτε, κυρία Πρόεδρε; Έχω ακόµη δεκατέσσερα
λεπτά, νοµίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
σφυράµε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Εντάξει, αστειάκι ήταν, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε ανοίξει και νέες πληγές, εκτός από τις παλιές που είχαµε. Ανοίγουµε και καινούργιες, που δεν µπορούµε να κλείσουµε και θα τις παραδώσουµε ανοιχτές στον όποιον επόµενο,
ο όποιος επόµενος θα πρέπει µε ρεαλισµό να κοιτάξει τα πράγµατα και να δει πώς µπορεί να ελαττώσει την εξοντωτική για τους
πάντες υπερφορολόγηση, να χτυπήσει τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Πού είναι εκείνο το λαθρεµπόριο καυσίµων καλέ, που θα
το τσακίζατε; Γιατί το κάναµε γαργάρα;
Έχουµε δύο χρόνια διακυβέρνησης της πρώτης φοράς Αριστερά, που πανηγυρίζει για το όχι στην Ιταλία, χαίρεται που δεν
βγήκε ο νεοναζί στην Αυστρία και πάει µε τους νεοναζί βόλτα στο
Καστελλόριζο και στην Νήσο Ρω. Αυτά τα πράγµατα είναι παρανοϊκά.
Ξεκαθαρίστε τι ακριβώς θέλετε, τι µπορείτε να κάνετε, πώς
µπορούν να γίνουν τα πράγµατα µε συναινέσεις για να προχωρήσουµε, όπως προχώρησαν οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Κύπριοι –και εµείς εδώ ακόµα παίζουµε τις κουµπάρες.
Δεν στηρίξατε τίποτα, ποτέ, καµµία µεταρρύθµιση, κανένα
σχέδιο, τίποτα και τώρα ζητάτε έτσι πολύ αµυδρά και µε τρόπο
διάφορα είδη συναινέσεων. Δεν θα τα έχετε. Θα σπάσετε τα µούτρα σας και θα ντροπιάσετε το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς, όποιο και αν ήταν και όπου και αν υπήρχε, εάν δεν αλλάξετε
τώρα και δεν θα αλλάξετε. Προβλέπω ότι δεν έχει πλοίο πια για
εσάς, δεν έχει οδό, δεν έχει τίποτα.
Καλή σας νύχτα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και των Ανεξαρτήτων
Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής του τέταρτου κύκλου, ο κ. Γρηγοράκος, και µπαίνουµε στον πέµπτο κύκλο –αν είναι δυνατόν–
δηλαδή στον πεντηκοστό δεύτερο.
Κύριε Γρηγοράκο, ελπίζω εσείς, ως Ανεξάρτητος, να µιλήσετε
επτά λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποδεικνύεται για άλλη µια
φορά πρωτότυπη. Αυτό γιατί ενώ επαγγελθήκατε η πρώτη φορά
Αριστερά ότι θα βγούµε γρήγορα από την κρίση και αφού είχατε
κάνει όλο αυτό το πολύ ωραίο πυροτέχνηµα στην κοινωνία, πήρατε τις ψήφους του ελληνικού λαού, αλλά δεν καταφέρατε να
ενσωµατώσετε τίποτα τουλάχιστον µέσα, γιατί πήρατε προβλήµατα πολλά.
Εγώ δεν λέω ότι είχαµε λύσει τα µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν µεγάλο το πρόβληµα που αντιµετωπίζαµε και εµείς και πήρατε και πολλά προβλήµατα από εµάς. Αλλά
εσείς, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ –και µε την ανακοίνωσή σας τη
χθεσινή διαφωνώ, βεβαία– δεν κάνατε τίποτα άλλο, παρά να βάλετε τη χώρα στον αυτόµατο πιλότο. Εγώ τουλάχιστον από εσάς
είχα απαιτήσεις πολύ διαφορετικές. Δεν πιστεύω ότι είσαστε
άτοµο το οποίο προσκολλιέται στην εξουσία της κίνησης των πενηνταριών.
Έτσι πιστεύω, λοιπόν, κι εγώ ότι δείξατε µια πρωτοφανή διαχειριστική κυβερνητική ανικανότητα, ανεπάρκεια κι ερηµώσατε
την ελληνική οικονοµία. Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή µε αυτά
το βλέπει κάθε µέρα.
Οι πολίτες έχουν βυθιστεί στην ανασφάλεια, κύριε Υπουργέ.
Μεγάλη αβεβαιότητα κυκλοφορεί στην κοινωνία. Είµαι άνθρωπος
ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα και κάθε µέρα βλέπω τι
γίνεται. Το µέλλον του ελληνικού λαού και γενικά της Ελλάδος
διαγράφεται ζοφερό και δυσοίωνο. Αν δεν αλλάξουµε ρότα όλοι
µας, θα συνεχίσει να παραµένει γκρίζο και σκοτεινό το µέλλον.
Η δίκαιη ανάπτυξη που είπε ο κ. Τσίπρας το προηγούµενο χρο-
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νικό διάστηµα, δεν υπάρχει πια. Πρέπει εµείς επιτέλους στην ελληνική κοινωνία, στα παιδιά µας, στους νέους να τους δώσουµε
ελπίδα και να πούµε ότι υπάρχει περίπτωση να ξεπροβάλει µια
καλύτερη ηµέρα.
Η µεταρρυθµιστική επαγγελία, βέβαια, του κ. Μητσοτάκη µπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις µιας νέας
διακυβέρνησης. Θα παραµείνει όµως και αυτή χωρίς αντίκρισµα,
αν εναποθέσει αυτή του την επαγγελία στις συντηρητικές δυνάµεις του τόπου. Μια πραγµατική ανατροπή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να την κάνει ο ελληνικός λαός για τις κατεστηµένες δοµές
και δυνάµεις. Θα πρέπει να βρουν ανθρώπους διαφορετικούς
από το πολιτικό σκηνικό σήµερα και το πολιτικό προσωπικό, που
κυβερνάει τη χώρα. Να είναι άνθρωποι πρόθυµοι να αλλάξουν τη
χώρα, να έχουν ιδέες, να είναι καινοτόµοι, να είναι µεταρρυθµιστές, να µην τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
Το καταθέτω αυτό. Ο πρώτος θάνατος από τη γρίπη χθες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είδα τον κύριο Υπουργό. Ήταν πριν από λίγο εδώ, αλλά έφυγε.
Τα έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας; Έχει κάνει tweet. Τίποτε
άλλο. Βρίζουµε τους νοσοκόµους. Βρίζουµε το νοσηλευτικό προσωπικό. Βρίζουµε τους γιατρούς. Βρίζουµε τους εργαζόµενους.
Αυτό κάνουµε.
Κρεβάτια. Ξέρουµε ότι έχουµε ανάγκες για επιδηµίες γρίπης
στα κρεβάτια των ΜΕΘ. Το ξέραµε πέρυσι. Είχαµε εκατόν ενενήντα επτά νεκρούς, κύριε Υπουργέ, πέρυσι. Το λέω σε εσάς,
γιατί εσείς έχετε το χρήµα. Δώστε χρήµατα στην υγεία. Δεν πρέπει φέτος να αντιµετωπίσουµε το ίδιο πρόβληµα µε πέρυσι. Διακόσιοι νεκροί στους τετρακόσιους;
Έχουµε πάρα πολύ καλό ιατρικό προσωπικό. Γιατί; Διότι ένας
στους τρεις ασθενείς, που θα µπει στη µονάδα εντατικής θεραπείας, θα πεθάνει και είµαστε µέσα σε αυτό, όταν έχουµε κρεβάτια και µονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί έχουµε πάρα πολύ
καλό προσωπικό. Έλα, όµως, που δεν έχουµε κρεβάτια. Δεν τα
χρηµατοδοτήσατε. Έλα που ήθελε να αλλάξει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα
κατάφερε εκεί. Έφερε τα πάνω κάτω, διόρισε όµως τους δικούς
σας. Καλά κάνατε. Τα υπόλοιπα, θα τα δει η δικαιοσύνη.
Φέτος, τι έκανε; Τι έκαναν στο Υπουργείο Υγείας φέτος; Όλοι
οι άρρωστοι που µπαίνουν στη ΜΕΘ, όπως οι τρεις που µπήκαν
φέτος, ήταν και οι τρεις ανεµβολίαστοι. Τι έκανε το Υπουργείο
Υγείας για τους εµβολιασµούς; Πόσα χρήµατα έδωσε; Τίποτα.
Τα εκατόν πενήντα κρεβάτια είναι κλειστά. Οι γιατροί των ΜΕΘ
είναι τριακόσιοι επτά.
Ακούστε στοιχεία του 2015. Έχουµε εκατόν τριάντα έναν διευθυντές, που σηµαίνει ότι δεν εφηµερεύουν. Έχουµε ενενήντα
πέντε επιµελητές Α’. Έχουµε εξήντα έξι επιµελητές Β’ και δεκαεπτά πανεπιστηµιακούς. Έξυπνος άνθρωπος είστε. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ότι έχει γεράσει το σύστηµα. Όταν οι διευθυντές,
που δεν εφηµερεύουν, είναι οι διπλάσιοι απ’ όλους τους άλλους,
ποιος θα εφηµερεύσει στα κρατικά νοσοκοµεία; Κάτι πρέπει να
γίνει και πρέπει να γίνει και θα το κάνετε.
Δεν υπάρχει καταγραφή των πραγµατικών αναγκών σε ΜΕΘ
στην Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουµε και αυτό. Πρέπει να δούµε
τις πανεπιστηµιακές κλινικές να συνεργάζονται µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Θέλουµε τις πανεπιστηµιακές κλινικές των νοσοκοµείων, γιατί παράγουν έργο πανεπιστηµιακό. Πανεπιστηµιακός
είστε. Να τις κάνουµε κέντρα αριστείας. Πρέπει να διεθνοποιήσουµε το ιατρικό προσωπικό. Το έχουµε και το έχουµε στείλει
έξω. Να το φέρουµε πίσω. Πρέπει να κάνουµε διαφορετικά πράγµατα από τα προηγούµενα χρόνια, να δούµε, δηλαδή, την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας των ασθενών
µε πρωτόκολλα κλινικής πρακτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να αξιολογήσουµε το ιατρικό προσωπικό. Πριν από δύο
χρόνια, όταν ήµουν στη θέση σας, καταφέραµε και πήραµε δυο
χρόνια παραπάνω και τους πήγαµε στα εξήντα επτά έτη τους γιατρούς. Τώρα, όµως, θα φύγουν. Πρέπει γρήγορα να αναπληρω-
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θούν οι γιατροί. Το σύστηµα πάσχει και είναι γερασµένο.
Πρέπει να δούµε, τελικά, τι κάνουµε µε αυτόν τον απέραντο
αριθµό των ιατρικών εταιρειών. Γιατί, ξέρετε, εκεί υπάρχει σπατάλη χρήµατος. Να δούµε τι θα κάνουµε µε την έρευνα. Να δούµε τη θα κάνουµε µε τη δηµόσια υγεία, για την πρόληψη. Δεν
ακούµε τίποτα από την ηγεσία δύο χρόνια τώρα.
Τελειώνω. Δεν καταφέρατε, δεν καταφέραµε να δώσουµε ούτε
1 ευρώ παραπάνω από τα προηγούµενα δύο χρόνια για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και για την υγεία στην Ελλάδα.
Μειώσαµε κατά 200 εκατοµµύρια τα χρήµατα του ΕΟΠΥΥ. Ξέρετε, όµως, ότι το 28% των κλινών στην Ελλάδα είναι κλίνες του
ιδιωτικού τοµέα; Το 1/3, δηλαδή, των κρεβατιών στην Ελλάδα
είναι του ιδιωτικού τοµέα και ο ιδιωτικός τοµέας, κύριε Υπουργέ,
προσφέρει στην υγεία του λαού. Είναι 30%. Πρέπει κάποια
στιγµή να δούµε τι θα κάνουµε.
Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε τις υγιείς επιχειρήσεις, να
υπάρξουν σκληρά µέτρα, που θα πάρουν µέτρα για την µεγιστοποίηση του έργου του ιδιωτικού τοµέα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και να πάρουµε τα
καλά του ιδιωτικού τοµέα, τα καλά του κρατικού τοµέα και να
φτιάξουµε ένα καινούργιο σύστηµα υγείας.
Θέλω να τελειώνω. Δεν είναι απαραίτητο να έχουµε ένα Εθνικό
Σύστηµα Υγείας το οποίο είναι ακριβό. Στις µονάδες εντατικής
θεραπείας τα κρεβάτια έχουν κι άλλο ρόλο. Στο δηµόσιο τοµέα
κάνουν περίπου 2.500 ευρώ την ηµέρα. Η σύµβαση που έγινε τα
προηγούµενα χρόνια επί Γιαννόπουλου, που ήταν µια µεταρρυθµιστική κίνηση, νοίκιασε κρεβάτια του ιδιωτικού τοµέα, τα οποία
πληρώνει 850 ευρώ την ηµέρα. Πιθανόν να µην είναι της ίδιας
βαρύτητας αλλά είναι φθηνότερα. Πρέπει να το δούµε κι αυτό.
Δεν έχουµε κανένα δικαίωµα, να αφαιρούµε τη πιθανότητα ενός
ανθρώπου ο οποίος είναι στο διάδροµο ενός νοσοκοµείου διασωληνωµένος και να µην παίρνουµε ένα κρεβάτι του ιδιωτικού
τοµέα, το οποίο είναι πολύ φθηνότερο από τον δηµόσιο τοµέα.
Πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισµός. Τι
κάναµε; Όταν πήρατε την πλειοψηφία, διώξατε τους κοµµατικά
διορισµένους διοικητές των νοσοκοµείων και βάλατε τους προέδρους των επιστηµονικών επιτροπών. Ποιοι ήτανε; Οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία. Αφήσατε έξι µήνες τα νοσοκοµεία να τα
διοικούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν µέσα στο κύκλωµα των νοσοκοµείων. Χαµένος ο χρόνος. Μετά τι κάνατε; Πήρατε κάποιους
ανθρώπους, τους οποίους δεν ξέρω µε τι προσόντα τους πήρατε
και τους βάλατε εκεί.
Ναι, πρέπει να αλλάξουν αυτά. Δεν φεύγω εγώ για να έρθεις
εσύ. Κάποια στιγµή θα πρέπει επιτέλους, τώρα που µπορείτε, να
προκηρύξετε τις θέσεις όλες αυτές µε ένα µεγάλο δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας ξεκινήσουµε, ας κάνουµε
την αρχή µε καινούργια στελέχη που ξέρουν τη δουλειά τους και
µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω.
Οι γιατροί µας έχουν καλή φήµη στο εξωτερικό. Μπορούµε,
λοιπόν, να τους φέρουµε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε κι έχουν φύγει πολλοί.
Είναι λοιπόν, ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κοιτάξουµε το µέλλον της χώρας και θα πρέπει να το κοιτάξουµε όσο
µπορούµε περισσότερο αυτή τη φορά, γιατί ο ιστορικός του µέλλοντος θα µας κρίνει όλους και εµάς και εσάς και τους επόµενους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, θέλω λίγο τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για ποιο
προσωπικό, κύριε Πολάκη; Για όσα είπε ο κ. Γρηγοράκος;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θέλω
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, αλλά πρέπει να το πείτε ποιο είναι το προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μπο-
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ρώ να πάρω τον λόγο για δύο λεπτά να απαντήσω σε κάποια
πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λέω ότι
θα πρέπει να εξηγήσετε ποιο ήταν το προσωπικό, ποιο ήταν το
απόσπασµα που σας…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θέλω
µια απάντηση, γιατί εδώ υπάρχει διασπορά ψευδών ειδήσεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν πάρετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ, θα το κάνετε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αύριο
το απόγευµα θα πάρω τον λόγο, αλλά δεν µπορούν να ίπτανται
κάποια πράγµατα έτσι. Γιατί εγώ µπορώ να βγω να πω ότι είστε
ελέφαντας και να δω αύριο το απόγευµα αν θα µου απαντήσετε.
Τώρα πρέπει να απαντήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αλίµονο αν σηκώνεται κάθε
Υπουργός και απαντά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για καθίστε όλοι.
Κύριε Υπουργέ, για το θέµα το προσωπικό πρέπει να πείτε σε
τι συνίσταται το προσωπικό, για να µπορώ να δω και να κρίνω αν
θα σας δώσω…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε, να το κρίνω εγώ!
Τώρα, αν διαστρέβλωσε κάποια πράγµατα, αυτό είναι πολιτικό.
Εδώ έχουµε ακούσει και τι δεν έχουµε ακούσει! Τώρα από τον κ.
Γρηγοράκο εσείς…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Μπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
αυτό λέω. Πείτε µου σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Στο
ότι µε προσβάλλει η τοποθέτησή του µε τα ψευδή στοιχεία, τα
οποία παραθέτει για πράγµατα, στα οποία έχω ευθύνη. Αυτό
είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πολιτικό είναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
και προσωπικό, όµως. Είναι µοµφή σ’ εµάς και θα καταθέσω ένα
στοιχείο. Μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ένα
στοιχείο για ένα λεπτό, γιατί αν είναι όλοι οι Υπουργοί να ζητάνε
για την κριτική που ασκείται σε βάρος τους τον λόγο, δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ζητάµε κι εµείς τον λόγο. Να τον
πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εσείς
τώρα τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο; Εσείς τι µπλέκεστε τώρα; Θέλετε
να µε απειλήσετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω δικαίωµα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μιλάτε
όλοι. Κάντε ό,τι θέλετε. Τι µε νοιάζει; Διακόσιοι πέντε να απολογηθείτε γι’ αυτά που κάνετε. Αφήστε µε, λοιπόν!
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό, το οποίο θέλω να πω, είναι το εξής. Άκουσα τη σπαραξικάρδια οµιλία του συναδέλφου προηγουµένως. Αύριο πρόκειται να απαριθµήσω -και δεν θέλω να φάω τον χρόνο- µια σειρά
από πολύ συγκεκριµένα στοιχεία όχι στο τι θα κάνουµε, αλλά στο
τι κάναµε αυτόν τον ένα χρόνο και δύο µήνες µαζί µε τον κ.
Ξανθό στο Υπουργείο Υγείας. Είναι τέτοια η λάσπη και η καταχνιά που εξαπολύετε περί της µαυρίλας και της καταστροφής,
που πρέπει κάποια στιγµή να ξεκαθαρίσουµε
Θα πω ένα πράγµα. Πέρυσι τέτοιες µέρες τα λειτουργούντα
κρεβάτια µονάδων εντατικής θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία
της χώρας ήταν τετρακόσια τριάντα οχτώ. Σήµερα που µιλάµε,
ένα χρόνο και δύο µήνες µετά -τα στοιχεία από Σεπτέµβρη πέρυσι- είναι πεντακόσια πενήντα τέσσερα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτά τα κρεβάτια λειτουργούν.
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Επίσης ένα παράδειγµα θα πω, γιατί βγήκαν διάφοροι και κατηγόρησαν για κάποια πράγµατα. Αυτά δεν άνοιξαν µόνο από
τους µισούς διορισµούς που κάναµε από την προκήρυξη του
ΚΕΕΛΠΝΟ, γιατί από τετρακόσια άτοµα νοσηλευτές και εκατό
γιατρούς, διορίστηκαν διακόσιες δεκαπέντε νοσηλεύτριες και
ανέλαβαν υπηρεσία και εξήντα δύο γιατροί. Οι υπόλοιποι επαναπροκηρύσσονται και θα είχαν επαναπροκηρυχθεί πιο πριν, αν δεν
υπήρχε το πρόβληµα µε τη διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και την καθυστέρηση που είχαµε µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Επίσης ένα παράδειγµα θα πω, γιατί στην Αθήνα ήσασταν και
δουλεύατε και εντατικολόγος σε µονάδες. Στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία» δεκατρία κρεβάτια ήταν κλειστά επί δώδεκα χρόνια, εννιά
ΜΕΘ και τέσσερα ΜΑΘ. Το ξέρετε υποθέτω. Άνοιξαν αυτά τα
κρεβάτια, λειτουργούν, έχουν ασθενείς µέσα.
Πώς, κύριε Γρηγοράκο; Μετακινώντας νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ήταν σε αλλότρια καθήκοντα ή σε υπηρεσίες που
δεν είχαν µεγάλη ανάγκη και άνοιξαν τα δεκατρία αυτά κρεβάτια.
Με τον ίδιον τρόπο συν τρεις προσλήψεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ
άνοιξαν τα έτοιµα εδώ και χρόνια κρεβάτια της νευροχειρουργικής ΜΑΘ του «Γεννηµατάς» -την ξέρετε κι αυτή υποθέτω- που
ήδη λειτουργούν τώρα κι έχει ασθενείς µέσα µε τρία κρεβάτια.
Σας λέω µόνο δύο παραδείγµατα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Όχι άλλα ψέµατα. Δεν σας πιστεύει κανείς. Τρία άτοµα άνοιξαν τρία κρεβάτια!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αύριο
σας προκαλώ κι εσάς και όποιον άλλον θέλει, να έλθει και να αµφισβητήσει τα στοιχεία που αναλυτικά θα παραθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αύριο
θα τα πείτε όλα, κύριε Πολάκη. Ολοκληρώστε τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αύριο
πέντε και µισή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ό,τι ώρα θέλετε.
Πείτε τα σε κανένα συνέδριο αυτά. Το βραβείο Νόµπελ θα σας
δώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γρηγοράκο, αφήστε τον να τελειώσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσείς
ακολουθήστε το παράδειγµα των «µεσηµεριανάδικων» και κάποιων συνδικαλιστών, που έχασαν το δικαίωµα να φωνάζουν.
Εγώ αύριο θα πω στοιχεία και όποιος έχει «τ’ άντερα», να το αµφισβητήσει.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Θα είµαστε εδώ να σας αντιµετωπίσουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Καλώς να ορίσετε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γρηγοράκο, έχετε υπερβεί και τον χρόνο σας. Μην απασχολείτε
άλλο τη συνεδρίαση. Προχωράµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Μηταράκης, γιατί στη θέση του
είχε µιλήσει ο κ. Τραγάκης.
Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, για να µην καταλάβει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα τον βαρύ πέλεκυ που
έρχεται στο εισόδηµά του λόγω αύξησης φόρων, αύξησης εισφορών και περικοπών συντάξεων, φέρνει σήµερα έναν εξωραϊσµένο προϋπολογισµό, γνωρίζοντας, κύριοι Υπουργοί, ότι υπάρχει ήδη θεσµοθετηµένος ο κόφτης, ο οποίος θα λειτουργήσει αυτόµατα σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας.
Είναι ένας προϋπολογισµός που στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες
και ανέφικτες µακροοικονοµικές προβλέψεις, µε πρώτη την αναµενόµενη ανάπτυξη 2,7% για το 2017. Δεν την αµφισβητούµε
µόνο εµείς. Την αµφισβητεί το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής, το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και το λένε ακαδηµαϊκοί
παράγοντες της αγοράς.
Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον ανάπτυξη 1,3%. Δηλαδή
υπάρχει κίνδυνος για τρύπα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ στο ΑΕΠ και
κατά συνέπεια µισό δισεκατοµµύριο τρύπα στα φορολογικά

2928

έσοδα, διότι η προβλεπόµενη ανάπτυξη στηρίζεται κατ’ αρχάς
σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Όµως το περιοριστικό
περιβάλλον στο οποίο θα είµαστε το 2017, δεν το δικαιολογεί.
Όπως το περιβάλλον δεν δικαιολογεί και την προβλεπόµενη αύξηση των επενδύσεων κατά 9%.
Πώς θα γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Με τις επιχειρήσεις να αποδίδουν πλέον στο δηµόσιο τα 2/3 των κερδών
τους, µε εταιρείες που φεύγουν, µε τον ανύπαρκτο αναπτυξιακό
νόµο, µε τις αποκρατικοποιήσεις να µην προχωρούν, όπως για
παράδειγµα την αποτυχηµένη αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ,
που στέρησε από το ελληνικό δηµόσιο την αξιοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου 400 εκατοµµυρίων ευρώ και ενός επενδυτικού προγράµµατος 2,5 δισεκατοµµυρίων;
Θα γίνει µε τις επενδύσεις 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο Ελληνικό να καθυστερούν, αρχικά λόγω της ιδεοληψίας σας να µη
φέρετε για δώδεκα µήνες στην Ολοµέλεια της Βουλής τη συµφωνία για κύρωση και τώρα λόγω της αδυναµίας του γραφείου
του Ελληνικού να προχωρήσει στην αδειοδοτική διαδικασία; Έχω
καταθέσει και µία σχετική ερώτηση γι’ αυτό.
Όπως το έχω επισηµάνει σχεδόν σε όλες µου τις οµιλίες στην
Ολοµέλεια, στηρίζεστε ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
επενδύσεις της περιόδου 2012-2014, συνολικού ύψους 37,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ και δεν φέρνετε καµµία καινούργια επένδυση, η οποία θα µπορέσει να υλοποιηθεί τα
επόµενα χρόνια.
Και βέβαια, αυτό που ακούσαµε τις τελευταίες ηµέρες είναι τα
πανηγύρια για το χρέος. Να θυµίσω βέβαια ότι είχατε υποσχεθεί
κούρεµα στον ελληνικό λαό. Τι φέρατε τελικά; Βραχυπρόθεσµα
µέτρα! Στην πράξη, γνωρίζουµε όλοι, ειδικά όσοι ασχολούνται
µε τα οικονοµικά, ότι κούρεµα χρέους έγινε µόνο το 2012, αρχικά
της τάξεως των 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε το περίφηµο PSI,
που πλέον στην αιτιολογική έκθεση του προϋπολογισµού εκθειάζετε και περίπου 30 δισεκατοµµύρια από την εθελοντική επαναγορά του 2012.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό
τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων,
διότι πάµε στο 1,5%. Και πώς θα καλύψουµε αυτό το δηµοσιονοµικό κενό που δηµιουργείται βραχυπρόθεσµα; Με νέα µέτρα, για
να χρηµατοδοτήσουµε αυτή την επιτυχία;
Κοιτώντας βέβαια τα επόµενα χρόνια, ο κ. Χουλιαράκης, µιλώντας στην Ευρωβουλή, είπε το αυτονόητο, ότι αναµένουν διατήρηση των πλεονασµάτων στο 3,5% για πολύ περισσότερα
χρόνια. Για πόσα, κανείς δεν ξέρει.
Διάβασα πριν από λίγο ότι ο κ. Τσακαλώτος, µιλώντας σε ένα
συµβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, αµφισβήτησε ότι θα δεχθεί η Κυβέρνηση
το 3,5%. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι χρήσιµο να το λέτε
στο εξωτερικό, όχι στο Πολιτικό Συµβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο
εσωτερικό κοινό. Το κρίσιµο είναι να πείσετε το εξωτερικό κοινό,
µε το οποίο διαπραγµατευτήκατε αυτό που εσείς παρουσιάσατε
ως µεγάλη επιτυχία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα δέκα αµφισβήτησε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Μας έχετε εγκλωβίσει στη λιτότητα και σε έναν αέναο κύκλο υφεσιακών πλεονασµάτων και στο
τρίτο, αέναο πλέον, µνηµόνιο και µε τον διαρκή κόφτη να περιµένει το όποιο λάθος.
Και βέβαια, η συµφωνία που πετύχατε δεν εξασφάλισε αυτά
που χρειαζόµαστε, την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, τη συµµετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραµµα, που πλέον αντιλαµβάνοµαι ότι
πολλοί Υπουργοί σας θέλουν και φυσικά την έξοδο στις αγορές,
που για τελευταία φορά συνέβη το 2014 µε πολύ ευνοϊκά επιτόκια πριν από την περίφηµη επιτυχία σας.
Σε καµµία περίπτωση η µείωση του χρέους δεν αρκεί για να
βάλει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι αναγκαία αλλά όχι
ικανή συνθήκη, όπως είπε σήµερα και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω µια ειδική αναφορά στο θέµα του καθεστώτος ΦΠΑ των νησιών, το οποίο καταργείται στο τέλος του µήνα. Είναι η µόνη έµπρακτη απόδειξη
της συνταγµατικής επιταγής της νησιωτικότητας, το οποίο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας
στη σελίδα 3 της επιστολής του τον Ιούνιο του 2015 προς τους
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θεσµούς δέχθηκε να παραχωρήσει χωρίς καµµία µάχη.
Είναι ένα µέτρο το οποίο η Νέα Δηµοκρατία είχε υπερασπιστεί
ως Κυβέρνηση όχι µε τα λόγια, αλλά στην πράξη.
Και παρά όσα έχουν πει στελέχη σας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, καµµία προσπάθεια επαναδιαπραγµάτευσης δεν έγινε.
Σε καµµία αξιολόγηση η Κυβέρνησή σας δεν έβαλε αυτό το
µέτρο στο τραπέζι.
Και βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιπλέον 850 εκατοµµύρια ευρώ θα βγουν από τις τσέπες συνταξιούχων και εργαζόµενων το 2017 για το ασφαλιστικό, πάνω από δύο δισεκατοµµύρια συνολικά από την αρχή της διακυβέρνησής σας. Δεκαπλάσιο ποσό τελικά από το περίφηµο e-mail Χαρδούβελη.
Κόβετε συντάξεις που έχουν πληρωθεί µε τις εισφορές των εργαζοµένων και δίνετε ως αντιστάθµισµα ψίχουλα σε προνοιακά
επιδόµατα. Πολυδιαφηµίσατε -ο κ. Κατρούγκαλος σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα- την προσωπική διαφορά. Και τώρα ακούµε ότι οι
θεσµοί ζητάνε την άµεση κατάργησή της στο τέλος του 2017.
Προχωρήσατε στη µείωση των νέων συντάξεων, γι’ αυτούς που
βγαίνουν τώρα στη σύνταξη, κατά 30% περίπου και µειώσατε διακόσιες πενήντα χιλιάδες επικουρικές συντάξεις κατά 50%. Προφανές το ψέµα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι µόνο το
10% των συνταξιούχων θα πληγεί.
Η Κυβέρνηση πέρα από τα κροκοδείλια δάκρυα για τους συνταξιούχους έχει ξεχάσει την κοινωνία, τους εργαζόµενους που
πληρώνουν φόρους και εισφορές, σχεδόν το 60% του εισοδήµατός τους, τους νέους που στην ερώτηση για το πότε θα πάρουν
σύνταξη, απαντούν «ποτέ», τις επιχειρήσεις που δεν επενδύουν
αλλά ασφυκτιούν και φεύγουν από τη χώρα, τους ανέργους που
χάνουν την ελπίδα τους και φεύγουν για λιµάνια ξένα. Εµείς θέλουµε να µιλήσουµε σε αυτήν την Ελλάδα, στην Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται
µεταρρυθµίσεις. Η χώρα χρειάζεται να βρει τον δηµοσιονοµικό
χώρο για να επιτρέψει µείωση φόρων και εισφορών όπως έγινε
το 2014. Πρέπει να αλλάξετε το µείγµα των πολιτικών, να δοθεί
έµφαση στον περιορισµό των δαπανών ώστε οι πολίτες να πληρώνουν πλέον λογικούς φόρους. Και κυρίως πρέπει να πιστέψουµε στις δυνατότητες αυτού του τόπου, να επιτρέψουµε στον
Έλληνα να δηµιουργήσει και πάλι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς κύριε Μηταράκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τον προϋπολογισµό. Πρόκειται για µια συζήτηση και
αποφάσεις που στον έναν ή στον άλλον βαθµό σχετίζονται µε τις
γενικότερες εξελίξεις τόσο στην πατρίδα µας όσο και στην Ευρώπη. Και όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι ζουν αυτήν εδώ τη
συζήτηση, όλοι αυτοί που βιάστηκαν δύο χρόνια τώρα να κλείσουν την αριστερή παρένθεση στην ελληνική ιστορία, έρχονται
και φωνάζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την οικονοµία. Και ό,τι
έµεινε όρθιο από τον χαλασµό, το φορολογεί αδυσώπητα. Σε
αυτά τα δύο θέµατα θα σταθώ στην τοποθέτησή µου.
Με την εµπειρία του µπροστά ο κ. Τραγάκης µίλησε για προϋπολογισµό αντανάκλαση της πλήρους και οριστικής αποτυχίας
της πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αρκετοί οµιλητές από τη Νέα
Δηµοκρατία µίλησαν για καταστροφή της οικονοµίας. Ο κ. Χατζηδάκης ως βασικός εισηγητής είπε για σαράντα δισεκατοµµύρια λιγότερα στις τράπεζες την περίοδο διακυβέρνησης από τον
ΣΥΡΙΖΑ που στην ούγια γράφει Τσίπρας-Καµµένος. Φαίνεται το
έχει µελετήσει το θέµα. Άρα, είναι συνειδητά η µισή αλήθεια, δηλαδή, συνειδητά ψέµατα.
Πρώτον, ποια ήταν η γραµµή των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας για τις τραπεζικές καταθέσεις; Καταθέτω στα Πρακτικά
από φίλα προσκείµενο µέσο τη δήλωση του σηµερινού αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, «Σιγά µην αφήσω τα λεφτά µου
να τα φάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να χαθούν στην τράπεζα από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Υπάρχουν δηλώσεις και άλλων στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας
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που έφτασαν τον σηµερινό Πρόεδρο να δηλώνει, «Ρε παιδιά ας
µην το λέµε δηµόσια».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, σχετικά µε το ίδιο θέµα, σηµειώνω ότι την περίοδο
2010 µέχρι 2014, πριν αναλάβει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η µείωση στις
καταθέσεις ήταν 70 δισεκατοµµύρια. Μνήµη χρυσόψαρου! Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας δεν το θυµάται. Και όχι µόνο
µνήµη, αλλά και συµπεριφορά χρυσόψαρου! Τι λένε τα ψαράκια;
Τίποτα. Δεν µιλάνε. Δεν µιλάει γι’ αυτά τα 70 δισεκατοµµύρια,
που στην ούγια γράφουν «Σαµαράς – Βενιζέλος».
Και το τρίτο και το σοβαρότερο όσον αφορά την επιλεκτική
µνήµη και άρα τη συνειδητή εξαπάτηση του λαού µας, είναι το
εξής: Από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016,
έναν χρόνο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι καταθέσεις στις
τράπεζες αυξήθηκαν κατά 6 δισεκατοµµύρια, µικρή, αλλά σταθερή ανοδική πορεία σ’ αυτόν τον χρόνο.
Μας ξέφυγε, θα µας πουν. Εντάξει, δεν τα µελετήσαµε καλά
τα στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την οικονοµία. Να, είπε πάλι
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, φέτος λιγότερα 20 µε 25 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τις προβλέψεις που γίνονταν
στις αρχές του 2015 για το 2016. Αυτό σηµαίνει –έκοψε και κοστουµάκι για τα ελληνικά νοικοκυριά- 5.000 ευρώ χαµένα για
κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Καταθέτω στα Πρακτικά δηµοσίευµα από φίλα προσκείµενο
στη Νέα Δηµοκρατία µέσο, που σηµειώνει ότι στο τρίτο τρίµηνο
του 2016 –όχι εκτιµήσεις, τι θα γίνει, τι έγινε- το ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 1,5% λόγω της καλής πορείας του τουρισµού και της ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ελπίζω οι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας να µην το αµφισβητούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, δεν µπορεί να ξεκοπεί η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις εξελίξεις στο Eurogroup. Επισηµαίνω από όλες αυτές τις εξελίξεις τα σταθερά
και χαµηλά επιτόκια, την αποµείωση του χρέους, σύµφωνα µε τις
κυβερνητικές εκτιµήσεις, στα 45 δισεκατοµµύρια σε βάθος χρόνου και ότι δεν απαιτούνται νέα µέτρα.
Δεν πανηγυρίζουµε γι’ αυτές τις αποφάσεις. Αυτό, όµως, που
έχει ιδιαίτερη αξία σχετικά µε αυτές είναι το γεγονός ότι επιτέλους το θέµα του χρέους µπαίνει στο επίσηµο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτέλους ο αγώνας του λαού µας για
στοιχειώδη αξιοπρέπεια διαβίωσης αποκτά χειροπιαστά δείγµατα. Εννοείται πως οι στόχοι µας είναι για πολλά περισσότερα
και όχι για τους λίγους, αλλά για τους πολλούς, για τα ευρύτερα
κοινωνικά στρώµατα. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον
οποίο δεν µπορούµε παρά να στεκόµαστε απλά και να σηµειώνουµε το θετικό των τελευταίων αποφάσεων, αλλά µέχρι εκεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αποφάσεις αυτές είναι αποτέλεσµα της σταθερής και συνεχούς προσπάθειας της Κυβέρνησής µας, αλλά πρώτα απ’ όλα και κυρίως είναι αποτέλεσµα των
θυσιών στις οποίες έχει υποβληθεί ο λαός µας.
Οι αποφάσεις αυτές παράλληλα είναι ένα χαστούκι σε όλες
αυτές τις απόψεις ότι το χρέος είναι βιώσιµο, ότι το χρέος δεν
χρειάζεται ρύθµιση, απόψεις, δηλαδή, των οποίων κύριοι εκφραστές ήταν ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Παρακαλώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Πέρα από το θέµα της καταστροφής της ελληνικής οικονοµίας, ένα δεύτερο ερώτηµα που απασχολεί τον προϋπολογισµό
είναι το εξής: Τα λεφτά θα τα πάρουµε από αύξηση των εσόδων
του κράτους, δηλαδή από τη φορολογία, ή από µείωση των εξόδων, δηλαδή από απολύσεις και µείωση µισθών και συντάξεων;
Σε σχέση µε αυτό το ερώτηµα να πω ότι, κακά τα ψέµατα, και
οι δύο δρόµοι και οι δύο πλευρές του ερωτήµατος κατά τη γνώµη
µου είναι υφεσιακοί. Εµείς επιλέξαµε τον δρόµο της αύξησης των
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εσόδων, τον δρόµο δηλαδή της φορολογίας και µάλιστα µε διάχυση σε όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές οµάδες, έτσι ώστε
να µειώσουµε το βάρος ανά κοινωνική οµάδα. Απορρίψαµε τον
δρόµο της µείωσης των εξόδων, δηλαδή τον δρόµο των απολύσεων και της µείωσης των µισθών.
Φορολογία, λέει η Νέα Δηµοκρατία, φοροµπηχτική πολιτική
και µάλιστα δεν την κάνετε και καλά. Το είπαν µε διαφορετικές
εκφράσεις. Το επανέλαβε και επανήλθε σε αυτό και ο εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ. Για
«γαργάρα» µίλησε ο κ. Ψαριανός από το Ποτάµι κ.λπ..
Το είπε και ο κ. Χατζηδάκης, ο βασικός εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας. Όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής 18
εκατοµµύρια,14 εκατοµµύρια και 2,5 εκατοµµύρια για τις χρονιές
2014, 2015 και 2016 στο λαθρεµπόριο καυσίµων. Πάλι συνειδητά
η µισή αλήθεια, δηλαδή συνειδητά ψέµατα.
Το πρώτο είναι ότι έχει δίκιο στα στοιχεία που παρουσίασε για
τα καύσιµα, που οφείλεται σε αναδιοργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Όµως, από τα επίσηµα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονοµικών, που ένα κοµµάτι τους θα καταθέσω –
αρµόδιος βέβαια είναι ο Υπουργός και είναι εδώ- φαίνεται ότι
γύρω στα 750 εκατοµµύρια έχουµε µαζέψει από τα καπνικά. Από
τα 50 εκατοµµύρια του 2014, πήγαµε στα 150 εκατοµµύρια το
2015 και στα 280 εκατοµµύρια το 2016 δηλαδή υπήρξε σχεδόν
πενταπλασιασµός. Και αυτό χωρίς να προσθέτω τα στοιχεία από
τη λίστα Λαγκάρντ και όλα τα υπόλοιπα.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Απορρίψαµε τον δρόµο που προτείνει η Νέα Δηµοκρατία, όχι
απλά γιατί είµαστε αντίθετοι µε νέες απολύσεις και νέες περικοπές µισθών, αλλά γιατί αν το θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψη «λιγότεροι φόροι και λιγότερο κράτος», που η πιο
τραβηγµένη κι η πιο ακραία έκφρασή της είναι «καθόλου φόροι
και καθόλου κράτος», είναι άποψη που τελικά καταλήγει «καθόλου κοινωνικό κράτος».
Οι λιγότεροι φόροι καταλήγουν λιγότερο σε κοινωνικό κράτος.
Σηµαίνει καθόλου ή λιγότερο δηµόσιο σχολείο, δηµόσια παιδεία,
καθόλου ή λιγότερο δηµόσιο σύστηµα υγείας και δηµόσια νοσοκοµεία, καθόλου ή λιγότερο κράτος πρόνοιας. Όλα στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, όλα από τις τσέπες των εργαζοµένων.
Εδώ είναι η διαφορά µας µε τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό προσπαθεί σκόπιµα και επιτυχηµένα ίσως έως ένα βαθµό να κρύψει
πίσω από το αίτηµα για λιγότερη φορολογία και πίσω από τα ταξίδια- επιβραβεύσεις του Αρχηγού της στη φυγή των κεφαλαίων
και των επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.
Ωστόσο, κουνάνε το δάκτυλο αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είχαν
φορτώσει στον ελληνικό λαό, πέρα από αυτά που ζούµε, παραπάνω 20 δισεκατοµµύρια που πήραµε πίσω µε τη διαπραγµάτευση, που ακόµα και αυτή την χαρακτηρίζουν εικονική.
Πέρα από τις διαφορές Νέας Δηµοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ ένα είναι
το κυριότερο, το οποίο γνωρίζει ο λαός µας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή η χώρα δεν χάλασε τα τελευταία δύο χρόνια. Η σηµερινή κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι αποτέλεσµα πορείας δεκαετιών, µιας πορείας που βαραίνει
τόσο τη Νέα Δηµοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ.
Το ερώτηµα λοιπόν, πέραν από τη συνειδητή διαστρέβλωση
των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και την εικονική αντιπολίτευση σε µια εικονική κυβέρνηση, όπως θα θέλατε να είναι, πέραν από τη συνειδητή πολιτική επιλογή των πολιτικών σας υπαλλήλων, που
ουσιαστικά υπονοµεύουν κάθε προσπάθειά µας να εφαρµόσουµε πολιτική µε αριστερό πρόσηµο, όπως για παράδειγµα µου
έρχεται στο µυαλό ο κ. Στουρνάρας, η παράταξή σας, που έφερε
τη χώρα στα βράχια, πρέπει να απαντήσει στα εξής.
Τι θα αλλάξετε σε σχέση µε την πολιτική Σαµαρά; Πού διαφωνείτε και τι θα αντικαταστήσετε από τις πολιτικές επιλογές του
Βενιζέλου; Τι θα αλλάξετε απ’ όσα έκανε ο Καραµανλής;
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Εν πάση περιπτώσει, εµείς µε τις ζωντανές κοινωνικές δυνάµεις θα προχωρήσουµε. Μέσα σ’ αυτόν το ασφυκτικό κλοιό της
δηµοσιονοµικής σταθερότητας πιστεύουµε ότι µπορούµε και θα
εφαρµόσουµε πολιτική µε κοινωνικό αποτύπωµα. Με τη µαχόµενη κοινωνία τελικά θα ανοίξουµε τον δρόµο για µια νέα Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
κατανοητό. Θέλετε όλοι να πείτε πολλά και τα επτά λεπτά κάποια
στιγµή, έτσι όπως πάµε, θα γίνουν πέντε για τους υπόλοιπους,
ενώ εσείς έχετε φτάσει στα έντεκα και δώδεκα λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαρµπαρούσης από τη Χρυσή Αυγή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ακούγοντας τον τελευταίο οµιλητή, αναρωτιέµαι εσείς τι αλλάξατε από την εποχή του
Σαµαρά και της Νέας Δηµοκρατίας.
Πριν από έναν περίπου µήνα επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός
του 2015 και τον επικύρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που
κατηγορούσε τον προϋπολογισµό του Σαµαρά, ήταν αυτός που
τον επικύρωσε. Και από ό,τι φαίνεται, βάσει και των δηµοσκοπήσεων, µετά τη Σκύλλα θα ακολουθήσει η Χάρυβδη, και τον προϋπολογισµό του 2017 που σήµερα κατηγορεί η Νέα Δηµοκρατία,
θα είναι αυτή που το 2019 θα τον επικυρώσει. Δηλαδή, µε λίγα
λόγια, κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Προϋπολογισµός 2017, λοιπόν, ή καλύτερα «τσουνάµι 2017».
Ένα «φορο-τσουνάµι» το οποίο στόχο έχει, για µια ακόµη φορά,
τις ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού. Και για να
µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας, αυτές οι ασθενέστερες οµάδες είναι η πλειοψηφία σήµερα. Μιλάµε γι’ αυτές τις οµάδες των µισθωτών, των συνταξιούχων και γενικότερα, όλης της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Μην ξεχνάµε ότι για
την εργατική τάξη και το δίκαιο του εργάτη δίνατε αγώνες. Αλλά
πού να το θυµάστε τώρα; Η εξουσία, η καρεκλίτσα, είναι γλυκιά
και το ξεχάσατε αµέσως.
Ξεχάσατε όλες τις υποσχέσεις που δώσατε προεκλογικά και
φέρατε ένα ακόµη µνηµόνιο, το οποίο µας παραµυθιάζετε ότι
στόχο έχει την ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας. Αυτά δεν
έλεγε και η Νέα Δηµοκρατία; Για ποια ανάκαµψη µιλάτε;
Πιστεύετε ότι µε τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης
των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών θα φέρετε την ανάκαµψη;
Στόχος σας είναι και πάλι οι µειώσεις των µισθών και των συντάξεων. Ήδη οι µειώσεις έχουν ξεπεράσει το 40%. Μιλάµε, δηλαδή,
πλέον για την απόλυτη εξαθλίωση.
Οδηγήσατε χιλιάδες µισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευµατίες και επιχειρήσεις σε οικονοµική ασφυξία. Και αυτό φαίνεται
από τα στοιχεία των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν εκτιναχθεί πάνω από τα 92,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτές τις ληξιπρόθεσµες οφειλές θέλετε να τις εισπράξετε για να υπάρξει πλεόνασµα.
Μήπως θα θέλατε να µας πείτε πώς θα πετύχετε αυτή την είσπραξη; Θα την πετύχετε µήπως µε αύξηση στον ΦΠΑ, την τιµή
του πετρελαίου, τα προϊόντα καπνού, τη φορολογία του καφέ,
την τηλεφωνία και µε αλλαγή στη φορολογία των οχηµάτων;
Από τη µια, µιλάτε για µειώσεις µισθών και συντάξεων και από
την άλλη, για αυξήσεις σε έµµεσους και άµεσους φόρους. Πολύ
ενδιαφέρον! Απαιτείτε, δηλαδή, από τον Έλληνα πολίτη, τη
στιγµή που πένεται και δεν έχει χρήµατα για να εξασφαλίσει τις
βασικές του ανάγκες, να πληρώσει τους φόρους που θα τους
επιβάλετε.
Θα µειώσετε το αφορολόγητο όριο και θα αλλάξετε τις κλίµακες υπολογισµού φόρου εισοδήµατος και φυσικών προσώπων
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Έτσι, στα νέα εκκαθαριστικά σηµειώµατα θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις, αφού τα
φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους που θα αντιστοιχούν στις πρόσθετες διαφορές µεταξύ των
ποσών των φόρων που προκύπτουν βάσει των παλιών και νέων
κλιµάκων για τους πέντε πρώτους µήνες του 2016.
Φυσικά, µέσα σε αυτή την φοροκαταιγίδα, γιατί να µείνει έξω
και ο πρωτογενής τοµέας µας, τον οποίο τόσο πολύ απαξιώνετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και εξαθλιώνετε; Και για τους αγρότες, λοιπόν, θα υπάρξει φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, µιλάµε για συντελεστή
εκκίνησης στο 22% και θα φθάνει ως το 45%.
Συνεχίζουµε µε επιβολή νέας αναµορφωµένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γι’ αυτούς που θα έχουν εισοδήµατα άνω των
12.000 ευρώ. Μιλάµε για ένα ποσό 2,2% και θα φθάνει ως το
10%. Η έκπτωση φόρου πλέον θα ισχύει µόνο για τους επαγγελµατίες αγρότες. Με λίγα λόγια, όλοι θα θεωρηθούν ετεροεπαγγελµατίες και θα χάσουν το αφορολόγητο όριο. Παράλληλα, µην
ξεχνάµε ότι οι αγρότες θα επιβαρυνθούν και µε προκαταβολή
φόρου, η οποία αυξήθηκε από το 75% στο 100% του κύριου
φόρου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πεδίο του ασφαλιστικού µετά την
πρώτη φάση της αναπροσαρµογής προς τα πάνω των εισφορών
στον ΟΓΑ, οι οποίες ήδη αυξήθηκαν κατά 95,3 εκατοµµύρια ευρώ
µέσα στο 2016, οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού καλούνται να
καταβάλουν επιπλέον 92,7 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2017.
Αν ο αγρότης δεν έχει παραγωγή λόγω ακαρπίας ή κάποιας
αρρώστιας ή από άλλα φυσικά αίτια, πώς θα αντεπεξέλθει σε όλα
αυτά που του επιβάλετε;
Να σας πω εγώ πώς θα αντεπεξέλθει. Θα εγκαταλείψει τα κτήµατά του και τη γη του. Βέβαια, στην ουσία αυτός είναι και ο στόχος σας. Διότι όλο αυτό που γίνεται στον πρωτογενή τοµέα
παραγωγής δεν γίνεται τυχαία. Έχει εδώ και χρόνια δροµολογηθεί η διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, το έχουν
υπογράψει οι διάφορες προδοτικές κυβερνήσεις στο παρελθόν.
Τα ίδια και χειρότερα κάνετε και εσείς σήµερα.
Κλείνοντας, αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο και να πολεµάτε
και να µισείτε τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό, δυστυχώς για
εσάς ο ελληνισµός είναι αέναος. Η Ελλάδα είναι προορισµένη να
ζήσει και θα ζήσει. Το καράβι που λέγεται «Ελλάδα» θα ξεφύγει
και από τη Σκύλλα και από τη Χάρυβδη και σύντοµα θα πλεύσει
ξανά σε ήρεµα νερά. Αυτό θα γίνει όταν θα έχει ξηµερώσει η
«Χρυσή Αυγή» του ελληνισµού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Σταύρος Αραχωβίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή µου τοποθέτηση
για τον προϋπολογισµό του 2017 θέλω να επικεντρωθώ στα υπό
συζήτηση κείµενα που αφορούν τον αγροτικό τοµέα και τους
αγρότες της χώρας µας.
Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
προβλέπει πιστώσεις 627 εκατοµµυρίων ευρώ από τον τακτικό
προϋπολογισµό και 582 εκατοµµύρια ευρώ από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων. Συνολικά 1.209.000.000 ευρώ.
Ξεκινώντας, να δούµε τι δείχνουν -και να απαντήσω και στον
προηγούµενο συνάδελφο- τα διαθέσιµα στοιχεία της EUROSTAT: Το αγροτικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4% το 2015, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία των προηγούµενων ετών. Δείχνουν
ακόµα αύξηση κατά 11,7% στο γεωργικό εισόδηµα. Η σταθεροποίηση, αλλά πολύ παραπάνω η αύξηση του αγροτικού ΑΕΠ,
αλλά και του γεωργικού εισοδήµατος και των εξαγωγών είναι για
εµάς µεγάλη πρόκληση.
Όµως, δεν είναι µόνο τα παραπάνω µεγέθη, αλλά οι αλλαγές
και οι ρυθµίσεις τις οποίες εισήγαµε τον τελευταίο χρόνο και οι
οποίες αναµένουµε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση για
τους αγρότες της χώρας µας, η οποία ήταν πτωτική όλα τα τελευταία χρόνια των µνηµονίων. Μιλώ τόσο για το ασφαλιστικό
όσο και για τις φορολογικές τροποποιήσεις που φέτος νοµοθετήσαµε.
Θα ήθελα να θυµίσω, ξεκινώντας, τον ν.4172/2013, που προέβλεπε τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ για το σύνολο των
επιδοτήσεων, των αποζηµιώσεων και των δηλωθέντων εισοδηµάτων.
Τον Νοέµβριο του 2014, δεκαεπτά Βουλευτές της σηµερινής
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επιχείρησαν να περάσουν µε σχετική βουλευτική τροπολογία την εξαίρεση των κοινοτικών ενισχύ-
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σεων από τη φορολόγηση και να εισαχθεί ως αφορολόγητο. Δεν
έγινε δεκτό από τον τότε Υπουργό µε την αιτιολογία της αδυναµίας εκτίµησης των επιπτώσεων. Καταθέτω την τροπολογία για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, συµφωνώντας και τότε µε τους συναδέλφους, ήδη από
τον Μάιο του 2015, δηλαδή λίγους µήνες αφότου αναλάβαµε την
Κυβέρνηση, έχουµε θεσπίσει αφορολόγητο έως 12.000 ευρώ
στις επιδοτήσεις.
Σήµερα, εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα και δεν
νοούνται ως κέρδος για τους αγρότες, ούτε οι επιδοτήσεις του
ΙΙ Πυλώνα, ούτε οι αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, αλλά ούτε και οι ενισχύσεις του Πυλώνα Ι πλην της βασικής. Η πράσινη ενίσχυση και
οι συνδεδεµένες θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδηµα για το
ποσό εκείνο που είναι πάνω από τα 12.000 ευρώ.
Ακόµη, σήµερα οι αγρότες έχουν για πρώτη φορά πραγµατικό
αφορολόγητο στο εισόδηµα από τη δραστηριότητα έως 9.550
ευρώ µε τρία παιδιά, πέρα από αυτό των προηγούµενων κατηγοριών.
Παρακαλώ, λοιπόν, τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους
να µελετήσουν προσεκτικά το άρθρο 112 του ν.4387/2016, το
άρθρο 44 του ν.4389/2016, την ΠΟΛ 1107/2016 και τον Πίνακα
Φορολογικών Δαπανών του Προϋπολογισµού στη σελίδα 1.
Για όσους δυσκολεύονται να τα βρουν, τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να θυµίσω, επίσης, ότι ο ΟΓΑ είχε εξαιρεθεί από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις από τη ρύθµιση του ν.3863/2010, γεγονός που σήµαινε ότι οι αγρότες δεν θα λάµβαναν βασική παροχή στη σύνταξη, αφού αυτή έβαινε µειούµενη σταδιακά ως το
2026, οπότε και θα καταργούνταν τελείως.
Σήµερα, οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών θα έχουν µεγαλύτερη µεταβατική περίοδο εναρµόνισής τους µ’ αυτές των
υπόλοιπων ασφαλισµένων έως το 2022, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και η δυνατότητα καταβολής χωρίς καµµία µείωση των κύριων συντάξεων
στους αγρότες.
Διασφαλίστηκε και για τους αγρότες η εθνική σύνταξη, η οποία
–εθνική και ανταποδοτική, το τονίζω- οδηγεί σε τελική σύνταξη
τουλάχιστον 504 ευρώ. Τα 384 ευρώ δεν είναι η κατώτατη σύνταξη, αλλά είναι εθνική σύνταξη µαζί µε το ανταποδοτικό, τουλάχιστον 504 ευρώ µε τα σηµερινά δεδοµένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Για τις εισφορές είναι τουλάχιστον…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Θα σας πω, κύριε συνάδελφε. Θα
σας απαντήσω.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το 94,67% δήλωσαν αγροτικά εισοδήµατα έως 9.000 ευρώ. Αυτοί είναι το σύνολο των µικροµεσαίων αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου. Ο συνδυασµός
φορολογικού και ασφαλιστικού συστήµατος οδηγεί σε ελάφρυνση 250 ευρώ για το 2017, αλλά και επιστροφή της προκαταβολής
του φόρου η οποία είχε πληρωθεί πέρυσι.
Ένα βασικό στοιχείο, πέρα από τα φορολογικά στοιχεία των
αγροτών, είναι τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, κύριοι συνάδελφοι, που επί των ηµερών σας έφτασαν να πληρώνονται για όλα
τα υπόλοιπα χρόνια και απορροφούν περίπου το 40% του τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΑΑΤ. Μιλώ για τα πρόστιµα και τους
καταλογισµούς.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τι σπουδαίους πόρους στερούνται
τόσο οι αγρότες όσο και οι Έλληνες φορολογούµενοι από τις
δικές σας πολιτικές διαχείρισης.
Ας ξαναγυρίσουµε, όµως, στην αποτίµηση του 2016. Πρώτον,
µας κατηγορείτε για ολιγωρία στην έναρξη της νέας Προγραµµατικής Περιόδου. Μάλιστα. Θυµίζω ότι το ΠΑΑ 2007-2013 εγκρίθηκε στις 29-11-2007 και η πρώτη προκήρυξη την οποία καταφέρατε να βγάλετε βγήκε τον Γενάρη του 2009, δηλαδή µε κα-
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θυστέρηση δεκατεσσάρων µηνών. Αντίθετα, το τρέχον ΠΑΑ εγκρίθηκε στις 14-12-2015 και η πρώτη πρόσκληση των νέων αγροτών εκδόθηκε µέσα σε δέκα µήνες.
Δεύτερον, µας κατηγορείτε για υποαπορρόφηση και απώλεια
πόρων από την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο. Μάλιστα.
Σας απαντάµε ότι το 2015 επιτεύχθηκε το µεγαλύτερο ετήσιο
ποσό πληρωµών 780 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ για το 2016 το ετήσιο ποσό πληρωµών θα ανέλθει στα 648 εκατοµµύρια ευρώ. Η
απορρόφηση για το ΠΑΑ 2007-2013 φτάνει το 90%, όταν µέχρι
το τέλος του 2014, δηλαδή στο τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου που θα έπρεπε να κλείσει, η απορρόφηση ήταν 71%.
Τρίτον, ξεκολλήσαµε πληρωµές σε µέτρα που βάλτωναν όλη
την πενταετία. Οι αγρότες και της Λακωνίας τούτες τις µέρες
πληρώθηκαν, επιτέλους, για το µέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας του 2012 και της γεωργίας του 2013.
Τέταρτον, περάσαµε στο ΠΑΑ τα κονδύλια για την πρόωρη
συνταξιοδότηση και την εξισωτική αποζηµίωση, τα οποία βάρυναν τον κρατικό τακτικό προϋπολογισµό, δηλαδή τους Έλληνες
φορολογούµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζοντας να υπηρετούµε
τους διακριτούς µας ρόλους δεν θα πάψουµε να εργαζόµαστε
συλλογικά και µε ταξικό πρόσηµο για τη στήριξη του εισοδήµατος των Ελλήνων αγροτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017
είναι υπεραισιόδοξος στις εκτιµήσεις του και φοροκεντρικός στη
δοµή του. Αυτά είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του. Αυτό δεν
αποτελεί σχόλιο της Νέας Δηµοκρατίας, είναι εκτίµηση ενός
αξιόπιστου οργανισµού, όπως είναι το Γραφείο Προϋπολογισµού
της Βουλής αλλά και ενός διεθνούς οργανισµού, όπως ο ΟΟΣΑ,
που εκτιµάει την ανάπτυξη για το 2017 στο 1,3% και όχι στο 2,7%
όπως την προϋπολογίζει η Κυβέρνηση.
Μιλάει η Κυβέρνηση για επιστροφή στην ανάπτυξη, ακόµα και
για έξοδο στις αγορές. Με ποιες προϋποθέσεις, αλήθεια, εφόσον
είναι η ίδια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που επιβάλλει στον ελληνικό λαό 2,5 δισεκατοµµύρια νέους φόρους, 1,5 δισεκατοµµύριο
έµµεσους φόρους -που είναι και οι πλέον άδικοι- και 1 δισεκατοµµύριο άµεσους φόρους; Και όλα αυτά ενώ ήδη έχετε ψηφίσει
περικοπές συντάξεων περίπου 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ, δηλαδή 2,5
δισεκατοµµύρια ακόµα οικονοµικής αφαίµαξης του ελληνικού
λαού.
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ µε τον προϋπολογισµό του 2017 ζει µια νέα περίοδο αυταπάτης. Ακούµε τους
Υπουργούς από το Βήµα να προαναγγέλλουν την επερχόµενη
ανάπτυξη. Ποιοι Υπουργοί, όµως, και ποιας Κυβέρνησης; Της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία κατάστησε την ελληνική οικονοµία τη µοναδική ατραπεζική οικονοµία του ελεύθερου κόσµου!
Βαδίζουµε ήδη τον τρίτο χρόνο, 2015-2016, και πάµε για το 2017
µε capital controls και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης ονειρεύονται
ανάπτυξη!
Οι κυβερνώντες µέσα στον επικοινωνιακό τους οίστρο -που
είναι και το µόνο στοιχείο στο οποίο δεν υστερούν- επιχειρούν
να ωραιοποιήσουν την κατάσταση της πραγµατικής οικονοµίας,
την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν γονατίσει. Οι Έλληνες ζουν σε ένα οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι πάντες χρωστάνε και κανένας δεν πληρώνει κανέναν, µε πρώτη
διδάξασα την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Ας δούµε, λοιπόν, περισσότερα στοιχεία:
Οι οφειλές προς τρίτους -ληξιπρόθεσµες οφειλές φυσικά- από
3,8 δισεκατοµµύρια τον Δεκέµβριο του 2014 εκτινάχθηκαν στα
6,2 δισεκατοµµύρια τον Οκτώβριο του 2016.
Τα κόκκινα δάνεια το πρώτο τρίµηνο του 2016 αυξάνονται δραµατικά και ήδη έχει καταστεί κόκκινο το 37% του συνόλου των
δανείων.
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Οι καταθέσεις τα δύο τελευταία χρόνια από 173 δισεκατοµµύρια ευρώ έπεσαν στα 133 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 40 δισεκατοµµύρια λιγότερες καταθέσεις.
Το ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο οφειλών των Ελλήνων πολιτών
προς το δηµόσιο από τα 75 δισεκατοµµύρια τον Δεκέµβριο του
2014 έχει εκτιναχθεί τον Αύγουστο του 2016 στα 91,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου κάθε µήνας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και 1 δισεκατοµµύριο οφειλές, εφόσον έχει εξανεµιστεί
η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων.
Αν στα προηγούµενα µελανά στοιχεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσθέσουµε και τα οδυνηρά στοιχεία νοικοκυριών και
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το λεγόµενο «ιδιωτικό χρέος» -για
το οποίο η Κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα, ενώ η Νέα Δηµοκρατία
παρουσίασε ολοκληρωµένη πρόταση για την αντιµετώπισή του, τότε, κύριε Υπουργέ, η εικόνα στην πραγµατική οικονοµία δεν
είναι απλώς γκρίζα, αλλά είναι κατάµαυρη.
Στοιχεία για την κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
παρουσίασε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χρίστος
Δήµας, σήµερα το πρωί. Πρόκειται για στοιχεία που δεν επιδέχονται αµφισβήτησης. Θα πρέπει να πούµε ότι και τα µακροοικονοµικά βεβαίως, αλλά κυρίως η κατάσταση στην πραγµατική
οικονοµία είναι αυτή που πρέπει να ενδιαφέρει.
Λέτε ότι θα βγούµε από την κρίση γιατί µειώνεται η ανεργία
και την προϋπολογίζετε στο 23,5% στο τέλος του 2017. Για ποια
µείωση της ανεργίας µιλάτε, όταν για πρώτη φορά σε τούτη εδώ
τη χώρα οι συµβάσεις µερικής απασχόλησης εκτινάχθηκαν στο
54%;
Μετατρέπουµε τα οκτάωρα σε τετράωρα και λέµε ότι µειώνεται η ανεργία; Πώς θα βγούµε από την κρίση; Με τον αναιµικό
αναπτυξιακό νόµο που παρουσιάσατε που περιλαµβάνει 480 εκατοµµύρια χρηµατοδοτήσεων και 120 εκατοµµύρια φοροελαφρύνσεων; Έτσι θα πάρει µπροστά η οικονοµία; Την ώρα που εξοντώνετε τους Έλληνες µε νέους φόρους στα προϊόντα πρώτης
ανάγκης µε την αύξηση του ΦΠΑ, στη συνδροµητική τηλεόραση,
στην κινητή τηλεφωνία, στον ζύθο, στον καφέ, στα τσιγάρα, αλλά
και στα καύσιµα µε τον ειδικό φόρο, η Κυβέρνηση παρουσιάζεται
παντελώς ανίκανη στην πάταξη του λαθρεµπορίου.
Ήταν τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που
υπόσχονταν έσοδα 3 έως 5 δισεκατοµµύρια ευρώ από την πάταξη του λαθρεµπορίου καπνικών προϊόντων και καυσίµων. Ξέρετε τι πρόστιµα έχουν επιβληθεί το 2015 και το 2016; Μόλις 15
εκατοµµύρια ευρώ από τα 3 έως 5 δισεκατοµµύρια! Ανάλογη
είναι και η αξιοπιστία σας!
Στον υπό εξαφάνιση κλάδο των µεταφορών έχετε αποφασίσει
αύξηση του φόρου πετρελαίου κίνησης από τα 340 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 410 ευρώ. Εξαφανίζετε έναν κλάδο που µπορεί να
προσφέρει στην ανάπτυξη. Οι µεταφορικές εταιρείες µεταναστεύουν στη Βουλγαρία και τώρα τελευταία στη Ρουµανία.
Και για να µείνω λίγα δευτερόλεπτα ακόµα στις συγκοινωνίες,
στον περσινό προϋπολογισµό του 2016 είχατε προβλέψει 5,5
εκατοµµύρια ευρώ για τις αστικές συγκοινωνίες, προκειµένου να
καλυφθεί το κόστος για το δελτίο µετακίνησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Βρισκόµαστε στον δωδέκατο µήνα του έτους και
ακόµα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Αιχµαλωτίζετε,
εµποδίζετε ακόµα και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, λόγω δικής
σας ανεπάρκειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύγχρονη ελληνική ιστορία
υπήρξε ιδιαίτερα φιλική και υποκειµενική µε την Αριστερά. Όµως,
η ιστορία θα γράψει σύντοµα -και είµαι βέβαιος γι’ αυτό- ότι πέρασε κάποτε από αυτόν τον τόπο µια Κυβέρνηση Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, η οποία υπέγραψε τον αέναο διεθνή οικονοµικό
έλεγχο της χώρας και την αιώνια εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας µέσω του υπερταµείου, κάτι το οποίο δεν τόλµησε κανένας πρώην Πρωθυπουργός αστικού κόµµατος.
Η διάρκεια ζωής του προηγούµενου υπερταµείου ήταν τριάντα
δυόµισι χρόνια, όση και η περίοδος του χρέους. Ο κ. Τσίπρας
υπέγραψε την εκχώρηση για ενενήντα εννέα ολόκληρα χρόνια
και µαζί και έναν αέναο «κόφτη», ο οποίος µοιάζει, κύριε εισηγητά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Πλειοψηφίας, µε το δρεπάνι του χάρου! Αυτό υπογράψατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Έλεος, µε το ψέµα και την παραπληροφόρηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αενάως και αιωνίως τον έλεγχο της
χώρας και της δηµόσιας περιουσίας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Όριο στα ψέµατά σας και στην παραπληροφόρηση, κύριε συνάδελφε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επειδή όλα αυτά που υπογράψατε
και έρχονται αποτελούν το τέταρτο, το σκληρότερο και το διαρκές µνηµόνιο, αν θέλετε συνεχίστε χωρίς λαϊκή εξουσιοδότηση.
Αν σηκώνετε αυτό το ιστορικό βάρος! Αν όχι, προσφύγετε στην
λαϊκή ετυµηγορία. Διαφορετικά, πολύ φοβάµαι ότι θα έχετε
άσχηµα ξεµπερδέµατα µε την ιστορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αννέτα Καββαδία από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Την έχετε καταγράψει πενήντα χρόνια
την ιστορία! Έλεος, µε την παραπληροφόρηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θέλετε να ξαναµιλήσετε, κύριε συνάδελφε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Έλεος, µε την παραπληροφόρηση και
το ψέµα! Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εσείς µε το «έλεος»,
κύριε συνάδελφε, θέλετε να ξαναµιλήσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί
προσωπικού. Είπε «έλεος µε το ψέµα και την παραπληροφόρηση», απευθυνόµενος σε εµένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, καθίστε, σας παρακαλώ! Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Βεβαίως! Σε όλους σας απευθύνοµαι,
γιατί λέτε το ίδιο πράγµα µε κασέτα. Έχετε βάλει κασέτα και λέτε
το ίδιο πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
µπορείτε να σταµατήσετε;
Κυρία Καββαδία, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
θέλω τον λόγο επί προσωπικού. Ήταν υβριστικός ο συνάδελφος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Ήταν µια στιγµή εκνευρισµού και τελείωσε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Πιο υβριστικός ήσουν εσύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε! Αν
ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε, ευχαρίστως να µην πάρω τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Τι να ανακαλέσω; Ανακαλέστε την οµιλία σας για να ανακαλέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ανακαλώ εγώ για τον
ίδιο. Δεν πειράζει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Η λογοκρισία είναι στα καθεστώτα
που πιστεύει ο κύριος εισηγητής της Πλειοψηφίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Καββαδία,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Το καθεστώς σας είχε λογοκρισία. Το
καθεστώς και η παράταξή σας έστειλε τον λαό στα ξερονήσια
και είχε λογοκρισία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τώρα είναι εικόνα
αυτή, κύριοι συνάδελφοι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιµένω, θέλω τον
λόγο επί προσωπικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Να προσέχεις, συνάδελφε, αυτά που
λες! Η παράταξή σου ήταν αυτή που έστελνε τον λαό στα ξερονήσια και είχε λογοκρισία και όχι η δική µας. Η δική µας παράταξη ήταν κυνηγηµένη παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, τα
είπατε! Σταµατήστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εµφορείται από σταλινικές αντιλήψεις ο κύριος συνάδελφος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, καθίστε κάτω!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Σταλινικές εγώ; Οι χουντικές αντιλήψεις είναι στην παράταξή σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Καββαδία,
έχετε τον λόγο και ζητώ εγώ συγγνώµη για τους συναδέλφους
µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεκτή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κυρία Καββαδία, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ετήσια συζήτηση του προϋπολογισµού είναι µία κορυφαία στιγµή του κοινοβουλευτισµού, µία
ευκαιρία απολογισµού και προετοιµασίας. Και σε ό,τι µε αφορά
επιλέγω το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, καθώς δεν είναι η
πρώτη φορά που βρισκόµαστε στο επίκεντρο κοσµογονικών,
ιστορικών εξελίξεων, που αλλάζουν άρδην τη µορφή του διεθνούς µας περιβάλλοντος.
Έχουµε, κυρίες και κύριοι, µία Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοµένη
στα νεοφιλελεύθερα προτάγµατα, ανίκανη να ανταποκριθεί στα
ιδεώδη των οραµατιστών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στις
απαιτήσεις της εποχής µας, µία Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός επαφής µε τους λαούς της, οι οποίοι καταδικάζουν µε την ψήφο τους
-όποτε τους δίνεται η ευκαιρία- τις πολιτικές και τη φυσιογνωµία
της, µία Ευρωπαϊκή Ένωση που τους είναι πλέον ξένη, αν όχι
αποκρουστική.
Ας θυµηθούµε τι λέγαµε στον ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015.
Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µία ριζική αλλαγή κατεύθυνσης, µία δηµοκρατική επανίδρυση, διαφορετικά µπαίνουµε σε
επικίνδυνες ατραπούς και σε διαλυτικά φαινόµενα. Ότι η εξωθεσµική αυταρχικότητα των ευρωπαϊκών ελίτ θα είναι καταστροφική για την ευρωπαϊκή ενότητα, ότι εάν αφαιρέσεις κάθε
δηµοκρατική εναλλακτική, ανοίγεις διάπλατα την πόρτα στην
Εποχή των Τεράτων, ότι η εµµονή στην ασφυκτική λιτότητα, τα
παρανοϊκά πλεονάσµατα, το δυσβάσταχτο χρέος και τον νεοφιλελεύθερο δογµατισµό είναι η θεµελιώδης αιτία του ευρωπαϊκού,
υπαρξιακού προβλήµατος.
Ποιος µπορεί, κυρίες και κύριοι, να αντιτάξει κάτι σε αυτήν την
ανάλυση; Μόνο κάποιος που επιλέγει να αγνοήσει τις παραµέτρους που οδήγησαν στο Brexit. Κάποιος που επιλέγει να αγνοήσει ότι η Αυστρία έφτασε µία ανάσα από το να εκλέξει νεοναζί
πρόεδρο. Κάποιος που επιλέγει να αγνοήσει την απευκτέα αλλά
υπαρκτή προοπτική να εκλεγεί η Λεπέν στην προεδρία της Γαλλίας. Και κάποιος που επιλέγει να αγνοήσει την επιστροφή του
φασισµού και του ρατσισµού στην Ευρώπη.
Υπάρχουν ασφαλώς δυνάµεις στην Ευρώπη -υπάρχουν και σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα- που επιλέγουν να κρύβουν το κεφάλι
στην άµµο και να επικαλούνται το φάσµα του λαϊκισµού, που παρασέρνει τις δήθεν αδαείς κοινωνικές πλειοψηφίες µακριά από
τον ευρωπαϊκό παράδεισο. Ωστόσο, αυτές οι δυνάµεις µόνο
κακές υπηρεσίες προσφέρουν στην Ευρώπη.
Από την πλευρά µας δεν αρκεί όµως να επιβεβαιώνουµε ότι είχαµε και έχουµε δίκιο στις αναλύσεις µας και τις διεκδικήσεις
µας. Πρέπει ως ΣΥΡΙΖΑ και ως αριστερή Κυβέρνηση να µείνουµε
συνεπείς στις ιδέες για τις οποίες µας εµπιστεύτηκε ο ελληνικός
λαός. Να λέµε σε όλους τους τόνους ότι αναγκαστήκαµε να διαχειριστούµε ένα πρόγραµµα που µας επιβλήθηκε εκβιαστικά.
Στην πραγµατικότητα, µας επιβλήθηκε διά της βίας. Να µη λησµονήσουµε ούτε για µια στιγµή ότι η φράση “this is a coup” συνοψίζει απόλυτα τα γεγονότα του Ιουλίου του 2015 και να
διαβεβαιώσουµε τον λαό, που µας εµπιστεύτηκε και πάλι τον Σεπτέµβριο του 2015, ότι παρά τις αντιξοότητες και τα περιστασιακά πισωγυρίσµατα, η µάχη συνεχίζεται και ότι προχωράµε
µαζί του και όχι απέναντί του.
Κυρίες και κύριοι, όχι µόνο δεν έχουµε την ιδιοκτησία του προγράµµατος, αλλά όλα όσα απαιτούσαµε εξαρχής από τους εταίρους µας για την άρση της λιτότητας, τη µείωση των πλεονασµάτων, την άφεση ικανού µέρους του χρέους και τις αναπτυξιακές πολιτικές, είναι ακόµη στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Τη στιγµή που η ιστορία δικαιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ
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πρέπει να βρίσκεται και πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Είναι γεγονός πως αντιµετωπίζουµε ανακατατάξεις παγκόσµιας κλίµακας που θα επηρεάσουν το µέλλον της χώρας. Η
εκλογή Τραµπ, µε άγνωστες συνέπειες για την αµερικανική εξωτερική πολιτική, ακυρώνει την προοπτική της TTIP, καθώς το σηµερινό µοντέλο της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης φθίνει
υπό το βάρος των εσωτερικών του αντιφάσεων.
Η Μέση Ανατολή και η Μεσόγειος πλήττονται από τον πόλεµο
και την αποσύνθεση άλλοτε ισχυρών κρατών, όπως η Συρία, µε
ευθύνη της Δύσης. Η προσφυγική τραγωδία συνεχίζεται, καθώς
νέα καραβάνια απελπισµένων ανθρώπων διαφεύγουν από την κόλαση του Χαλεπιού και της Μοσούλης. Και για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό η µόνη λέξη που ταιριάζει
είναι «όνειδος».
Έχουµε απέναντί µας, κυρίες και κύριοι, µία Τουρκία σε φάση
αποσταθεροποίησης µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15ης
Ιουλίου, που έδωσε στον Ερντογάν το έναυσµα για να επιταχύνει
στον ολισθηρό κατήφορο της αυταρχικότητας. Οι παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κορυφώνονται µε τη φυλάκιση της
ηγεσίας και Βουλευτών του HDP. Η ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας φαντάζει πιο µακρινή από ποτέ, ενώ η Ευρώπη δείχνει
υποκριτική στάση καθώς το µόνο που την απασχολεί είναι να συνεχίσει η Τουρκία να εµποδίζει την έλευση νέων προσφυγικών
ροών τηρώντας µία συµφωνία αµφίβολης νοµιµότητας και αποτελεσµατικότητας, κάτι που δίνει στον Ερντογάν τη δυνατότητα
να εκβιάζει.
Οι ρητορικοί λεονταρισµοί από τον Τούρκο Πρόεδρο, χωρίς
να υποτιµώνται, καλό είναι να αναγνωστούν µέσα στο πλαίσιο
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Τουρκία. Ο εθνικισµός –
και αυτό είναι γνωστό- ήταν ανέκαθεν η συγκολλητική ουσία αυταρχικών καθεστώτων, ιδίως όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα
συνοχής. Εάν κάποιοι κύκλοι στη γειτονική χώρα επιδιώκουν να
εξαγάγουν τα εσωτερικά της αδιέξοδα, εµείς από την πλευρά
µας οφείλουµε µε σύνεση και ψυχραιµία να µην παίξουµε το παιχνίδι της.
Είναι σαφές πως οι εξελίξεις στην Τουρκία αναπόδραστα επηρεάζουν και το Κυπριακό στην πιο κρίσιµη καµπή του. Θέλουµε
τη δηµοκρατική και ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού µε σεβασµό
των αποφάσεων του ΟΗΕ και µε κυρίαρχο ρόλο του κυπριακού
λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, µακριά από λογικές
κηδεµονίας και ηγεµόνευσης. Οι ίδιοι οι Κύπριοι πρέπει να αποφασίσουν για το κοινό τους µέλλον στο θεσµικό πλαίσιο µιας διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πλήρη κυριαρχία.
Κυρίες και κύριοι, ζούµε την ολική επαναφορά της ιστορίας,
το τέλος της οποίας κάποιοι είχαν διακηρύξει. Η Ελλάδα είναι
µια νησίδα σταθερότητας, ειρήνης και δηµοκρατίας. Αυτό οφείλουµε να διατηρήσουµε και να αξιοποιήσουµε µε συστηµατική
δουλειά, πολυδιάστατη διπλωµατία, προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, την ειρήνη και τη διεθνή αλληλεγγύη.
Σε µια Ευρώπη που βρίσκεται σε πορεία παρακµής και σ’ ένα
παγκόσµιο περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα, η Ελλάδα µπορεί
να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να βρει τη
δική της ισχυρή θέση µεταξύ των κρατών του πλανήτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω ότι ο Υπουργός Οικονοµικών είναι εδώ σήµερα και µου δίνεται η ευκαιρία να τον ρωτήσω για ένα θέµα που έχει προκύψει από την Κυριακή.
Ένα φιλικό προς την Κυβέρνηση έντυπο στην κυριακάτικη έκδοσή του έκανε λόγο για έναν κρυφό λογαριασµό της κ. Γεννηµατά στη λίστα Μπόργιανς. Ο κ. Βενιζέλος σάς προκάλεσε -βεβαίως µε τη βοήθεια των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα- να απαντήσετε ως Υπουργός Οικονοµικών, να
διαλευκάνετε αυτή την υπόθεση, αν είναι ανακριβές αυτό που
έγραψε το έντυπο ή όχι, ώστε να µην αφήσετε να αµαυρώνεται
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η πολιτική ζωή της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, το ίδιο έκαναν κάποιοι µε τη λίστα Λαγκάρντ,
λέγοντας ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος τότε έκρυβε το όνοµα της
γυναίκας του. Πάλι συριζαίοι ήταν. Θα το κάνετε ή θα πρέπει να
αφήσετε τις δήθεν πληροφορίες λίγο χρονικό διάστηµα, έτσι
ώστε οι πολίτες να µην γνωρίζουν τι γίνεται;
Κύριε Υπουργέ, δώστε ένα τέλος. Μήπως έχετε θέµα µε τον
εκδότη της εφηµερίδας; Από πού έγινε η διαρροή; Περιµένουµε
από σας µια δήλωση που να ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο. Θα
την περιµένουµε και σήµερα και αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µετά το Eurogroup και την καταληκτική ηµεροµηνία 2060 -ας µιλήσουµε λίγο για τα θετικά της απόφασης- µας δίνει κίνητρο για να ζήσουµε
µέχρι τότε.
Το δεύτερο: Αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός
είναι κρυφοβενιζελικοί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάνουν τα
πάντα για να δικαιώσουν το PSI του Ευάγγελου Βενιζέλου και
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 2009 του ΠΑΣΟΚ. Έχει αξία
και µεγάλη σηµασία αυτό που έγινε χθες, γιατί υπάρχει δικαίωση
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ του 2009 και όλων
όσων συνέβησαν µετέπειτα. Χωρίς τη δική σας συµµετοχή, το πιθανό είναι ότι δεν θα µπορούσαν να πειστούν οι πολίτες γι’ αυτό.
Ας δούµε ο προϋπολογισµός στον τοµέα της ανάπτυξης τι
δίνει, τι φέρνει, πώς θα βοηθήσει τη χώρα.
Ο Πρωθυπουργός –και το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµίας– µιλούσε στην τελευταία οµιλία του για 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ που θα πέσουν στην ελληνική οικονοµία µέχρι το 2016 από
διάφορα εργαλεία: αναπτυξιακό νόµο, ΕΣΠΑ, χρηµατοδοτικά εργαλεία, ΠΔΕ, κ.λπ.. Ας τα πάρουµε ένα ένα.
Αναπτυξιακός νόµος: Εξαγγέλθηκε το 2015. Άρχισε να υλοποιείται. Βγήκε η προκήρυξη τον Σεπτέµβριο για τις πρώτες τέσσερις προτάσεις. Μέχρι το 2016, µηδέν ευρώ θα πέσει στην ελληνική οικονοµία. Δεν θα έχουν προλάβει ούτε καν να καταθέσουν
τις αιτήσεις. Καλά, αξιολόγηση θα γίνει µετά από έξι µήνες.
Μηδέν!
Χρηµατοδοτικά εργαλεία: Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία ήταν
έτοιµα το 2015. Υπήρχε η ex ante –επειδή τους αρέσει να µιλάµε
για όλες αυτές τις διαδικασίες– και την πήραν πίσω µετά από δώδεκα µήνες. Ανακοίνωσε χθες ο κ. Χαρίτσης ότι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία θα προκηρυχθούν εντός των επόµενων ηµερών.
Θα µπουν χρήµατα και θα υπάρξουν διαδικασίες για την εκταµίευση των χρήµατων το 2017. Πόσα είναι τα χρήµατα για το 2016;
Μηδέν.
ΕΣΠΑ: Στο ΕΣΠΑ όσον αφορά τη νέα προγραµµατική περίοδο,
το ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουµε στόχο το 7%. Είχαµε πάρει προκαταβολή παραπάνω. Δεν φαίνεται, µε βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Σας λέω ότι υπάρχει ο κίνδυνος –το απεύχοµαι– να επιστρέψετε µέρος της προκαταβολής ή όλη την προκαταβολή πίσω.
Δίνω τα στοιχεία αναλυτικά, για να δείτε και εσείς συνάδελφοι
και όλοι, τι πρέπει να δοθεί µέχρι τέλος του χρόνου, για να µην
υπάρξει η επιστροφή της προκαταβολής. Σας λέω, παραδείγµατος χάριν, ότι στο «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
πρέπει να δοθούν µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 407 εκατοµµύρια
ευρώ. Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή, σύντροφοι, οι εισηγητές µας ανέλυσαν τα υπόλοιπα θέµατα, να µην ξεχάσω ότι µε τροπολογία του κ. Χαρίτση
θα πληρώνουµε αυτά που έχει συµφωνήσει µε την κ. Κρέτσου –
το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ– από το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων. Την έφερε την τροπολογία προχθές και την ψηφίσατε.
Πάµε, όµως, τώρα στο ηθικό πλεονέκτηµα. Έχει µια αξία, γιατί
βλέπω πολλούς συνάδελφους οι οποίοι έχουν υπογράψει πάρα
πολλές ερωτήσεις. Θυµάµαι ότι ο Πρωθυπουργός στην προ ηµερησίας συζήτηση για τη διαφθορά ανέφερε δεκατρία νοµοθετήµατα τα οποία έπρεπε να καταργηθούν, γιατί είχαν σχέση µε τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διαπλοκή. Καταργήσατε κάποιο;
Πριν µια βδοµάδα ψηφίσατε –και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
έβαλε το θέµα του λαθρεµπορίου στα καύσιµα– τη µη υποχρεωτικότητα στο GPS. Δεν περάσανε λίγες µέρες και κάνατε ένα
πολύ µεγάλο δώρο στους λαθρέµπορους. Να διαβάσετε το άρθρο «Απρόθυµες οι κυβερνήσεις να χτυπήσουν το λαθρεµπόριο
καυσίµων». Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με βάση όλη αυτή τη διαδικασία, δίνετε τη δυνατότητα µέχρι
να βγει η υπουργική απόφαση κάποιοι να µην µπορούν να έχουν
GPS και να υπάρχει λαθρεµπόριο, ενώ ήταν υποχρεωτικό µε την
απόφαση του 2012.
Όµως, υπάρχει ένα άλλο πολύ µεγάλο θέµα και σας το λέω µε
τίτλο –είναι ο αρµόδιος Υπουργός εδώ- «Καζινοποίηση της χώρας». Μάλιστα, ο κ. Μπγιάλας είχε κάνει σχετική ερώτηση στον
Υπουργό Οικονοµικών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Για ποιο πράγµα;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Σεβαστάκης και ο
κ. Μπγιάλας έχουν υποβάλει ερώτηση στον κ. Τσακαλώτο. Ελπίζω επειδή δεν σας έχει απαντήσει µέχρι τώρα, να σας απαντήσει σήµερα. Ζητήµατα περιορισµού της διάδοσης παιγνιοµηχανών τύπου VLT (ηλεκτρονικά φρουτάκια) –γράφετε– από την
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» και καθιέρωση αριθµητικών περιορισµών ανά πόλη
και συνοικία.
Τι κάνατε, αγαπητοί φίλοι; Τι σας απάντησε ο Υπουργός; Όχι
µόνο δεν σας απάντησε, άλλαξε και τον Πρόεδρο της Επιτροπής
τον κ. Στεργίου, τον οποίο επικαλείστε.
Ξέρετε τι έκανε ο κύριος Υπουργός; Θα δείτε σε λίγο καιρό.
Έχουν την υπογραφή σας. Αυτά που λέτε στον κύριο Υπουργό
ότι έκανε ο κ. Στεργίου, κύριε Μπγιάλα, τον άλλαξε ο Υπουργός
και από µέγιστη δαπάνη ανά ηµέρα 80 ευρώ, την πήγε απεριόριστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το αν θα υπάρχει υποχρεωτικό ΑΦΜ είπε: Κανένα υποχρεωτικό ΑΦΜ. Από τα χρονικά όρια, µέγιστος χρόνος
συµµετοχής δέκα ώρες, όπως λέγατε, κύριε Μπγιάλα, όσα θέλει
παίχτης, λέει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μέγιστος χρόνος συµµετοχής: Τριάντα δυο ώρες λέγατε εσείς κι είχατε επικαλεστεί,
όσο θέλει ο παίχτης, λέει ο Υπουργός. Ώρες λειτουργίας: Κυριακή έως Πέµπτη. Άλλαξαν τα ωράρια. Ελάχιστη απόσταση καταστηµάτων: διακόσια µέτρα. Ο Υπουργός έκανε κατάργηση.
Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε ανάπτυξη µέσα από την καζινοποίηση της χώρας. Και την ευθύνη, δυστυχώς, την έχετε κι εσείς
που κάνετε ερωτήσεις και µετά τις ξεχνάτε. Λυπάµαι πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος εντόπισε την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του 2009 και τον κ. Βενιζέλο, ξεκολλώντας τους από το όλον ΠΑΣΟΚ, από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και
την πολυετή κατάθεση του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας
στη µορφή που έλαβε το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα και, επίσης, ο δηµόσιος πολιτικός λόγος.
Είναι ενδιαφέρον ότι προχωράει σε ένα είδος εκλεκτικισµού.
Γιατί άραγε; Τι τον αναγκάζει να διαρρήξει τη σχέση του µε το
όλον ΠΑΣΟΚ και την ιστορική του διαδροµή;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τα αυτά, κύριε
Σεβαστάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Έτσι κάνατε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το κάνατε. Είναι αποδεκτό βέβαια. Σαν µεθοδολογία είναι αποδεκτή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που υπογράφατε.
Πείτε µας για την καζινοποίηση, που τη στηρίζετε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Κωνσταντινόπουλε, µιλήσατε δέκα λεπτά. Αν θέλετε, σας παραχωρώ χρόνο, για να επανατοποθετηθείτε, εάν θέλετε να επανατοποθετηθείτε ή να αναθεωρήσετε αυτά που είπατε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα θυµάστε την ερώτηση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Η οικονοµία -και σε αυτό το φόντο γίνεται η συζήτηση για τον προϋπολογισµό- καταλαµβάνει
όσο ποτέ άλλοτε πολιτικά χαρακτηριστικά. Ενσωµατώνει και
κατά κάποιο τρόπο εντάσσει ως οργανικό της στοιχείο όχι µόνο
παραγωγικές σχέσεις, όχι µόνο αριθµητικά µεγέθη, αλλά πολιτικές θέσεις και την εθνική κοσµοθέαση µαζί µε τους διεθνείς συσχετισµούς.
Τα πολλά τελευταία χρόνια οι προϋπολογισµοί έχουν διαψευσθεί ή επαναστοιχειοθετούνται. Είναι λογικό. Έχουµε ένα διεθνές
σύστηµα -ορθά έκανε την ανάλυση στην πρωτοµιλία του ο κ. Καραθανασόπουλος- που ενσωµατώνει την αστάθεια ως οργανικό
στοιχείο του, ενσωµατώνει την κρίση. Είναι ένα σύστηµα που µεταβάλλει την κρίση σε παραγωγικό του στοιχείο. Σήµερα η κρίση,
το ατύχηµα, η αστάθεια είναι οργανικό µέρος της οικονοµίας. Με
αυτήν την έννοια, ο προϋπολογισµός είναι εξαιρετικά δυσχερές
εγχείρηµα.
Σε αυτό, λοιπόν, το δυναµικό πεδίο µεταλλαγών συντάσσεται
ο προϋπολογισµός συν το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό
το κράτος µιας διαρκούς διαπραγµάτευσης. Κάνουµε λάθος να
θεωρούµε ότι οι διαπραγµατεύσεις κορυφώνονται στην πρώτη,
στη δεύτερη αξιολόγηση. Οι διαπραγµατεύσεις είναι διαρκείς,
γιατί η Ελλάδα έχει το µεγάλο στοίχηµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και, κυρίως, της αλλαγής του παραγωγικού µοντέλου και, επίσης, του παραγωγικού ανθρωπότυπου. Αλλάζουν τα
απαιτητά χαρακτηριστικά του παραγωγικού πολίτη σήµερα. Αυτή
η µεταλλαγή ούτε έχει ακόµη βρει τη θεσµική της ολοκλήρωση
ούτε νοµίζω ότι είναι ένα απλό εγχείρηµα, για να µπαίνει µέσα
σε αυτήν την εύκολη κοινοβουλευτική αντιµαχία.
Η ανάγκη επινόησης των θεσµών, η ανάγκη επινόησης νέων
εργαλείων ελέγχου της οικονοµίας, η ανάγκη επινόησης νέων εργαλείων µε τα οποία θα συγκροτηθεί το εκάστοτε οικονοµικό αίτηµα και θα απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάµεις, η ανάγκη ανασυγκρότησης και του κράτους και της διοίκησης, όλα
αυτά, λοιπόν, γίνονται οργανικά στοιχεία και του οικονοµικού αιτήµατος και εποµένως της απεικόνισής του στον προϋπολογισµό.
Θα µείνω σε ορισµένα στοιχεία -ελπίζω ότι δεν θα περάσω το
επτάλεπτο- που εντόπισαν οι συνάδελφοι, όπως -ας πούµε- η κ.
Κεφαλογιάννη που στο ύστερο κοµµάτι της οµιλίας της, θεωρώντας ότι πρέπει να µιλήσει για τον πολιτισµό, συνήρτησε την πολιτιστική αδυναµία που έχει η χώρα, την αδυναµία πολιτιστικής
παραγωγής, µε το λαϊκισµό. Πριν από σαράντα χρόνια ένας διαπρεπής Έλληνας συνθέτης, ο Θάνος Μικρούτσικος, είχε πρωτοεισηγηθεί τον όρο για τους «µιµητές της σχολής Θεοδωράκη».
Σήµερα ο λαϊκισµός έχει γίνει µια καραµέλα, ακριβώς γιατί είναι
το κεντρικό εργαλείο της πολιτικής αντιµαχίας και της πολιτικής
διελκυστίνδας.
Νοµίζω ότι η κολακεία του πολιτικού κοινού παρήγαγε την
κρίση και προσπαθώντας να απαντήσει κανείς σε αυτή την κολακευτική και εξαγοραστική διάθεση που είχε το πολιτικό σύστηµα,
νοµίζω ότι έχει εξαιρετικές δυσχέρειες και εξαιρετικές δυσκολίες
σήµερα.
Θα ήθελα να εντοπίσω ορισµένες ενδιαφέρουσες πλευρές της
τοποθέτησης Σταθάκη και ως προς τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και ως προς την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, που ήταν
ζητούµενα πέρυσι, και ως προς τις διαρθρωτικές αλλαγές και ως
προς την κοινωνική πολιτική υπό το κράτος των περιορισµών.
Αυτά ήταν τα περσινά ζητούµενα. Εν τούτοις, νοµίζω ότι φέτος,
όσο κακοπροαίρετος και να είναι κανείς, θα πρέπει να δει ότι
έχουµε ένα διαφορετικής τάξης αίτηµα. Έχουµε κερδίσει σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό ένα είδος κανονικότητας έχει ρυθµιστεί στη
µεγακλίµακα το κοµµάτι του οικονοµικού προσανατολισµού της
χώρας. Δεν έχει φτάσει στην τσέπη. Δεν έχει φτάσει στη µικρή
κλίµακα.
Αυτή η µετάφραση της µακροοικονοµίας στην καθηµερινότητα
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είναι το µεγάλο στοίχηµα, νοµίζω, των επόµενων ετών, κύριε
Υπουργέ, δηλαδή το να γίνει θεσµικό και οικονοµικό αγαθό του
καθηµερινού πολίτη και της καθηµερινότητάς του. Αυτά νοµίζω
ότι µε πολύ συγκροτηµένο τρόπο πρέπει να µπουν µπροστά στην
αιτηµατολογία του πολιτικού συστήµατος και του πολιτικού προσωπικού το επόµενο διάστηµα.
Τώρα κλείνω µε την παιδεία. Νοµίζω ότι η επένδυση στην παιδεία δεν είναι µόνο θέµα ποσοτικό, παρ’ όλο που έχουµε αύξηση
και ενισχυτική χρηµατοδότηση των δοµών εκπαίδευσης, αλλά η
εκµετάλλευση, η αξιοποίηση σε ένα ευλύγιστο νέο σύστηµα εκπαιδευτικών σχέσεων όλου του ανθρώπινου δυναµικού και των
άυλων πόρων που διαθέτει η παιδεία, δηλαδή των πνευµατικών
πόρων, είναι το αυστηρό συνάρτηµα, για να µπορούµε να µιλήσουµε για µια εκπαιδευτική στρατηγική που θα έχει βάθος χρόνου.
Η ιστορία, κύριε Μπουκώρο, δεν ήταν επιεικής µε την Αριστερά. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή, συντριπτική µε την Αριστερά.
Απονοµιµοποίησε ένα πλέγµα διεθνών και εσωτερικών δυνάµεων. Απονοµιµοποίησε το αριστερό αίτηµα. Κέρδισε, αν θέλετε,
η Αριστερά τη δηµοκρατική νοµιµοποίησή της από το 1974 και
µετά µε πάρα πολύ µεγάλες θυσίες και µια πάρα πολύ µεγάλη
πίεση στο πολιτικό της σώµα. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί χωρίς µικρόνοιες και µικροψυχίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να συνεννοηθούµε για
την εξέλιξη και τη λήξη της συνεδρίασης.
Παρά το ότι το όριο που είχαµε προσδιορίσει από την αρχή
ήταν η δωδεκάτη νυχτερινή κάθε µέρας, πρέπει να ξεφύγουµε
λίγο, αλλιώς δεν θα προλάβουµε να καλύψουµε τον κατάλογο.
Εποµένως, θα πάµε πιο αργά. Θα πάµε, υποθέτω, µέχρι τις 12.30’
οπωσδήποτε. Θα πάµε µε άλλους δέκα συναδέλφους ακόµη. Θα
τους ανακοινώσω για να ξέρουµε ποιοι είµαστε. Είναι οι κ.κ. Χαρακόπουλος, Τάσσος, Ντζιµάνης, Σαρίδης, Παναγούλης, Καµατερός, Κεφαλογιάννης, Σιµορέλης, Ηλιόπουλος και Τζούφη.
Μέχρι τη συνάδελφο κ. Τζούφη, λοιπόν, θα πάµε σήµερα και
θα φτάσουµε στις 12.30’ υποθέτω.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να εκφράσω την ανησυχία µου για την κατάσταση στα εθνικά µας θέµατα και για τον εθνικό παροξυσµό που επικρατεί στη γειτονική
Τουρκία και όχι µόνο. Αυτή η κατάσταση κάνει ακόµη εντονότερη
την ανάγκη για ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας, που προϋποθέτει την οικονοµική ανασύνταξη.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, συζητείται την επαύριον των αποφάσεων του Eurogroup, που είναι, δυστυχώς, µακράν των µεγαλεπήβολων προσδοκιών, που είχε θέσει η Κυβέρνηση. Αντιθέτως,
εισερχόµαστε σε µια νέα δραµατική φάση χωρίς ορίζοντα ανάσας, καθώς τα πρωτογενή πλεονάσµατα του 3,5% θα διαρκέσουν
για άλλα τρία έως δέκα χρόνια. Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
δεν έχει πει ακόµη τη δική του κουβέντα, τι µέτρα θα έχει το κουστούµι που θα φορέσουµε, ενώ η αξιολόγηση καρκινοβατεί.
Τη σκληρή αυτή δοκιµασία θα µπορούσαµε να την είχαµε αποφύγει, αν οι σηµερινοί κυβερνώντες δεν είχαν αποφασίσει σε µια
ζαριά το µέλλον όλων των Ελλήνων. Και ιδού τα αποτελέσµατα
σήµερα, ιδού που έχουµε κατρακυλήσει από το σηµείο στο οποίο
είχαµε βρεθεί τα τέλη του 2014, γιατί ένα µεγάλο τµήµα των συµπολιτών µας παρασύρθηκε από τα παχιά λόγια και τις εύκολες
υποσχέσεις.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεται ο λογαριασµός παραφουσκωµένος
και καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα σπασµένα των
«Βαρουφάκηδων», γιατί τα φανταχτερά πουκάµισα και ο κοπανιστός αέρας έφεραν µαζί µε τα capital controls κοµµένες συντάξεις, κοµµένο ΕΚΑΣ, κοµµένα επιδόµατα, άδεια καταστήµατα,
φουσκωµένο ΦΠΑ.
Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, πίσω από τον καλλωπισµό
του προϋπολογισµού κρύβονται τραγικές αποτυχίες και πίσω
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από την υπεραισιοδοξία για τον επόµενο χρόνο καιροφυλακτεί η
διάψευση. Γιατί η Κυβέρνηση δεν επιθυµεί να φανεί ανάγλυφα η
καταστροφή που επέφερε ο τυχοδιωκτισµός της. Καθώς καταρρέει, γαντζώνεται από την τελευταία γραµµή της απελπισµένης
άµυνας και προβάλλει το επιχείρηµα: «Γιατί οι άλλοι καλύτεροι
ήταν;» Ναι, ήταν καλύτεροι, κάτι που συνειδητοποιούν σήµερα οι
πολίτες, γιατί έχουν µέτρο σύγκρισης.
Θυµίζουµε, λοιπόν, για παράδειγµα, ότι τον Δεκέµβριο του
2012 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου και των φορέων
του ήταν 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, για να πάνε τον Δεκέµβριο
του 2014 από την Κυβέρνηση, που µε πρόσχηµα την προεδρική
εκλογή έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πόσες είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές σήµερα από τη σηµερινή Κυβέρνηση; Είναι 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία
τα 3 είναι προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, τα παραδείγµατα δεν έχουν τελειωµό και τα βιώνουν οι
πολίτες και ιδιαίτερα τα πιο αδύναµα στρώµατα, γιατί δεν κρύβονται τα 8 δισεκατοµµύρια που πρέπει να πληρωθούν µέχρι το
τέλος της χρονιάς, από τα οποία τα 3,2 είναι για τον ΕΝΦΙΑ, που
είχατε ως σηµαία την κατάργησή του.
Όπως δεν κρύβονται τα έργα και ηµέρες σας στον πρωτογενή
τοµέα. Οι αγρότες, που σας ανέδειξαν πρώτη δύναµη, εισπράττουν τώρα το µεγάλο ευχαριστώ: εκτίναξη ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση αγροτικού πετρελαίου, φορολόγηση επιδοτήσεων, 24% ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα, ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί.
Δείχνετε, λοιπόν, να µην θέλετε να κατανοήσετε ότι η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα έχει εξαντληθεί, ότι η εµµονή στη
φορολογία σκοτώνει νοικοκυριά και επιχειρηµατικότητα και ταυτόχρονα κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας, για να µην γίνει µία
επένδυση της προκοπής στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για πειραµατισµούς, για χάσιµο, για αυταπάτες. Η χώρα βρίσκεται σε
οριακό σηµείο, η κοινωνία είναι κουρασµένη, εξουθενωµένη, τα
προβλήµατα διογκώνονται καθηµερινά και λύσεις δεν δίνονται.
Χθες για ακόµη µια φορά γίναµε µάρτυρες βίαιων επεισοδίων
από επαγγελµατίες «µπαχαλάκηδες», που µετέτρεψαν το κέντρο
της Αθήνας σε πεδίο µάχης. Δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες µας,
κάτοικοι αυτών των περιοχών, καθίστανται ουσιαστικά όµηροι
των ταραξιών, χωρίς το κράτος να τους παράσχει το αυτονόητο
δικαίωµα στην ασφάλεια.
Το άβατο του «Εξαρχιστάν» διασπείρεται σαν καρκίνωµα παντού σε νησίδες ανοµίας και παραβατικότητας, όπου κάθε είδους
κακοποιοί βρίσκουν ευνοϊκό περιβάλλον να κάνουν τις δουλειές
τους. Έχουµε φτάσει στο σηµείο νόµος να είναι το δίκαιο του
«µπαχαλάκη», αυτού που καίει τα τρόλεϊ στην Πατησίων, που καταστρέφει τα εκδοτήρια εισιτηρίων, που απειλεί και προπηλακίζει
στο Πανεπιστήµιο.
Εµπεδώνεται µια κουλτούρα βίας που το κράτος δείχνει ανίκανο, ή –και αυτό είναι πιο επικίνδυνο- απρόθυµο να αναστείλει.
Και οι πολίτες στέκουν αδύναµοι και φοβισµένοι από την έξαρση
της εγκληµατικότητας και νιώθουν ότι απειλείται το αγαθό της
δηµόσιας ασφάλειας. Αυτή είναι µια απαράδεκτη κατάσταση, η
οποία δεν δικαιολογείται από καµµία οικονοµική κρίση, ούτε µπορεί να βρει δικαιολογία ύπαρξης και συνέχισης σε οποιαδήποτε
ιδεολογικά φληναφήµατα.
Η πολιτεία πρέπει, επιτέλους, να αντιδράσει άµεσα και αποφασιστικά, ώστε να καταλύσει τα ιδιόµορφα άβατα και άσυλα της
ανοµίας και της βίας. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι
καιρός να εγκαταλείψει την τακτική του ουδέτερου παρατηρητή
και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, πρωτίστως απέναντι στους ανυπεράσπιστους πολίτες.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποκαταστήσει το αίσθηµα
εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, να αισθανθεί ο κάθε
άνθρωπος ότι δεν απειλείται από βίαιες ενέργειες, από ψυχολογικούς ή σωµατικούς καταναγκασµούς ούτε υπάρχουν εδάφη
εκτός κρατικής αρµοδιότητας. Και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται
από εµάς και όχι από τρόικες ή κουαρτέτα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η Κυβέρνηση συνεχίζει να βυθίζεται στην απαξίωση
και την ανυποληψία και αυτό κάνει κακό στη χώρα και στην οικο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµία.
Η Ελλάδα χρειάζεται σήµερα µία άλλη Κυβέρνηση, που µε σοβαρότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα, µε γνώµονα την ανάταξη της
οικονοµίας, µε άξονα την επιχειρηµατικότητα, µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων θα µας βγάλει από τον βάλτο της κρίσης
που µας κρατάει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και αυτόν τον ρόλο
µπορεί να αναλάβει και θα τον αναλάβει σύντοµα η Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Σταύρος Τάσσος από το ΚΚΕ, έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περασµένη εβδοµάδα στη
Λέσβο βρέθηκα αντιµέτωπος µε τρία πολύ σοβαρά, αλληλένδετα
όµως µεταξύ τους, ζητήµατα, τα οποία απασχόλησαν και απασχολούν τους κατοίκους του νησιού, τους κατοίκους άλλων νησιών αλλά και κατ’ επέκταση όλον τον ελληνικό λαό.
Πρώτο ζήτηµα είναι η κατάργηση από 1-1-2017 του µειωµένου
κατά 30% ΦΠΑ στη Λέσβο, αλλά και στα άλλα νησιά του Βορείου
και Ανατολικού Αιγαίου, κατ’ εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου,
που όλοι µαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι
και Ένωση Κεντρώων, ψηφίσατε.
Δεύτερο ζήτηµα είναι οι καταστροφικές συνέπειες των πληµµυρών και τρίτο ζήτηµα είναι το µεταναστευτικό και προσφυγικό
ζήτηµα, ειδικά µετά το δυστύχηµα και τον θάνατο δύο ανθρώπων
στο hot spot της Μόριας.
Κάποιος θα µπορούσε να πει, τι κοινό έχουν αυτά τα τρία ζητήµατα. Και όµως, δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να
βρει τον κοινό παρονοµαστή τους: το καπιταλιστικό κέρδος.
Και εξηγούµαι. Τι είναι ο ΦΠΑ; Ο ΦΠΑ είναι ένας έµµεσος και
ως εκ τούτου βαθιά αντιλαϊκός φόρος, όπως κάθε έµµεσος φόρος. Και γιατί τόσο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και όλα τα
άλλα αστικά κόµµατα δείχνουν µια ιδιαίτερη προτίµηση στους
έµµεσους φόρους; Γιατί έτσι συγκεντρώνουν πόρους από τα
λαϊκά στρώµατα, για να τα δώσουν στους τακτικούς τους φίλους,
τους εφοπλιστές -γι’ αυτούς και το ουίσκι που πίνουν στα γιοτ
τους είναι αφορολόγητο µαζί µε άλλες πενήντα πέντε φοροαπαλλαγές- τους βιοµήχανους, τους τραπεζίτες, που όχι µόνο είναι
στο απυρόβλητο αλλά ενισχύεται µε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές η ροή πόρων προς αυτούς.
Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόµενοι είναι θύµατα διπλής εκµετάλλευσης ως εργαζόµενοι και ως καταναλωτές. Παράλληλα η
έµµεση αλλά και η άµεση φορολογία που χτυπάει τους αυτοαπασχολούµενους σαν στόχο έχει να τους προλεταριοποιήσει και
να τους µετατρέψει σε φθηνά εργατικά χέρια, συµβάλλοντας
έτσι στην παραπέρα συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, που ήδη είναι συγκεντρωµένο σε αµύθητες ποσότητες
της τάξης των τρισεκατοµµυρίων δολαρίων στα χέρια µιας χούφτας ανθρώπων.
Αυτά τα λιµνάζοντα κεφάλαια δεν επενδύονται, επειδή οι κάτοχοί τους δεν έχουν την επιθυµητή κερδοφορία. Και για να την
έχουν, θα πρέπει να εντείνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων τσακίζοντας ακόµα περισσότερο µισθούς, συντάξεις και εργατικά δικαιώµατα. Κάνοντας, όµως, αυτό µειώνεται η αγοραστική δύναµη του λαού και οι καπιταλιστές δεν µπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα που παράγουν. Το φάρµακο για την κερδοφορία του κεφαλαίου είναι δηλητήριο για τους εργαζόµενους,
αλλά εν τέλει και για το κεφάλαιο αναδεικνύοντας τις αξεπέραστες αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήµατος που στη σαπίλα
του είναι πολύ πιο έντονες αλλά και επικίνδυνες.
Στην µαζικότερη συγκέντρωση και διαδήλωση των τελευταίων
χρόνων οι κάτοικοι του νησιού απαίτησαν τη µη κατάργηση του
µειωµένου ΦΠΑ -που όχι µόνο δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά
να µειωθεί στο 50% και να καταργηθεί στα είδη πρώτης ανάγκης- να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές του µεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών. Πρέπει, επίσης, να
γίνει κατανοητό ότι οι αυτοαπασχολούµενοι και µικροί επαγγελµατοβιοτέχνες έχουν πολύ περισσότερα κοινά συµφέροντα µε
τους εργαζόµενους και τα λαϊκά συµφέροντα παρά µε το µεγάλο
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κεφάλαιο. Και θα πρέπει ο αγώνας αυτός να έχει συνέχεια και να
επεκταθεί πέραν του ΦΠΑ σε όλα τα ζητήµατα που απασχολούν
τη λαϊκή οικογένεια.
Οι τελευταίες πληµµύρες στη Λέσβο, στη Ζάκυνθο αλλά και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ανέδειξαν για άλλη µία φορά
την έλλειψη µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας. Στη Λέσβο
στην περιοχή της Καλλονής, στη σκάλα Καλλονής, του Μεσότοπου, του Ταβαρίου, της Άντισσας, του Πλωµαρίου, του Μανταµάδου, αλλά και σε όλο σχεδόν το νησί οι καταστροφές ήταν µεγάλες σε οικοσκευές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και σε όλο
σχεδόν το δίκτυο των αγροτικών δρόµων.
Η έλλειψη µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας είναι προφανής, αφού τέτοια πληµµυρικά φαινόµενα παρατηρούνται κάθε
φορά που υπάρχει µια ισχυρή βροχόπτωση. Για παράδειγµα, η
περιοχή της Καλλονής έχει πληµµυρίσει τρεις φορές τα τελευταία επτά χρόνια.
Ζητάµε καταγραφή των ζηµιών και αποζηµίωση των πληγέντων
στο σύνολό τους και στην πραγµατική τους αξία για τις καταστροφές που υπάρχουν σε κατοικίες, οικοσκευές, µικρές επιχειρήσεις, πτηνοτροφικές, γεωργικές εγκαταστάσεις, ποιµνιοστάσια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις κ.ο.κ..
Επίσης, ζητάµε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για όλο το πληµµυρόπληκτο νησί για τη φετινή και τη επόµενη χρονιά. Απαλλαγή από
τα δηµοτικά τέλη και πάγωµα των χρεών σε εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις τόκων για τους πληγέντες. Να σταµατήσουν άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης
υπάρχουν. Άµεσα µέτρα για την αποκατάσταση των ζηµιών
στους αγροτικούς δρόµους, άµεσα µέτρα προστασίας από βροχοπτώσεις και αντιπληµµυρική προστασία για όλο το νησί αλλά
και έργα αντιπυρικής και αντισεισµικής θωράκισης µε κρατικά
κονδύλια από ένα ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών.
Γιατί, όµως, τα έργα αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής και αντισεισµικής προστασίας δεν είναι επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ελλάδα; Γιατί απλά δεν φέρουν τα επιθυµητά
κέρδη στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Γιατί η γη είναι εµπόρευµα; Γιατί για κάθε έντεκα στρέµµατα
που καίγονται µόνο ένα αναδασώνεται; Γιατί στις καµένες εκτάσεις ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια οι βίλες και γίνονται σχέδια
για το χτίσιµο πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων, γηπέδων
γκολφ κ.λπ.; Γιατί µε νόµο αποχαρακτηρίστηκαν συνολικά 70
εκατοµµύρια στρέµµατα δασικών εκτάσεων, που οπλίζουν το
χέρι των εµπρηστών; Γιατί µε άλλους νόµους αποχαρακτηρίζονται τα βοσκοτόπια; Γιατί έτσι υπηρετείται η κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου και του τουρισµού πέντε αστέρων.
Γιατί δεν έχει προχωρήσει ο ταχύς οπτικός έλεγχος του 85%,
δηλαδή των 90.000 περίπου δηµοσίων κτηρίων της χώρας, που
από τον σεισµό του 1999 εκκρεµεί ο έλεγχός τους;
Γιατί δεν αποκαταστάθηκε άµεσα το 30% των κτηρίων από το
15% που έχει ήδη ελεγχθεί και βρέθηκε ότι χρειαζόταν άµεσες
επεµβάσεις;
Γιατί δεν γίνονται ανασχετικά φράγµατα και επαρκές δίκτυο
αγωγών οµβρίων υδάτων;
Η απάντηση είναι και πάλι απλή: Επειδή δεν υπηρετείται επαρκώς η κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου.
Τέλος, ποια είναι η αιτία της προσφυγιάς;
Οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι που γίνονται στο όνοµα της κερδοφορίας των ενεργειακών οµίλων για τον έλεγχο των ενεργειακών
πόρων και των δρόµων µεταφοράς τους.
Πώς µεταχειρίζεται η «πολιτισµένη» και «δηµοκρατική» Ευρώπη τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, που αυτή δηµιούργησε µε τη συµµετοχή και τη συνενοχή της χώρας µας, αφού
είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ;
Στην καλύτερη περίπτωση, σαν φθηνά εργατικά χέρια και στη
χειρότερη, σαν βάρος, από το οποίο θέλει να απαλλαγεί. Αυτό
ακριβώς κάνει τώρα. Αφού πήρε όσους χρειαζόταν σαν φθηνά
εργατικά χέρια, θέλει να απαλλαγεί από τους υπόλοιπους, γιατί
αυτό επιβάλλει η κερδοφορία των κάθε είδους επιχειρηµατικών
οµίλων. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες σε διάφορα hotspots, όπως αυτό της Μόριας. Χαρακτηριστικά αρµόδιος παράγοντας του κέντρου κράτησης, µας είπε «Αν
ήµουν εγώ στη θέση τους, θα έκανα τα ίδια και χειρότερα».
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω. Και λιγότερο.
Ζητάµε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση
των προσφύγων και µεταναστών, τον διπλό απεγκλωβισµό τους
από τα νησιά και την Ελλάδα, σε αντίθεση µε την απαράδεκτη
συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Να σταµατήσει η λειτουργία και η επέκταση των hot spots των νησιών µε οποιαδήποτε µορφή. Να διαµορφωθούν ανοιχτές δοµές υποδοχής, καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας, µε αποκλειστική ευθύνη του
κράτους, χωρίς καµία ανάµειξη των ΜΚΟ. Να φύγει το ΝΑΤΟ από
το Αιγαίο, που στο όνοµα των ίσων αποστάσεων νοµιµοποιεί τις
διεκδικήσεις της Τουρκίας και εµπλέκει ακόµα πιο βαθιά τη χώρα
µας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Να κλείσουν οι βάσεις
του ΝΑΤΟ. Να σταµατήσει η συµµετοχή της χώρας µας στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και τους πολέµους, που δηµιουργούν
τις στρατιές των απελπισµένων προσφύγων και µεταναστών.
Οι λαοί είναι καταδικασµένοι να ζουν στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση, να χύνουν το αίµα τους, επειδή αυτό απαιτούν τα
συµφέροντα των αστικών τάξεων;
Όχι. Υπάρχει άλλος δρόµος, ο δρόµος ο δύσκολος, αλλά αναγκαίος και ρεαλιστικός δρόµος της ρήξης και της ανατροπής
αυτού του σάπιου συστήµατος, που γεννά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους πολέµους, τον θάνατο και την προσφυγιά.
Προϋπόθεση είναι το ξερίζωµα του κέρδους ως κριτηρίου, η
κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας στη γη, η κοινωνικοποίηση
των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, µε τον λαό στην εξουσία, και αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Μόνο σε αυτό το πλαίσιο θα µπορέσει ο ελληνικός και κάθε λαός
να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του και αφεντικό του πλούτου που
αυτός παράγει, να ζήσει ειρηνικά και να αναπτύξει ισότιµες και
αµοιβαίου οφέλους σχέσεις µε όλους τους λαούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ντζιµάνης Γεώργιος, από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συγκεκριµένος υπό συζήτηση προϋπολογισµός αποτελεί τον δεύτερο που
καταθέτει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του προηγούµενου
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016, που κατόρθωσε
να σπάσει τον εξαετή κύκλο της ύφεσης και να βάλει τα θεµέλια
για δηµοσιονοµική σταθερότητα.
Είναι ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός και αναπτυξιακός,
που συνεχίζει να οριοθετεί µια νέα πορεία ανάκαµψης για τη
χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία. Η επιστροφή στην ανάπτυξη, παράλληλα µε την αύξηση της απασχόλησης και τη θετική
επίδραση της µεταφοράς του δευτέρου εξαµήνου από το 2016
στο 2017 αναµένεται να συµβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, επιτρέποντας καταγραφή θετικών ρυθµών
ανάπτυξης από το 2017, µε πρόβλεψη στο 2,7%.
Η προχθεσινή απόφαση του Eurogroup για την άµεση εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους αποτελεί σηµαντική επιτυχία και ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα για την έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από την
κρίση.
Συγκεκριµένα, εξασφαλίζεται µείωση χρέους ύψους 22% του
ΑΕΠ, δηλαδή τουλάχιστον 45 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ παράλληλα σταθεροποιούνται τα επιτόκια στο ευνοϊκό ύψος του 1,5%,
γεγονός υψίστης σηµασίας, ειδικά σε µία περίοδο αβεβαιότητας,
αλλά και προβλέψεων για αύξηση των επιτοκίων το προσεχές
διάστηµα.
Βασική επιδίωξη της οικονοµικής πολιτικής µας για το 2017
είναι η διατήρηση και ενίσχυση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας,
µε ταυτόχρονο δίκαιο επιµερισµό του βάρους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και του οφέλους της οικονοµικής ανάκαµψης που προβλέπεται.
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης νέων εργαλείων κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η θεσµική κατοχύρωση και επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, η ενίσχυση της
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απασχόλησης, η αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και η ενδυνάµωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Όσον αφορά τα θέµατα της άµυνας, θα ήθελα να αναφέρω ότι
το 2016 το Υπουργείο Άµυνας προχώρησε σε δύο πολύ σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορούσε τον ν.4361,
σύµφωνα µε τον οποίο αναθεωρήθηκε και βελτιώθηκε το σύστηµα µοριοδότησης των µεταθέσεων των οπλιτών, καθώς επίσης ρυθµίστηκαν και θέµατα µέριµνας του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Η δεύτερη νοµοθετική πρωτοβουλία, στην οποία είχα και την
τιµή να είµαι εισηγητής, αφορούσε τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Άµυνας, ν.4407 και θα ήθελα να αναφέρω τρία σηµεία- τοµές του συγκεκριµένου νόµου.
Το πρώτο αφορά τη σύσταση και λειτουργία νέας υπηρεσίας
στο ΓΕΕΘΑ, της ΜΟΜΚΑ, η οποία έχει σκοπό αφενός τη συνεργασία µε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή έργων για τη χρησιµοποίηση
µέσων και προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, ιδίως σε παραµεθόριες και αποµακρυσµένες περιοχές, όπου είναι δυσχερής η
εκπλήρωση βασικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, µέσω της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Επίσης, η ΜΟΜΚΑ δύναται να συµπεριληφθεί στα σχέδια πολιτικής προστασίας.
Το δεύτερο αφορά τη σύσταση και λειτουργία µίας νέας υπηρεσίας, επίσης, στο ΥΠΕΘΑ, της ΥΠΑΠΕΔ, η οποία θα αναλάβει
το ρόλο οικονοµοτεχνικής και νοµικής υποστήριξης µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των τριών Ταµείων των Ενόπλων Δυνάµεων, η οποία δεν
χρησιµοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά ο συνδικαλισµός στο χώρο
των Ενόπλων Δυνάµεων.
Για το 2017 και λαµβάνοντας υπόψη το υπάρχον αυστηρό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας επαναξιολογεί τις δράσεις του προς επίτευξη της µέγιστης αποτελεσµατικότητας του επιχειρησιακού, αµυντικού και κοινωνικού του έργου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικονόµησης πόρων και εξορθολογισµού των δαπανών του ΥΠΕΘΑ για το έτος 2017, έχουν
ήδη επικαιροποιηθεί, αναληφθεί και δροµολογηθεί από τα Γενικά
Επιτελεία δράσεις και παρεµβάσεις, που αφορούν σε σηµαντικές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες,
οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: Αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών µονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων µε µείωση του µεγέθους και αύξηση της δύναµης πυρός. Αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας µέσω της ΥΠΑΠΕΔ. Outsourcing των οικονοµικών
δραστηριοτήτων των στρατιωτικών εκµεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού. Προσπάθεια εκποίησης πλεονάζοντος ή µη επιχειρησιακά αναγκαίου πολεµικού υλικού και εξοπλισµού. Εφαρµογή των ΣΔΙΤ και µείωση προσλήψεων εποχικού προσωπικού.
Από τον τακτικό προϋπολογισµό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις
ύψους 475 εκατοµµυρίων ευρώ, που αφορούν στα εξοπλιστικά
προγράµµατα. Επίσης, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα καλύψουν δαπάνες για την τµηµατική καταβολή των αναδροµικών
αποδοχών των στελεχών, χρονικής περιόδου από 1η Αυγούστου
2012 µέχρι 30 Ιουλίου 2014, την περίθαλψη των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, τη συµµετοχή των Ενόπλων Δυνάµεων σε ειρηνευτικές
αποστολές, την προµήθεια καυσίµων και υγειονοµικού υλικού για
στρατιωτικά νοσοκοµεία, τις εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τις εισφορές της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε διεθνείς οργανισµούς
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραµµάτων. Στο ΥΠΕΘΑ υπάγονται και τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα.
Όσον αφορά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το ύψος
των δαπανών για το 2017 προβλέπεται να ανέλθει στα 675 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο ίδιο ύψος µε αυτό του 2016. Οι δαπάνες
αυτές αντιπροσωπεύουν το 3,7% του προβλεποµένου ΑΕΠ της
χώρας, κατανέµονται σε 575 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα που
θα συγχρηµατοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για έργα που θα χρηµατοδοτηθούν
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αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ως βασικό εργαλείο
της αναπτυξιακής πολιτικής, συνοδεύει τη δηµοσιονοµική προσπάθεια µε αναπτυξιακές δράσεις, συµβάλλοντας στην ενίσχυση
της ελληνικής οικονοµίας και ταυτόχρονα τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό
αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον
Προϋπολογισµό του 2017, έναν προϋπολογισµό που δίνει το µήνυµα για µια νέα πορεία ανάκαµψης για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Δεν βλέπω τον συνάδελφο κ. Σαρίδη στην Αίθουσα. Τον λόγο
έχει ο συνάδελφος κ. Ευστάθιος Παναγούλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κυρία και κύριοι συνάδελφοι,
πριν µπω στο κυρίως θέµα για τον προϋπολογισµό, θα αναφερθώ
σε κάτι που αφορά την εθνική µας κυριαρχία και την αξιοπρέπεια
του ελληνικού λαού. Διαβάζω από την εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» σήµερα -και δυστυχώς, µέχρι τώρα δεν έχουν διαψευστείτα εξής: «Αρκετά διαφωτιστικός για τον τρόπο που ο Λευκός Οίκος βλέπει την Ελλάδα των µνηµονίων ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Αθήνα Τζεφ Πάιατ στη συνάντηση γνωριµίας, που είχε µε
Έλληνες διπλωµατικούς συντάκτες. Κατ’ αρχάς, ο κ. Πάιατ επιβεβαίωσε, εµµέσως πλην σαφώς, ότι υπήρξε αµερικανική σύσταση στον Αλέξη Τσίπρα για αντικατάσταση Υπουργών στον
πρόσφατο ανασχηµατισµό, οι οποίοι δεν παρουσιάζονταν ως ένθερµοι υποστηρικτές των επενδύσεων». Δεν θα κάνω, κυρία και
κύριοι συνάδελφοι, κανένα απολύτως σχόλιο.
«Αν µείνουν όρθιοι, θα φθάσουν τις συντάξεις στα 360 ευρώ,
θα εξαϋλώσουν τις επικουρικές και τα εφάπαξ, θα απελευθερώσουν τις οµαδικές απολύσεις». Με αυτές τις δηλώσεις, στις 23
Μαΐου 2014 κατήγγειλε ο κ. Τσίπρας την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα έριχνε τις συντάξεις στα 360
ευρώ, ότι θα εξαΰλωνε τις επικουρικές και τα εφάπαξ και ότι θα
απελευθέρωνε τις οµαδικές απολύσεις.
Τελικά, η Κυβέρνηση που επιµένει να αυτοαποκαλείται «Αριστερά» ήρθε να υλοποιήσει ακόµη χειρότερα µέτρα. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της αριστερής διακυβέρνησης της χώρας, η κατάσταση
που επικρατεί σε καίριους τοµείς, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και
τα σώµατα ασφαλείας, είναι κυριολεκτικά τραγική.
Εξαιτίας της πρωτοφανούς λιτότητας στον χώρο της δηµόσιας
υγείας και του παγώµατος των προσλήψεων, η κατάρρευση του
ΕΣΥ είναι προ των πυλών. Ελλείψεις σε τραυµατιοφορείς, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, µε ιατρικά µηχανήµατα εκτός
λειτουργίας, υπολειτουργία και συγχώνευση κλινικών. Τεράστιες
γενικά είναι οι ελλείψεις σε ένα αγαθό που αφορά όλους µας και
που αφορά τη δηµόσια υγεία.
Επί ηµερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιτάθηκε η εξαθλίωση
που επικρατεί στον χώρο της δικαιοσύνης, µε χαρακτηριστικά τις
τριτοκοσµικές συνθήκες απονοµής της, την υποστελέχωση, την
έλλειψη στοιχειώδους υποδοµής ηλεκτρονικών µέσων και γραµµατειακής υποστήριξης και την απαξίωση του θεσµού.
Η µέχρι σήµερα διακυβέρνηση έπληξε βάναυσα το καίριο έννοµο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών, µε εξαντλητικές περικοπές και µειώσεις στον µισθό των εργαζοµένων στα σώµατα
ασφαλείας και µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να έχει
µετατραπεί σε Υπουργό προστασίας της Ηρώδου Αττικού.
Η Κυβέρνηση, εξαιτίας της ανικανότητάς της να διαχειριστεί
ένα δύσκολο πράγµατι θέµα, όπως είναι το προσφυγικό, έχει µετατρέψει τα νησιά µας σε αποθήκες ψυχών, πλήττοντας παράλληλα βάναυσα και τον θεµελιώδη για την οικονοµία της χώρας
τοµέα του τουρισµού.
«Η µόνη ρεαλιστική και σωτήρια πρόταση είναι η κατάργηση
µε έναν νόµο και σε ένα άρθρο όλων των µέτρων λιτότητας».
Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, παραµονές
των εκλογών, τότε που έλεγε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν πρώτος,
τότε από το ίδιο βράδυ των εκλογών το µνηµόνιο δεν θα υπήρχε.
Όχι µόνο δεν κατήργησε, αλλά µε νέο εκατονταετές παρά ένα
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έτος µνηµόνιο δέσµευσε για ενενήντα εννιά χρόνια κάθε δηµόσια
κινητή και ακίνητη περιουσία και συµφώνησε την εκποίησή της
για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους.
Για να βγει το πρόγραµµα, εφαρµόζει σε όλους τους τοµείς
µια άνευ προηγούµενου λιτότητα διαρκείας, η οποία µε τη σειρά
της έχει δηµιουργήσει στρατιές οφειλετών. Πάνω από τέσσερα
εκατοµµύρια Έλληνες χρωστούν στις εφορίες, σε τράπεζες, σε
ασφαλιστικά ταµεία και λοιπούς οργανισµούς και έχουν βρεθεί
σε απόλυτο αδιέξοδο στρατιές µικροµεσαίων και µαγαζιών που
ερηµώνουν και κλείνουν. Στρατιές µικροεπιχειρήσεων και µαγαζιών είναι υποψήφιοι µελλοθάνατοι, νοικοκυριά χωρίς ρεύµα,
ανεργία, υποσιτισµός και αυτοκτονίες σε πρώτο πλάνο.
Ο «αριστερός» -εντός εισαγωγικών η λέξη- προϋπολογισµός
του 2017, όχι µόνο δεν διαφέρει σε τίποτα από τους προηγούµενους προϋπολογισµούς, αλλά µε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις σε βάρος του εξοντωµένου Έλληνα πολίτη, επιτείνει τη
βαθύτατη κρίση που βιώνει η χώρα µας, την ύφεση, τη φτώχεια
και τη δυστυχία.
Ο ιστορικός σε λίγα χρόνια θα γράψει για τη µεγαλύτερη
απάτη που συντελέστηκε σε βάρος του ελληνικού λαού, ο οποίος
εναπόθεσε τις ελπίδες του στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αυτή,
µετά από το µνηµόνιο, τη δέσµευση της δηµόσιας περιουσίας,
τις περικοπές των συντάξεων και των επικουρικών, την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων και πλήθος άλλων εξοντωτικών µέτρων.
Φέρνει σήµερα τον «αριστερό» προϋπολογισµό 2017, χωρίς
κοινωνικό πρόσηµο, που θα εξυπηρετεί για µια ακόµη φορά τα
µνηµόνια, το πρόγραµµα και τους δανειστές, µε εξοντωτικούς
νέους φόρους, επιβαρύνσεις µε µειώσεις συντάξεων, µε πενιχρές αυξήσεις των δαπανών για την υγεία και την παιδεία και µηδαµινές αυξήσεις των δαπανών για την κοινωνική πολιτική, τους
συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Φθάσαµε ακόµα και σε περικοπές στα ΑΜΕΑ, που προ ηµερών
έκαναν πορεία και δεν τους συνάντησε ο κύριος Πρωθυπουργός,
γιατί είχε σύσκεψη µε τον σύµβουλό του, τον κ. Καρανίκα.
Οι έµµεσοι φόροι για πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, σε προϋπολογισµό έφθασαν το 57%, 56,4% για την
ακρίβεια και µε αυτόν τον τρόπο µοιράζετε τη φτώχεια πλέον σε
ολόκληρη τη χώρα. Έχετε οδηγήσει τη χώρα σε γενοκτονία.
Τι έγιναν, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, οι λίστες τύπου
Λαγκάρντ και οι λήσταρχοι; Αλήθεια, τι εισπράξατε από τις διάφορες λίστες, όταν η Γερµανία και η Γαλλία εισέπραξαν αρκετά
δισεκατοµµύρια; Απολύτως τίποτα!
Το αποκορύφωµα της κοινωνικής σας πολιτικής ήταν πριν δύο
µήνες, όταν ραντίζατε µε χηµικά τους συνταξιούχους, για να µη
φθάσουν στην Ηρώδου Αττικού, όπου είναι το Μέγαρο Μαξίµου
και ενοχλήσουν τον κύριο Πρωθυπουργό.
Σε ό,τι αφορά τα πλεονάσµατα που ισχυρίζεστε, αυτά θα είναι
πλεονάσµατα µατωµένα µε το αίµα και τον ιδρώτα των εργαζοµένων, εκείνων των κοινωνικών και λαϊκών τάξεων που στήριξαν
και πίστεψαν την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έγινε, αλήθεια, κύριε Υπουργέ, µε τα capital controls; Θέλετε
να σας υπενθυµίσω ότι από το οικονοµικό σας επιτελείο στις
αρχές του έτους βγήκαν και είπαν ότι στο πρώτο τρίµηνο θα καταργηθούν; Μετά βγήκε ο άλλος Υπουργός, ο αγαπητός κ. Σταθάκης και είπε ότι θα γίνει το πρώτο εξάµηνο. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουµε φθάσει στον δωδέκατο µήνα;
Για όλα αυτά, όµως, τα αντιλαϊκά µέτρα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, που παίρνετε καθηµερινά και έχετε οδηγήσει τη χώρα
σε απόγνωση, τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες, θα πάρετε την απόδειξη, όταν θα γίνουν οι εκλογές. Αυτή
θα είναι η απόδειξη που θα δώσει ο ελληνικός λαός για την πολιτική που ακολούθησε µια Κυβέρνηση που είχε εναποθέσει όλες
του τις ελπίδες ο λαός µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Παναγούλη.
Ο συνάδελφος κ. Ηλίας Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, από χθες που ξεκίνησε η συζήτηση για τον προϋπολογισµό έχουµε ακούσει πάρα
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πολλούς οµιλητές. Περίπου είµαστε στο ένα τρίτο των οµιλητών.
Είναι φανερή η προσπάθεια από την Αντιπολίτευση και από
τους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας να µας πείσουν ότι αυτά
τα δύο χρόνια η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροτέρευσε τα πράγµατα και ότι είµαστε πολύ καλύτερα το 2014. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προσπαθούµε να γυρίσουµε εκεί
που αυτοί ήταν το 2014. Βέβαια, έχουµε κάνει πολλές συζητήσεις
πάνω σ’ αυτό το θέµα, αλλά επιµένουν. Ξέρουµε γιατί επιµένουν.
Τους εξυπηρετούν και τα µέσα ενηµέρωσης. Προσπαθούν να
σκορπίσουν τον τρόµο και την απελπισία στον κόσµο και µέσα
από τα µέσα ενηµέρωσης.
Δεν θα επαναλάβω επιχειρήµατα, όπως τα πλεονάσµατα, τα
οποία είχαν και τα οποία ξέρουµε πού θα οδηγούσαν. Θα ήθελα
να κάνω µια απλή σύγκριση, για να αποκαλύψω την λαθροχειρία
που επιχειρούν, γιατί συγκρίνουν την κατάσταση, στην οποία
ήµασταν το 2014, µ’ αυτήν που είµαστε τώρα. Έπρεπε να συγκρίνουν κανονικά που θα ήµασταν τώρα, αν συνέχιζε η δική τους
πολιτική το 2014. Υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι υποθέσεις, όπως
είναι οι δικές τους υποθέσεις για το success story, δηλαδή ότι
θα είχαµε επιτυχία, ότι θα βγαίναµε στις αγορές, ότι θα είχαµε
ανάπτυξη, κ.λπ..
Πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ένας συνάδελφος προηγουµένως ένα παράδειγµα για την παιδεία, το οποίο θέλω να σας το
θυµίσω. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που ψήφισαν η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας το 2014 µε τον ν.4263, αν
συγκρίνουµε τις µειώσεις που θα είχε και προέβλεπε για το 2017
για την παιδεία µε τον σηµερινό προϋπολογισµό που συζητάµε,
τότε σήµερα έχουµε αύξηση στον δικό µας προϋπολογισµό
15,6% για την παιδεία. Αυτό είναι ένα παράδειγµα.
Βέβαια, ούτε καν στέκει αυτό που λένε ότι δεν είµαστε καλύτερα από το 2014. Φυσικά και είµαστε καλύτερα και όχι µόνο σε
αριθµούς. Δεν θέλω να επαναλάβω µία συζήτηση που γίνεται συνέχεια για τα εκατοµµύρια που προβλέπει αυτός ο Προϋπολογισµός για τα δάνεια, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία ή την
παιδεία, τα οποία αναφέρθηκαν από πολλούς οµιλητές.
Επειδή τα νούµερα κουράζουν και ο κόσµος δεν τα καταλαβαίνει, θα αναφέρω δύο-τρία παραδείγµατα. Είναι η περίθαλψη
καλύτερη ή όχι; Μη µου πείτε για τα νοσοκοµεία αυτά που λέγονται. Εµείς που κυκλοφορούµε στον κόσµο και στην επαρχία
ξέρουµε ότι κανείς δεν είναι ανασφάλιστος αυτήν την περίοδο.
Ξέρουµε ότι πήγαιναν να κλείσουν ραντεβού τρεις, τέσσερις,
πέντε και έξι µήνες για εξετάσεις στο νοσοκοµείο και τώρα πηγαίνουν την επόµενη µέρα. Δεν µιλάω για αλλού, αλλά για την
περιοχή µου. Ξέρουµε το πόσο έχουν καλυφθεί προβλήµατα σίτισης, στέγασης, κ.λπ.. Ξέρουµε πόσοι έχουν πάρει εφάπαξ και
πόσοι πήραν εφάπαξ το 2014. Ξέρετε πόσοι πήραν εφάπαξ το
2014; Μηδέν.
Πρέπει, όµως, εµείς να δούµε πίσω από τους αριθµούς. Εγώ
δεν είµαι ικανοποιηµένος, όταν συγκρίνουµε τους αριθµούς, δηλαδή ότι εµείς τα πηγαίνουµε καλύτερα. Εµείς πρέπει να συγκριθούµε στην ποιοτική διαφορά που πρέπει να έχουµε. Με τη
συζήτηση που γίνεται εδώ µέσα δεν πρόκειται να πείσει κανένας
κανέναν. Περιµένετε εσείς ότι εµείς του ΣΥΡΙΖΑ θα πείσουµε
εσάς της Νέας Δηµοκρατίας ή εσείς εµάς; Ακόµα και οι συνάδελφοι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έρχονται και κατεβάζουν εδώ πέρα τις προτάσεις για έναν ιδανικό κι ιδεατό
κόσµο.
Εγώ θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία µου στο Βήµα και να
κάνω µερικές προτάσεις για να συµβάλω στα εξής. Έτσι νοµίζω
ότι πρέπει να κάνουµε. Αυτός είναι ο ρόλος µας. Δεν πρόκειται
να πείσουµε κανέναν από τους αντιπάλους. Πρέπει, λοιπόν, να
συµβάλουµε στην διαµόρφωση κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του προϋπολογισµού, σε δύο ζητήµατα. Το πρώτο αφορά τον τουρισµό. Το αναφέρω, γιατί δεν άκουσα πολλά
για τον τουρισµό. Κοιτάτε, πάλι στα νούµερα για τον τουρισµό
καλύτεροι είµαστε. Και οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις είναι περισσότερες. Βέβαια, στις εισπράξεις είχαµε µια µείωση σε σχέση
µε πέρυσι, η οποία εξηγείται από πολλούς παράγοντες. Τα λένε
οι ειδικοί.
Εγώ, όµως, θέλω να µείνω στο άλλο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που θέλουµε εµείς να έχουµε. Είναι µερικά πράγµατα

2940

που δεν φαίνονται πίσω από τα νούµερα ή µέσα από τα νούµερα,
στα ψιλά. Θα πω πολύ σύντοµα τα εξής: Διεύρυνση σεζόν, ανάπτυξη αφίξεων και διαφήµιση. Προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση γίνεται από όλους.
Εµείς πρέπει να πιάσουµε το θέµα στη ρίζα του. Πρέπει να
δούµε ποιον ωφελεί αυτή η τουριστική ανάπτυξη, ποιους ωφελούν αυτά εδώ τα νούµερα. Ξέρουµε ότι µέχρι τώρα ωφελούνται
οι λίγοι, όσο γίνεται και όσο υπάρχει συγκέντρωση των κερδών,
αλλά και όσο παραµένουν στο εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλουµε να υπάρχουν εναλλακτικές µορφές για να αντιπαλέψουµε –για να µη χρησιµοποιήσω τη βαριά λέξη «χτυπήσουµε»γιατί είναι δύσκολο σήµερα, τους διακινητές, τους tour operators.
Ξέρουµε ότι ελέγχεται η αγορά από δύο βασικά πρακτορεία.
Πρέπει να δούµε πώς θα αντιπαρατεθούµε στο all inclusive. Πρέπει να δούµε το θέµα των εργαζοµένων, στους οποίους υπάρχει
υπερεκµετάλλευση. Πρέπει να δούµε τον εσωτερικό και τον κοινωνικό τουρισµό, το χωροταξικό. Γι’ αυτό και στον αναπτυξιακό
νόµο έχουµε βάλει προτεραιότητα τη σύνδεση µε το αγροδιατροφικό ζήτηµα.
Θέλω να τελειώσω µε το θέµα της νησιωτικότητας, γιατί πολλά
ακούσαµε και σήµερα για τον ΦΠΑ, που καταργούµε και όλα
αυτά.
Κοιτάξτε, η νησιωτικότητα έχουµε πει πολλές φορές ότι είναι
ένα ζήτηµα που δηµιουργείται στα νησιά, κατ’ αρχάς, από τον
φυσικό τους αποκλεισµό. Όµως, µέχρι τώρα συµβαίνει αυτό που
δεν συµβαίνει στα νησιά της Ευρώπης, δηλαδή ότι οι νησιώτες
έχουν αποκλειστεί από βασικά αγαθά, στα οποία θα έπρεπε να
έχουν πρόσβαση, όπως είναι οι µεταφορές, όπως είναι οι υπηρεσίες, η υγεία, η παιδεία κ.λπ..
Σε αυτό εδώ το θέµα, περιµένουµε η νεοφιλελεύθερη πολιτική,
αυτή που ακολουθείται έως τώρα, να δώσει λύση στην κάλυψη
των κενών που υπάρχουν στη νησιωτικότητα;
Ξέρουµε ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα κόστος, γιατί χρειάζονται δάσκαλοι σε περισσότερα παιδιά, γιατί χρειάζονται γιατροί σε λιγότερους κατοίκους από ό,τι είναι στο κέντρο. Χρειάζεται ένα τέτοιο κόστος. Ποιος θα το πληρώσει αυτό; Περιµένουµε να το πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν συνέχεια και
που ο µοναδικός σκοπός τους είναι να κερδοσκοπήσουν στα
νησιά, να δηµιουργούν συνέχεια µεγαθήρια για να εξαντλήσουν
τον πλούτο των νησιών και µετά να φύγουν;
Δεν περιµένουµε από αυτούς. Γι’ αυτό, µόνο η Αριστερά µπορεί να αντιµετωπίσει το θέµα της νησιωτικότητας, µόνο η Αριστερά µπορεί να κάνει αυτήν την απαραίτητη αναδιανοµή.
Αυτά για να γίνουν, χρειάζεται χρόνος. Για να κάνουµε τις
τοµές που θέλουµε στις υπηρεσίες, στο ακτοπλοϊκό, για να κατεβούν οι τιµές στα εισιτήρια, έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί ως τα
τώρα, µονοπωλιακά, για να πάρουµε µέτρα ανακούφισης των νησιωτών στα ζητήµατα της παιδείας και της υγείας, χρειάζεται
χρόνος.
Γι’ αυτό τα ελάχιστα µέτρα νησιωτικότητας που υπάρχουν έως
τα τώρα, δεν πρέπει να τα καταργήσουµε. Ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ ήταν και είναι το µοναδικό µέτρο ακόµα που αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των νησιωτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Μία κουβέντα θα πω ακόµη, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Νοµίζω ότι πρέπει να επιδιώξουµε να το κρατήσουµε µε κάθε
τρόπο, όχι µόνο στα νησιά, τα οποία αποµένουν, αλλά και να το
επαναφέρουµε. Εξάλλου, προβλέπεται από τη συµφωνία, όταν
τα δηµοσιονοµικά πάνε καλά.
Επίσης, κύριοι Υπουργοί, υπάρχουν εκτιµήσεις ακόµα και µελέτες που λένε ότι το ποσό που εισπράττουµε από την αύξηση
του ΦΠΑ είναι πολύ λιγότερο από το αν πατάξουµε τη φοροδιαφυγή, αν αυξήσουµε την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ. Για παράδειγµα, στα πολλά νησιά που καταργήθηκαν οι εφορίες, δεν
φτάνει που δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες, αλλά δεν υπάρχουν
και έλεγχοι και δεν µπορούν να εισπραχθούν.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια απάντηση προς τον προηγούµενο οµιλητή,
γιατί τον άκουσα να µιλάει για τη νησιωτικότητα και για τον τουρισµό. Να του θυµίσω ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και
στη δική του περιφέρεια θα αυξηθεί ο ΦΠΑ. Το µειωµένο ΦΠΑ,
που κατήργησε η δική του η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Μη βιάζεστε. Θα το δούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ψηφισµένος είναι, κύριε συνάδελφε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Και εσείς τον ψηφίσατε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να θυµίσω ότι για τον τουρισµό
-για τον επίσης µίλησε- έχουν αυξηθεί έξι φορολογικοί συντελεστές. Ο ΦΠΑ στην διανυκτέρευση από το 6,5% πήγε στο 13%. Από
το 13% στο 24% για την εστίαση και από το 26% στο 29% ο φόρος
για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, υπάρχει και ο φόρος που θα µπει
για τη διανυκτέρευση, τον οποίο επίσης έχει ψηφίσει η δική σας
Κυβέρνηση, ο φόρος στα µερίσµατα και να µη µιλήσω για όλες
τις επιβαρύνσεις που είναι για τον ΕΝΦΙΑ και κάποια άλλα.
Άρα, νοµίζω ότι το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο
ανέπτυξε προηγουµένως ο αγαπητός συνάδελφος, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στο κλείσιµο πολλών τουριστικών επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς δεν έχει βρεθεί
ακόµα ο τρόπος για να αλλάζουµε τους αριθµούς, σύµφωνα µε
την κοµµατική ταυτότητα ή µε τους ευσεβείς µας πόθους. Η
σκληρή πραγµατικότητα δεν καλλωπίζεται αριθµητικά, όσες ανακρίβειες και αν λέγονται και όσες παραπληροφορήσεις και αν παράγονται. Η πραγµατικότητα µπορεί µόνο να αποτυπωθεί. Και
αυτό που αποτυπώνεται στον δικό σας προϋπολογισµό για το
2017, για µία ακόµα φορά, είναι το πόσο ανέξοδη και αδιέξοδη
υπήρξε η αριστερή ρητορική στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια.
Οφείλω, βέβαια, να παραδεχθώ ότι η προσκόλλησή σας στις
καρέκλες σάς έχει προσγειώσει για τα καλά στην Κυβέρνηση,
τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και νοµίζω ότι θα δώσετε πάρα
πολύ αγώνα, προκειµένου να ξεκολλήσετε από εκεί.
Τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ πολεµούσατε λυσσαλέα κάθε
µεταρρυθµιστική προσπάθεια της προηγούµενης κυβέρνησης,
υποστηρίζοντας ότι όλα τα δεινά της χώρας οφείλονται στα κατάπτυστα µνηµόνια, περάσαµε από πέρυσι σε άλλη εποχή όπου
ο Πρωθυπουργός της χώρας µιλώντας στην Κοινοβουλευτική
του Οµάδα βάπτισε το τρίτο µνηµόνιο ως µια τεράστια επιτυχία.
Και πριν από µερικές ηµέρες πάλι ο κ. Τσίπρας, µιλώντας στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά ότι ο
εκτροχιασµός του προγράµµατος, δηλαδή του τρίτου µνηµονίου,
το οποίο ψήφισε, θα αποτελέσει την τέλεια καταστροφή για την
οικονοµία. Αυτό βέβαια, αποτελεί τη µισή αλήθεια.
Η άλλη µισή αλήθεια, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να καταστρέψετε την
ελληνική οικονοµία. Ένας από αυτούς, για παράδειγµα, είναι να
αποστεώνετε κάθε παραγωγική δυνατότητα, προσθέτοντας συνεχώς νέους φόρους, κάτι το οποίο κάνετε µε τον συγκεκριµένο
προϋπολογισµό, µε τον οποίο προστίθενται 2,6 δισεκατοµµύρια
νέοι φόροι µόνο για το 2017. Και αυτό ενώ έχετε ήδη λάβει µέτρα
3 δισεκατοµµύρια επιπλέον τη διετία 2015-2016, ενώ πανηγυρίζατε ότι πετύχατε χαµηλότερα πλεονάσµατα. Αντί δηλαδή να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ, το οποίο λέγατε προεκλογικά, στην ουσία
προσθέσατε περίπου δυόµισι νέους ΕΝΦΙΑ στον ήδη υπάρχοντα.
Υπάρχουν, όµως, και άλλοι τρόποι για να καταστρέψετε την
οικονοµία, όπως µε το να υπονοµεύετε καθηµερινά την υλοποίηση επενδύσεων, όπως αυτές στο Ελληνικό και στις Σκουριές ή
να οδηγείτε σε ναυάγιο τις αποκρατικοποιήσεις, όπως αυτή του
ΔΕΣΦΑ, λες και µας περισσεύουν 400 εκατοµµύρια άµεσα ή 2,5
δισεκατοµµύρια τα επόµενα δέκα χρόνια.
Επίσης, γίνεται µε το να σιτίζετε αδιαλείπτως τον κοµµατικό
σας στρατό, διπλασιάζοντας τις γενικές γραµµατείες των Υπουργείων, προσλαµβάνοντας αθρόα µετακλητούς υπαλλήλους και
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συντηρώντας αχρείαστους οργανισµούς ή προσλαµβάνοντας
από το παράθυρο διακόσιους είκοσι υπαλλήλους για τις Κτηριακές Υποδοµές, για τις οποίες το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο
της χώρας έχει κρίνει τελεσίδικα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δηµοσίου.
Επίσης, µπορεί να γίνει µε το να οδηγείτε τις αστικές συγκοινωνίες να έχουν ζηµία 61 εκατοµµυρίων για το 2015 από τα
κέρδη που είχαν το 2014 ή µε το να παίρνετε τη ΔΕΗ κερδοφόρα
µε 90 εκατοµµύρια και να τη φθάνετε µε ζηµιά περίπου στα 100
εκατοµµύρια.
Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλοί τρόποι για να καταστρέψετε
την ελληνική οικονοµία. Και κατά σύµπτωση η δική σας Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τα κατάφερε µε όλους τους
τρόπους τα τελευταία δύο χρόνια.
Βεβαίως, οι δυσάρεστες εκπλήξεις για τον ελληνικό λαό δεν
σταµατούν µόνο εδώ. Του τάξατε ρύθµιση για το χρέος και του
φέρατε τέταρτο µνηµόνιο και πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5 τον
χρόνο. Του εµφανίσατε, δηλαδή, νέα µέτρα.
Για να πάρει, λοιπόν, η Κυβέρνηση το αυτονόητο, δυστυχώς
αποδέχθηκε το αδιανόητο. Ας δούµε, λοιπόν, τι σηµαίνει συµφωνία για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% πέραν του 2018. Στην πραγµατικότητα, σηµαίνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον αληθινό
κόσµο. Από το 1974 και έπειτα, µόνο τρία κράτη κατάφεραν να
έχουν πρωτογενές πλεόνασµα 3% για περίπου µία δεκαετία. Το
Βέλγιο τη δεκαετία του 1990, η Νορβηγία µε τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέµατα και η Σιγκαπούρη. Ακόµα και η Γερµανία το κατάφερε µόνο για το τελευταίο τρίµηνο του 2007 και για το πρώτο
τρίµηνο του 2008.
Πώς, λοιπόν, θα το καταφέρει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η χώρα µας; Αυτό, δυστυχώς, µπορεί να γίνει µόνο είτε µε νέα
µέτρα είτε µε στάση πληρωµών από το δηµόσιο. Και αν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι εσείς οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ
ήσασταν στην Αντιπολίτευση και ακούγατε ότι η χώρα µας πάει
για µακροχρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα, τότε θα ψάχνατε, για
κάγκελα για να σκαρφαλώσετε και να διαµαρτυρηθείτε και ενδεχοµένως για κεραµίδια για να σας αντέξουν!
Πάµε τώρα και στα µέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Φυσικά, εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, δεν µιλάµε για αποµείωση του χρέους. Ούτε ένα ευρώ ονοµαστικό χρέος δεν κόβεται,
πόσο δε µάλλον, τα 45 δισεκατοµµύρια ευρώ, που διαφηµίζει η
κυβερνητική προπαγάνδα. Αντίθετα, βραχυπρόθεσµα, θα καταβάλουµε περισσότερα χρήµατα για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Βεβαίως, εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι,
νιώθουµε µία ικανοποίηση γιατί δεχθήκατε πλέον την ιδέα ότι για
να είναι το χρέος βιώσιµο πρέπει να είναι και εξυπηρετήσιµο. Το
2014 να θυµίσω ότι καταγγέλλατε τη Νέα Δηµοκρατία για όσα
είχε πετύχει και είχατε ζητήσει ονοµαστικό κούρεµα του χρέους.
Διαφωνούσατε µόνο αν θα είναι 60 δισεκατοµµύρια, άλλος έλεγε
120 δισεκατοµµύρια, πάντως µιλούσατε για κούρεµα. Και αυτή
τη στιγµή έχει πάψει κάθε συζήτηση.
Είµαστε, επίσης, ευτυχείς κατ’ επέκτασιν, που η ελάφρυνση
γίνεται µε όρους παρούσας αξίας, µία παραδοχή, που µέχρι πριν
από ένα χρόνο χλευάζατε. Βεβαίως, στερνή µου γνώση να σε
είχα πρώτα!
Πρέπει όµως, να θυµίσετε και στους Έλληνες πολίτες ότι αφού
µιλάµε για όρους παρούσας αξίας µε το τρισκατάρατο PSI, στην
ουσία, πρέπει να παραδεχθείτε ότι τότε κουρεύτηκε ένα ολόκληρο ΑΕΠ της χώρας. Η ελάφρυνση είναι της τάξεως των 30 µε
40 δισεκατοµµυρίων, όπως λέει και η Κυβέρνηση. Βεβαίως, να
θυµίσω ότι η αγωνιστική διαπραγµάτευση µόνο του πρώτου εξαµήνου του 2015 εκτιµήθηκε από όλους τους Ευρωπαίους πιστωτές, µε τους οποίους αυτή τη στιγµή συνοµιλείτε, γύρω στα 35
µε 55 δισεκατοµµύρια. Σταδιακά όµως, αυτό έχει γίνει και λογιστικό. Και δυστυχώς, ακόµα και µε αυτήν την ελάφρυνση ή την
οµαλοποίηση όσον αφορά την αποπληρωµή του χρέους ούτε
αυτό το κόστος, δεν καταφέρατε να καλύψετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, η υποχρέωση της χώρας, ακόµα και µετά την ελά-
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φρυνση για το 2019 είναι 14 δισεκατοµµύρια για τους τόκους και
φτάνουν µαζί συνολικά τα 19,5 δισεκατοµµύρια. Και για να υπάρξει µία µεταµνηµονιακή Ελλάδα, ακόµα και µετά το µνηµόνιο Τσίπρα, εάν εφαρµοστεί και εκτελεστεί σωστά, θα πρέπει η χώρα
να µπορεί να χρηµατοδοτεί το χρέος της. Και για να συµβεί αυτό,
µε συµφωνηµένο πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% για τα επόµενα
χρόνια, αυτό είναι δυστυχώς αδιανόητο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς για την Κυβέρνηση,
άλλη µια µεγάλη ιδέα, όπως αυτή της αναδιάρθρωσης του χρέους, βρίσκει µε τη σειρά της το δρόµο προς την αποµάγευση.
Βεβαίως, αυτό που πρέπει να σας υπενθυµίσουµε όλοι είναι ότι
µε την προηγούµενη κυβέρνηση µειώθηκε η εξυπηρέτηση του
χρέους σε περίπου 10 δισεκατοµµύρια τον χρόνο. Κάθε χρόνο!
Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η δική σας εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισµού, την οποία αυτή τη στιγµή έχουµε στα χέρια
µας.
Δυστυχώς, θα µείνετε στην ιστορία ως η Κυβέρνηση, ως οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι
υποθηκεύσατε το µέλλον των επόµενων πολλών γενεών. Και να
θυµίσω ότι το κάνατε αυτό µέσω της ελάφρυνσης του χρέους
δήθεν για το 2060, το κάνατε µέσω του υπερταµείου αποκρατικοποιήσεων για τα επόµενα ενενήντα εννέα χρόνια, διατήρηση
του ΕΝΦΙΑ µέχρι το 2037 και µέσω πλεονάσµατος 3,5% για τα
επόµενα δέκα χρόνια.
Ζούµε αυτές τις µέρες το τελευταίο επεισόδιο σήριαλ, το
οποίο έχει έναν τίτλο «Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά, κάπου χάσαµε στην πορεία το δρόµο µας για τον σοσιαλισµό, αλλά δυστυχώς ηττηθήκαµε».
Δυστυχώς, ένα πράγµα σας µένει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό είναι οι εκλογές.
Ευχαριστώ, πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Χρήστος Σιµορέλης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να πούµε «καληµέρα».
Προχθές είχαµε θετικές εξελίξεις στο Eurogroup. Βέβαια, τα
κόµµατα της αντιπολίτευσης και ειδικά της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, αρκέστηκαν µόνο να πουν ορισµένες λέξεις, δηλαδή ότι κάναµε τα αυτονόητα. Γιατί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τόσα χρόνια δεν κάνατε τα αυτονόητα; Γιατί
προτιµήσατε να κάνετε την καταστροφική πολιτική µε το PSI, που
ξεκλήρισε όλους εκείνους που πήραν τα οµόλογα και καταστρέψατε τα ασφαλιστικά ταµεία;
Και κάτι ακόµη. Εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, µιλάτε για την
περιβόητη συµφωνία της αλήθειας, επιλέγετε όµως, τα ψέµατα.
Ξεχνάτε πως µε την προηγούµενη συµφωνία της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, η χώρα δεσµευόταν για δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους µέχρι 4,5%. Συγκεκριµένα, το δεύτερο
µνηµόνιο δέσµευε τη χώρα για πρωτογενή πλεονάσµατα: Το
2015 το 3%, το 2016 το 4,2%, και το 2018 το 4,5% του ΑΕΠ, δηλαδή, µε άλλα λόγια φεσώνατε τον ελληνικό λαό µε 20 δισεκατοµµύρια. Ευτυχώς, που δεν είσαστε στην Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2017 αποτελεί κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Ο δεύτερος προϋπολογισµός που επικυρώνει αυτή η
Κυβέρνηση είναι η απόδειξη ότι ακόµα και σε δύσκολες υφεσιακές συνθήκες, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, µπορούν να προστατευθούν οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους και οι πιο
αδύναµοι συµπολίτες µας, που δέχθηκαν και δέχονται τη λαίλαπα
των µνηµονίων.
Ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης του έτους 2016 έβαλε τα
θεµέλια για να ανατραπεί το καθεστώς της λιτότητας και να περάσουµε σε δηµοσιονοµική σταθερότητα. Ο παρών προϋπολογισµός παγιώνει πλέον τη δηµοσιονοµική ισορροπία και παίζει
σηµαντικό ρόλο, ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των
αγορών στην κλονισµένη ελληνική οικονοµία.
Όπως έγινε το 2016, έτσι και τώρα αναµένουµε υπέρβαση των
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στόχων για το πρωτογενές πλεόνασµα κατά 0,25% του ΑΕΠ, γεγονός που θα µας επιτρέψει την τήρηση των δεσµεύσεών µας
και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας που πέρα από τα
µέτρα ανακούφισης, παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάκαµψη της
οικονοµίας. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2017 διαµορφώνεται
στο 2,7%, ενώ ο στόχος είναι στο 1,75% του ΑΕΠ.
Ας µην ξεχνάµε ότι ο στόχος του δεύτερου µνηµονίου της κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ για τον ίδιο χρόνο ήταν
στο 4,5%. Αυτό θα κόστιζε, όπως σας είπα και πριν, στον ελληνικό λαό για φέτος πάνω από 8 δισεκατοµµύρια.
Όλα αυτά είναι προϊόντα διαπραγµάτευσης και πολιτικής βούλησης. Δεν κοµπάζουµε ούτε µιλάµε για success story. Κάνουµε
κάθε προσπάθεια για να ανακάµψει η οικονοµία, να µειωθεί η
ανεργία και να σταθούµε ξανά στα πόδια µας.
Σ’ αυτή την προσπάθεια, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
πρέπει να είστε µαζί µας, ειδικά αν αναλογιστούµε το τεράστιο
κοµµάτι ευθύνης που αναλογεί στις προηγούµενες κυβερνήσεις
στις οποίες πολλές και πολλοί από σας συµµετείχαν. Μη σαµποτάρετε την προσπάθεια ανάκαµψης. Η επιτυχία του προγράµµατος της Κυβέρνησης θα φέρει ένα βήµα πιο κοντά τη χώρα στο
να ξεφύγει από τη µέγγενη της επιτροπείας και των µνηµονίων.
Μέσα στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνονται ενισχύσεις
σε τοµείς, για τους οποίους η Αριστερά έχει δώσει αγώνες. Περιλαµβάνεται η πλήρης επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος
αλληλεγγύης συνολικού ύψους 760 εκατοµµυρίων ευρώ για την
προστασία πάνω από διακοσίων πενήντα χιλιάδων νοικοκυριών,
που έχουν ανάγκη. Στηρίζονται οι τοµείς της παιδείας, της υγείας
και της κοινωνικής ασφάλισης µε το επιπλέον ποσό των 300 εκατοµµυρίων ευρώ. Προβλέπεται συνεισφορά για την προστασία
της κύριας κατοικίας των υπερχρεωµένων νοικοκυριών ύψους
100 εκατοµµυρίων ευρώ και η αύξηση του εθνικού σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατοµµύρια
ευρώ. Στόχος µας είναι η άµβλυνση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων, η µείωση της ανεργίας και η επανεκκίνηση της
οικονοµίας.
Κοντολογίς, ο παρών προϋπολογισµός δίνει το στίγµα της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και µε πραγµατικά στοιχεία
εγκαινιάζει µια νέα περίοδο για την ελληνική οικονοµία.
Να σηµειώσουµε επιπλέον ότι καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις την επόµενη χρονιά θα διαδραµατίσει η συζήτηση για την
αναδιάρθρωση του χρέους, γεγονός που θα παίξει πρωτεύοντα
ρόλο για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών
και την αξιοπιστία της οικονοµίας.
Εδώ είδαµε χειροπιαστά αποτελέσµατα. Η απόφαση του Eurogroup της Δευτέρας για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα αποτελεί
µια σηµαντική επιτυχία και ένα αποφασιστικό βήµα για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας. Δεν πρόκειται να αποδεχθούµε σε καµµία περίπτωση την απαίτηση για µέτρα µετά τη
λήξη του προγράµµατος.
Δυστυχώς, είδαµε στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας να ανάγουν
το θέµα του χρέους σε θέµα δευτερεύουσας σηµασίας. Αλήθεια,
όσοι το υποστηρίζουν αυτό µε ποιους είναι; Σίγουρα, όχι µε τον
ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσουµε τον
προϋπολογισµό και να στηρίξουµε την εθνική προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους. Ο µεγάλος στόχος της Κυβέρνησης
είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να µην είναι ακόµα µία κυβέρνηση της κρίσης,
αλλά η Κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ο αγώνας που ανοίγεται µπροστά µας είναι µεγάλος και δύσκολος. Με
την κοινωνία στο πλευρό µας µπορούµε να τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή έχει τον
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες µερικές δεκάδες παρακρατικοί, µε την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ
και της Αστυνοµίας, διέλυσαν για ακόµα µία φορά την Αθήνα.
Έκαναν την Αθήνα να µοιάζει µε εµπόλεµη ζώνη.
Αυτά, βέβαια, σε ένα σοβαρό κράτος δεν γίνονται. Όµως, µιας
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που δεν µιλάµε για ένα σοβαρό κράτος και µιλάµε για το κράτος
του ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσε, λοιπόν, αφού έπιασε χθες τα είκοσι
τρία καλόπαιδά του, να τα πάει σήµερα στον εισαγγελέα και να
καταµετρήσει τις ζηµιές που έγιναν χθες –τα λέω, µιας και µιλάµε
για προϋπολογισµό, δεν είναι άσχετα µε το θέµα µας– και σε αυτούς τους είκοσι τρεις να επιµερίσει το κόστος, προσαυξηµένο,
βέβαια, µε διοικητικά πρόστιµα.
Σε µία κυβέρνηση, βέβαια, της Χρυσής Αυγής αυτά θα ήταν
ανεπίτρεπτα. Δεν θα υπήρχε τέτοια σκέψη, σε αυτούς τους παρακρατικούς να κάνουν αυτά που κάνουν µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε, λοιπόν, στον προϋπολογισµό. Ακόµα και ένας πρωτοετής, ένας αδαής µε τα οικονοµικά, θα καταλάβαινε ότι ο προϋπολογισµός της χώρας θα πρέπει να είναι ισοσκελισµένος. Δηλαδή,
ό,τι παράγουµε, αυτό καταναλώνουµε, αυτό ξοδεύουµε. Εµείς
τα τελευταία, λοιπόν, σαράντα χρόνια σαν χώρα υπερδανειζόµαστε, όχι όµως για να ρίξουµε λεφτά στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, όχι για να ρίξουµε λεφτά σε επενδύσεις, που
θα φέρουν χρήµατα στην πατρίδα µας, αλλά για να πηγαίνουν
τα χρήµατα που δανειζόµαστε σε τσέπες κάποιων, να φουσκώνουν τους λογαριασµούς του εξωτερικού σε κάποιους, οι οποίοι
όλα αυτά τα χρόνια ζουν εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων και
σε τελική ανάλυση, µπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο, µία περιδίνηση, να δανειζόµαστε, για να ξεχρεώνουµε τα προηγούµενα δάνεια και τα τοκοχρεολύσια. Αυτό είναι κάτι, που µε µαθηµατική
ακρίβεια οδηγεί την οικονοµία και την πατρίδα µας γενικότερα
στην καταστροφή.
Σε αυτήν την περιδίνηση, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ίδια
πολιτική που είχαµε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είχαµε έναν
προϋπολογισµό, ο οποίος κακήν κακώς ήρθε στη Βουλή και τώρα
ζητούν αυτοί που σας δίνουν τις εντολές, οι εντολοδόχοι σας,
επιπλέον πλεόνασµα 3,5%, το οποίο θα το δεχθείτε, ό,τι και εάν
λέτε. Τα ίδια έλεγαν και οι προηγούµενοι. Τα ίδια λέτε και εσείς.
Θα κάνετε µία ωραία κωλοτούµπα και θα δεχθείτε το 3,5%.
Υπάρχουν επιπλέον µέτρα, λοιπόν, απ’ αυτά που µας έχετε
φέρει εδώ, που είναι 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα τα
οποία δεν προέρχονται από παραγωγή, αλλά προέρχονται µόνο
από αύξηση φόρων και από αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.
Δεν παράγουµε ως χώρα σχεδόν τίποτα. Όλες οι επιχειρήσεις
κλείνουν, η µία µετά την άλλη ή µεταναστεύουν στο εξωτερικό.
Επιχειρήσεις, οι οποίες µέχρι πρόσφατα έβγαζαν κάποιο κέρδος,
είχαν κάποιους εργαζόµενους, αναγκάζονται να κλείσουν ή να
µεταναστεύσουν, όπως είπα, η µία µετά την άλλη.
Για τετρακόσιους τριάντα χιλιάδες νέους Έλληνες πτυχιούχους, µορφωµένους, σύµφωνα µε τα στατιστικά που έχουν βγει,
το κόστος µόνο της εκπαίδευσής τους ξεπερνάει τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ –για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευσή τους. Αυτοί έχουν µεταναστεύσει σε χώρες
του εξωτερικού και στις χώρες αυτές δίνουν σε φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές 9,1 δισεκατοµµύρια. Προσφέρουν στο
ΑΕΠ των νέων χωρών που έχουν εγκατασταθεί 12,1 δισεκατοµµύρια. Στο σύνολο, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί οι νέοι άνθρωποι
έχουν προσφέρει σε αυτές τις χώρες και όχι στην πατρίδα µας,
περισσότερα από 50 δισεκατοµµύρια.
Το χρέος, λοιπόν, πριν µπούµε στα µνηµόνια, πριν αυτοί οι φωστήρες, οι πεφωτισµένοι, έρθουν και επιβάλουν αυτά που επιβάλλουν τα τελευταία έξι χρόνια στην πατρίδα µας, αντιστοιχούσε στο 115% του ΑΕΠ. Μόλις µπήκαµε µε τα πειραγµένα στοιχεία, πήγε στο 124% του ΑΕΠ. Και µετά την εφαρµογή όλης
αυτής της σκληρής λιτότητας, που έχει εξαντλήσει τον ελληνικό
λαό, φθάσαµε σήµερα να αποδεχόµαστε ένα χρέος 185% του
ΑΕΠ. Ξεπερνάει δηλαδή τα 330 δισεκατοµµύρια, χρέος που δεν
έχει δηµιουργηθεί, επαναλαµβάνω, για επενδύσεις και για πρωτογενή παραγωγή.
Το κατά κεφαλήν εισόδηµα προ µνηµονίων ξεπερνούσε τα
12.000 ευρώ και σήµερα, έχει πέσει κάτω από τα 7.500 ευρώ. Δηλαδή, επήλθε µείωση 36%. Αυτοί, όµως, που την έχουν πληρώσει
περισσότερο είναι οι πολύτεκνοι, οι οποίοι έχουν δει το εισόδηµά
τους να µειώνεται κατά 44%, παρακαλώ.
Είµαστε η µοναδική -η τελευταία βασικά- χώρα που δεν επιδοτεί και δεν στηρίζει τις οικογένειες και δεν στηρίζει τις γεννήσεις.
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Γι’ αυτό και έχουµε τεράστιο θέµα υπογεννητικότητας. Αυτό θα
το συζητήσουµε κάποια άλλη φορά. Πέντε στους δέκα Έλληνες,
άνεργοι ή µερικώς απασχολούµενοι, θέλουν να µεταναστεύσουν
σε χώρες του εξωτερικού. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Πάµε, λοιπόν, στο επιπλέον κόστος που προκαλούν στη βουλιαγµένη και ρηµαγµένη οικονοµία της πατρίδος µας οι λαθροµετανάστες. Η HSBC τα λέει. Δεν τα λέµε εµείς. Τη Δευτέρα δηµοσιοποιήθηκε η έκθεση αυτή. Λέει λοιπόν, ότι το κόστος µπορεί
να ανέλθει στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Το κόστος, λοιπόν, για κάθε λαθροµετανάστη είναι περίπου
16.000 ευρώ τον χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν εάν δίναµε σε κάποιον νέο Έλληνα να εργάζεται µε 750 ευρώ, τον µισθό που λέγατε εσείς ότι θα είναι ο κατώτερος µισθός –βέβαια, τον έχετε
φθάσει κάτω από τα 300 ευρώ αυτόν των 750 ευρώ, που λέγατε
ότι είναι και χαµένη γενιά, τον έχετε πάει ήδη κάτω από τα 300
ευρώ- φανταστείτε εάν του δίναµε 9.000 ευρώ τον χρόνο, τι θα
προσέφερε στην πατρίδα µας. Αντίθετα, δίνουµε 16.000 ευρώ
τον χρόνο –αυτό είναι το κόστος- για κάθε λαθροµετανάστη. Η
σίτισή τους ξεπερνάει τα 180 εκατοµµύρια. Η διαµονή τους σε
κοντέινερ κοστίζει περίπου το κάθε κοντέινερ 16.000 ευρώ. Τα
τριακόσια πενήντα εννέα από αυτά τα κοντέινερ τα πήρε ο γιος
του κοµµουνιστή, ο Κόκκαλης, βέβαια. Του τα δώσατε εσείς, οι
νεοκοµµουνιστές. Οι λαθροµετανάστες απολαµβάνουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δωρεάν στην πατρίδα µας, ενώ ένας
Έλληνας, εάν θέλει να πάει σε κάποιο νοσοκοµείο χρεώνεται εάν
είναι ανασφάλιστος. Οι λαθροµετανάστες µπαινοβγαίνουν ελεύθερα, εγχειρίζονται, γεννούν στην πατρίδα µας. Μας προτιµούν
κι έρχονται και από ξένες χώρες, από Βουλγαρία και λοιπές
χώρες, που έχουν υπανάπτυκτα συστήµατα υγείας. Μας προτιµούν, λοιπόν, για τις εγχειρίσεις τους και τις γεννήσεις τους,
χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ.
Παιδεία: Μόνο για τη µεταφορά των λαθροµεταναστών από τα
hot spot στα σχολεία 9,2 εκατοµµύρια. Με το ζόρι, λοιπόν, τους
προσφέρουµε εκπαίδευση και την πληρώνουµε χρυσάφι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ηλεκτροδότηση: Οι λαθροµετανάστες απολαµβάνουν απεριόριστη ηλεκτροδότηση εκεί που µένουν, όταν εσείς οι «φιλάνθρωποι» και οι «ανθρωπιστές» του ΣΥΡΙΖΑ, που παραπονιέστε κιόλας
και διαµαρτύρεστε, κόβετε το ρεύµα στους Έλληνες. Οι λαθροµετανάστες απολαµβάνουν απεριόριστο ρεύµα. Το 40% των Ελλήνων και ειδικότερα –προσέξτε- ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω
των δεκαεπτά ετών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τι έχετε
να πείτε εσείς πάλι οι συριζαίοι µε αυτά που έχετε πετύχει όλα
αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας;
Μειώνετε τις αµυντικές δαπάνες, την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν «πάρτι» εις βάρος µας. Την ώρα που υπερεξοπλίζονται,
εσείς µειώνετε τις αµυντικές δαπάνες. Αυτή είναι η εθνική σας
στρατηγική και η εθνική σας πολιτική.
Επειδή βλέπω ότι έχω ξεπεράσει τον χρόνο, θα πω λοιπόν, για
να γνωρίζουν οι Έλληνες, –πρέπει να τους ενηµερώσουµε τους
συνανθρώπους µας, τους συνέλληνες που µας ακούν- ότι κάθε
1% πλεόνασµα, κάθε 1% του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά, µπορούσαµε να καταργήσουµε τον
ΕΝΦΙΑ που µας στοιχίζει 3,1 δισεκατοµµύρια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης -που έχετε βάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης
σε ό,τι κινείται πια στην αγορά και σε λίγο δεν θα κινείται τίποτα440 εκατοµµύρια. Νέα περικοπή ΕΚΑΣ: 586 εκατοµµύρια. Επικουρικές συντάξεις: 208 εκατοµµύρια. Η λίστα είναι ατελείωτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τελειώσω σε λιγότερο από
ένα λεπτό.
Η λίστα είναι ατελείωτη µε το τι θα µπορούσαµε να κάνουµε
µε τα 30 δισεκατοµµύρια που πληρώνετε για τα δάνεια και τα τοκοχρεολύσια κάθε χρόνο, τα οποία βέβαια εµείς, η Χρυσή Αυγή,
δεν θα τα αναγνωρίζαµε, δεν θα τα πληρώναµε και όλα αυτά θα
πήγαιναν στην πραγµατική παραγωγή. Πανηγυρίζετε για κάτι
που σας έδωσαν, το οποίο είναι µόνο λογιστικό.
Κλείνω µε κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες, µε
µια απόφαση του Ιωάννη Μεταξά να µην αναγνωρίσει ένα χρέος
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το 1936.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό. Θα το διαβάσω, είναι µόνο δέκα γραµµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είµαστε στα δέκα
λεπτά όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Άλλος ένας οµιλητής
αποµένει να µιλήσει.
Θα το διαβάσω, ακριβώς, γιατί πρόκειται για ένα κείµενο του
1938 που είναι επίκαιρο σήµερα όσο ποτέ: «Ενίοτε µπορεί να
υπάρξει µια έκτακτη κατάσταση, η οποία κάνει αδύνατο για τις
κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους
δανειστές και προς τον λαό τους. Οι πόροι της χώρας είναι ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν και τις δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι αδύνατο να πληρωθεί το χρέος και την ίδια ώρα να
παρασχεθεί στον λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυηµένες
συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη».
Είναι ένα κείµενο του 1938. Το τονίζω. Και συνεχίζει: «Το οδυνηρό πρόβληµα προκύπτει όταν πρέπει να επιλέξει κανείς ανάµεσα στα δύο καθήκοντα. Το ένα πρέπει να υποχωρήσει έναντι
του άλλου. Ποιο πρέπει να είναι αυτό;».
Και κλείνει: «Στην περίπτωση, λοιπόν, όπου η πληρωµή του
χρέους του θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ζωή ή τη διοίκηση, η
Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να διακόψει, ακόµη και να µειώσει
την εξυπηρέτηση του χρέους».
Ο Ιωάννης Μεταξάς τόλµησε να κάνει αυτό που δεν τόλµησε
να κάνει καµµία κυβέρνησή σας. Ας σηµειωθεί ότι το Διεθνές Δικαστήριο αποδέχθηκε το σκεπτικό της Ελλάδος και τη δικαίωσε.
Εσείς όµως, οι δηµοκράτες, υποδουλώσατε τις επόµενες γενιές
µε χρέη που δεν τους αναλογούν.
Θα λογοδοτήσετε και εσείς, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, όταν στην πατρίδα µας θα υπάρχει µια εθνική διακυβέρνηση και µια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα σας κρίνει. Και η
µοναδική ανεξάρτητη κυβέρνηση για την πατρίδα µας είναι µία
κυβέρνηση Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τελευταία συνάδελφος για να µιλήσει είναι η κ. Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, δεν ήταν πριν στην Αίθουσα ο κ. Σαρίδης κι επειδή µε
έχει παρακαλέσει ο κ. Παπαηλιού, θα µπορούσε να πάρει εκείνος
τελευταίος τον λόγο και να κλείσουµε σήµερα.
Ευχαριστώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί
συνάδελφοι, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
Κλείνοντας τη σηµερινή συνεδρίαση, πραγµατικά δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτόν τον καταιγιστικό τελευταίο οµιλητή. Ας
πούµε µια κουβέντα. Ποτέ πια φασισµός!
Και θα προχωρήσω παραπέρα, διότι είχα σχεδιάσει να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που πρέπει κανείς να αναζητήσει εδώ
µέσα είναι να επικρατήσει ο ορθός λόγος στη συζήτηση. Το είπε
στην κατακλείδα της τοποθέτησής του και ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Χατζηδάκης. Μάλιστα, µίλησε για «επανάσταση
της κοινής λογικής». Όµως, στο σύνολο του λόγου του, όπως και
πολλοί δυστυχώς συνάδελφοι από όλο το εύρος της αντιπολίτευσης, επέλεξαν µια απόλυτα φανατική και λαϊκιστική επικοινωνιακή γραµµή. Ακούσαµε πριν λίγο για τα «δρεπάνια του χάρου»!
Και όλα αυτά γίνονται για να εντείνουν τη συναισθηµατική φόρτιση ή και να προκαλέσουν ακόµη την απόγνωση των πολιτών,
δίχως να αντιλαµβάνονται την κρισιµότητα της κατάστασης, θα
έλεγα και της διαπραγµάτευσης, πάντα βέβαια, όπως ακούσαµε
και πριν, για το καλό της πατρίδας. Ή µήπως τελικά για το καλό
εκείνων των συµφερόντων που τους πιέζουν αφόρητα για την
άµεση επάνοδό τους στην εξουσία ανεξαρτήτως κόστους; Αυτό
µένει να αποδειχθεί.
Η Κυβέρνηση πάντως, δίνει τη µάχη για να καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ικανό να ανταποκρίνεται στις οικονοµικές ανάγκες της χώρας, αφενός διατηρώντας τη δηµοσιονοµική ισορροπία, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας και να καταστεί δυνατή η έξοδός της από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής το ταχύτερο δυνατόν, και αφετέρου µεριµνώντας
για τον δίκαιο επιµερισµό του κόστους προσαρµογής και την κοι-

2944

νωνικά δίκαιη κατανοµή του οφέλους της ήδη δροµολογηµένης
ανάκαµψης, που δεν αµφισβητείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπάρχον σχέδιο του προϋπολογισµού, λοιπόν, υπάρχουν µια σειρά από θετικά µηνύµατα,
αλλά και δυσκολίες, όπως σε κάθε προϋπολογισµό, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Από τη µεριά µας, αφενός µεν προσπαθούµε να
είµαστε συνεπείς, όπως είπα και πριν, στις οικονοµικές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και από την άλλη να ελαφρύνουµε τους
ανθρώπους που έχουν αδικηθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Για να γίνει, όµως, αυτό, θα έπρεπε να είχαν αντιµετωπιστεί
καίρια και χρόνια ζητήµατα, όπως η φοροδιαφυγή, το λαθρεµπόριο, να έχουν γίνει οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις ώστε να
πληρώσουν τελικά οι «έχοντες» αυτής της χώρας, που για τουλάχιστον σαράντα χρόνια, αλλά θα έλεγα και παλιότερα, µε τη
συναίνεση των παλαιότερων κοµµάτων εξουσίας, πλήρωναν
µόνο σε εθελοντική βάση.
Το καταφέραµε σε αυτόν τον λίγο χρόνο; Θα µπορούσαµε άλλωστε; Η απάντηση είναι: Όχι ακόµη. Οι δυσκολίες είναι πολλές,
αφού τα µέτρα αυτά, παρ’ότι έχουν γίνει βήµατα, δεν έχουν
άµεση αποδοτικότητα και επίσης δεν υπολογίζονται, αφού θεωρούνται µη παραµετρικά από τους θεσµούς. Εύλογα, λοιπόν, αντιλαµβάνεται ο πολίτης ότι κι εµείς συνεχίζουµε να επιβαρύνουµε
τα συνήθη «υποζύγια», µισθωτούς και συνταξιούχους και τα συνεπή µεσοστρώµατα και τους αυτοαπασχολούµενους.
Ωστόσο το να λέγεται από τους υπεύθυνους της κρίσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η διακυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν τη διετία –ούτε διετία καν- ήταν η απόλυτη καταστροφή για τη χώρα και το απόλυτο κακό είναι όχι µόνο υποκριτικό, αλλά και απολύτως άδικο. Έναν µόνο στόχο έχει: Να
οδηγήσει στον ευνουχισµό της µνήµης του ελληνικού λαού για
τα πολλά «κατορθώµατά τους», γιατί τον νιώθουν ακόµη ευάλωτο, αφού εξακολουθεί να βιώνει σωρευτικά µία δύσκολη πραγµατικότητα, να τον κάνουν να ξεχάσει αυτά που προκάλεσαν, την
τεράστια αύξηση της ανεργίας, τη µείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 25%, τη δραµατική αύξηση της φτώχειας,
τη µείωση των γεννήσεων και του πληθυσµού, τη µετανάστευση
της νέας γενιάς, τη χρεοκοπία των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταµείων και την κατεδάφιση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, που έχει αναγορευθεί ως η µέγιστη µεταρρύθµιση από το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τον κοινωνικό αυτοµατισµό και τον λαϊκίστικο συµψηφισµό, δεν είµαστε όλοι ίδιοι
ούτε εδώ µέσα ούτε έξω στην κοινωνία. Ο Σαρτρ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι Αριστερά είναι να βλέπεις τα πράγµατα από την
πλευρά των αδυνάτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, βασικός πυλώνας και του υπό συζήτηση σχεδίου είναι η κοινωνική προστασία.
Το επιχείρηµα ότι η αύξηση των κοινωνικών δαπανών είναι
ψευδής είναι απολύτως αναληθές, αν σωστά συγκριθούν τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο κοινωνικός προϋπολογισµός
του 2017, σε σχέση µε το 2016 είναι αυξηµένος κατά 650 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε ό,τι είχε προϋπολογιστεί.
Πιο συγκεκριµένα, µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας της
Πρόνοιας, για το 2017 έχουν προϋπολογιστεί 1.479.000.000
ευρώ, που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες, όπως την εφαρµογή
του προγράµµατος του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης
σε πανελλαδική κλίµακα, µε όρους και κανόνες κι όχι αποσπασµατικά, σε αντίθεση µε εσάς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είχατε την ευθύνη να το υλοποιήσετε από το 2012. Δεν κάνατε κανένα πρόγραµµα. Δώσατε µόνο
µια εφάπαξ παροχή, για την οποία υπερηφανεύεστε, µε αδιευκρίνιστα κριτήρια, σε προεπιλεγµένους δήµους, χωρίς αξιόπιστη
πλατφόρµα και µάλιστα παραµονές των εκλογών, που εσείς είχατε προκαλέσει.
Η δική µας δέσµη προβλέπει, όχι µόνο την εισοδηµατική ενίσχυση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αλλά και
την πρόσβαση και διασύνδεση µε συµπληρωµατικές παροχές και
υπηρεσίες και την προώθηση των δικαιούχων σε προγράµµατα
εργασίας και κατάρτισης και φέτος ο στόχος είναι να καλυφθούν
διακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες.
Προβλέπεται µε αυτές τις δαπάνες η χρηµατοδότηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας µε καθεστώς διαφάνειας, σαφείς κανό-
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νες λειτουργίας εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης και αξιολόγησης, µε στόχο την αποασυλοποίηση και την αποιδρυµατοποίηση.
Προβλέπεται η απρόσκοπτη καταβολή των επιδοµάτων. Θυµίζω εδώ ότι διασφαλίστηκαν τα αναπηρικά και οικογενειακά επιδόµατα, πράγµα που επιτεύχθηκε µετά από µια σηµαντική µάχη
µε τους θεσµούς, που αναγνώρισαν αφενός το πολύ χαµηλό
ύψος τους σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά αναγνώρισαν και την αξιοπιστία µας στην τήρηση
των συµφωνηθέντων για τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα πληρωµής αυτών των επιδοµάτων, µε τη δηµιουργία διακοσίων πενήντα τεσσάρων κέντρων κοινότητας µέσω των οποίων θα
εγκρίνονται και θα χορηγούνται τα ανάλογα επιδόµατα, µε άµεση
προσβασιµότητα από τον ενδιαφερόµενο, χωρίς διαµεσολάβηση, µόνο µε το ΑΦΜ του.
Και βέβαια, στην προσπάθεια αυτή σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η δηµιουργηθείσα από εµάς ενιαία βάση δεδοµένων στην
ΗΔΙΚΑ για το σύνολο των επιδοµάτων απ’ όπου κι αν αυτά προέρχονται
Συνεχίζεται η ενίσχυση των δαπανών κοινωνικής προστασίας
µε τη διευκόλυνση µετακίνησης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
µε συγκοινωνιακά µέσα, η οµαλή χρηµατοδότηση µε εθνικούς
πόρους των δοµών φτώχειας, όπως και η επέκταση του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων.
Σηµαντικές παρεµβάσεις, που επιβεβαιώνουν τη στράτευσή
µας στη στήριξη των ευάλωτων οµάδων, επιπλέον αποτελούν η
νοµοθέτηση για την κάλυψη του 15% των προκηρυσσόµενων θέσεων µονίµων υπαλλήλων σε θέσεις ΙΔΑΧ από ανθρώπους µε
αναπηρία ή µέλη οικογενειών, που έχουν στη φροντίδα τους
µέλη µε βαριά αναπηρία, οι κατά προτεραιότητα διορισµοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, µε αυξηµένο
προσωπικό στους φορείς ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικής εκπαίδευσης, µε εξασφαλισµένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ, η αύξηση
των κονδυλίων για την ένταξη παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, µε στόχο την επέκταση του προγράµµατος στο σύνολο
των νοικοκυριών, µε εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας
και στο σύνολο των νοικοκυριών µε πρόσωπα µε αναπηρία.
Τέλος, η δέσµευσή µας για τη δίκαιη κατανοµή του κοινωνικού
µερίσµατος, που προέκυψε από τον φετινό δύσκολο αλλά πλεονασµατικό προϋπολογισµό.
Καταληκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική µας,
παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που µας έχει επιβληθεί, έχει ως
στόχο να τερµατίσει την ύφεση και την επιτροπεία έως το 2018,
να αντιστρέψει το κοινωνικό κλίµα και να οικοδοµήσει ένα αξιόπιστο, ουσιαστικό και ανταποδοτικό κοινωνικό κράτος.
Για την τελική έκβαση, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Η χώρα µας
έχει γίνει πεδίο, στο οποίο συγκρούονται ευρύτερα συµφέροντα
και επιδιώξεις και διαµορφώνονται και οι διεθνείς τάσεις για τις
µελλοντικές εξελίξεις. Εάν όµως το εγχείρηµα πετύχει θα είναι η
απάντηση στο γιατί αξίζει να µάχεται κανείς στον λάκκο των λεόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης. Αυτό είναι
που ενοχλεί πολλούς εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως τις κυρίαρχες πολιτικές ελίτ και δυστυχώς και κάποιους από τους οργανικούς διανοούµενους του συστήµατος και διαµορφωτές της κοινής
γνώµης και γι’ αυτό µας λοιδορούν καθηµερινά σαν «καταληψίες»,
αποτυχηµένους στη ζωή, που ήρθαµε να πάρουµε τη ρεβάνς.
Όµως, µε τη βοή των λαών και της νέας γενιάς θέλω να πιστεύω -ευελπιστούµε- ότι µπορεί να αρχίσει κάποια στιγµή µια
αντίστροφη πορεία για τη σηµερινή Ευρώπη, ένα πειστικό σχέδιο
επανίδρυσής της από την πλευρά πια της ευρωπαϊκής Αριστεράς
και όχι από φασιστικές φωνές, ώστε να οραµατιστούµε ένα µέλλον, το οποίο επί του παρόντος φαντάζει ουτοπικό, ένα µέλλον
που εάν δεν το οραµατιστούµε, ποτέ δεν θα µπορέσουµε να το
διεκδικήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας ως
προς τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Ο κ. Παπαηλιού έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός
έχει συνταχθεί και συζητείται, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
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συγκυρίας, υπό την οποία διαβιοί η χώρα.
Βρισκόµαστε εν όψει της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, της συµφωνίας για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ρύθµισης
του µη βιώσιµου δηµόσιου χρέους, της ένταξης των ελληνικών
οµολόγων στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης και της προσέγγισης της λήξης της µη κανονικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Το έτος 2016 φαίνεται να ολοκληρώνεται µε µικρή άνοδο του
ΑΕΠ, µε υπέρβαση του προβλεπόµενου πρωτογενούς πλεονάσµατος, µε καθαρή εισροή καταθέσεων, µε µείωση των επιτοκίων
των δεκαετών οµολόγων και αύξηση των εξαγωγών, µετά από
µία πενταετία ύφεσης.
Το έτος 2017 θεωρείται έτος που, σύµφωνα µε όλες τις προβλέψεις, θα σηµατοδοτήσει την επιστροφή της ελληνικής οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα.
Η συνεπής υλοποίηση του νέου προγράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή χαλάρωση
των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, την πρόοδο στον
τοµέα των διαρθρωτικών αλλαγών, την προσπάθεια αντιµετώπισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αναµένεται να οδηγήσει
στην πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας.
Επιπρόσθετα, η πλήρης ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, η εφαρµογή
του νέου αναπτυξιακού νόµου, η αύξηση της απασχόλησης, αναµένεται ακόµα να συµβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας, επιτρέποντας την καταγραφή θετικών ρυθµών ανάπτυξης από το 2017 και µετά. Για το 2017 διαµορφώνεται η πρόβλεψη για ανάπτυξη σε ποσοστό 2,7%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός
αποτελεί ένα µικρό, αλλά σηµαντικό βήµα στην υλοποίηση της
κυβερνητικής πολιτικής, µε προτεραιότητα την ανάπτυξη, την
ανακατανοµή των φορολογικών βαρών και των δηµοσίων πόρων
και την ακόµα µεγαλύτερη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής και
την προστασία των οικονοµικά αδύναµων.
Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει δέσµες µέτρων ανά τοµέα
πολιτικής, µε έµφαση σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά και σε βασικούς κοινωνικούς στόχους, ώστε να δροµολογηθεί η σταδιακή
αποκατάσταση των κοινωνικών ανισορροπιών.
Η νέα δηµοσιονοµική προσαρµογή προβλέπει στόχους πρωτογενούς πλεονάσµατος στο 1,75% του ΑΕΠ, σε αντίθεση µε το
4,5%, που είχε συµφωνηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Οι στόχοι αυτοί µειώνουν σηµαντικά το ύψος των απαιτούµενων δηµοσιονοµικών µέτρων, απελευθερώνοντας χώρο για τη
σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας, αυξάνοντας την αξιοπιστία
του προγράµµατος και ενσωµατώνοντας µεταξύ άλλων, δύο κρίσιµες πολιτικές της Κυβέρνησης, δηλαδή την πλήρη επέκταση
του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης συνολικού ύψους 760
εκατοµµυρίων ευρώ και την αύξηση του εθνικού σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατοµµύρια
ευρώ, µέσω του οποίου αποτυπώνεται η αναπτυξιακή διάσταση
του κυβερνητικού σχεδίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισµός στηρίζεται σε τρεις πυλώνες συνδυαστικά, στη δηµοσιονοµική ισορροπία, στην αναπτυξιακή διάσταση και στην κοινωνική δικαιοσύνη, διαµορφώνοντας
παράλληλα ρεαλιστικούς δηµοσιονοµικούς στόχους, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από ευελιξία, δικλίδες που διασφαλίζουν την
οµαλή εξυπηρέτηση των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας
µακροπρόθεσµα, στήριξη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου
που θα έχει κατεύθυνση την παραγωγή µε την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας, που µετασχηµατιζόµενα
σε αναπτυξιακούς άξονες θα επιτρέψουν την κάλυψη της εσωτερικής αγοράς και την προοπτική της εξωστρέφειας. Και, τέλος,
στοχευµένα µέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
Η εξειδίκευση όλων αυτών των αναπτυξιακών και κοινωνικών
στοιχείων συνιστούν παράλληλες δράσεις, που ήδη έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται.
Επιπλέον, µέσω των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ δίδεται µεγαλύτερη έµφαση σε τοµείς που παράγουν υπεραξία, δηµιουργούν
θέσεις εργασίας, δείγµα τόσο της κυβερνητικής φιλοσοφίας όσο
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και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο νέος αναπτυξιακός
νόµος, δηλαδή, προς τη δηµιουργία ενός νέου παραγωγικού οικονοµικού προτύπου και συνακόλουθα στον αναπροσανατολισµό
των διαθεσίµων πόρων.
Επιπλέον, και παρά τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς στον
προϋπολογισµό του έτους 2017 προβλέπονται -όπως ειπώθηκε
και προηγουµένως- επιπλέον 300 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη της υγείας, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης, 760 εκατοµµύρια ευρώ για την εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος
αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, 250 εκατοµµύρια ευρώ για την αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, τη χρηµατοδότηση της έρευνας και τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων παλιννόστησης νέων ερευνητών, καθώς επίσης και 100 εκατοµµύρια
για το κούρεµα στεγαστικών δανείων σε πολύ φτωχούς οφειλέτες, που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
Πρόκειται για µέτρα που ενισχύουν την ανάπτυξη και προάγουν
την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρόκειται, δηλαδή, για µέτρα αναπτυξιακής αναδιανοµής. Δεν είναι επαρκή, αφού χρειάζονται περισσότερες παρεµβάσεις τέτοιου είδους. Είναι, όµως, µια αρχή.
Με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται ο σχεδιασµός της κοινωνικά
δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, που δεν περιορίζεται στην ποσοτική, αλλά στηρίζεται στην ποιοτική διάσταση των προγραµµάτων που εφαρµόζονται, και χρηµατοδοτούν επενδυτικά εγχειρήµατα, αφού σκοπείται η αξιοποίηση και
όχι απλά η απορρόφηση των συγκεκριµένων πόρων. Σε αυτό το
πλαίσιο επιχειρείται και ο αναπροσανατολισµός του παραγωγικού προτύπου, µε στροφή προς την παραγωγή.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω µια
παρατήρηση. Οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και σήµερα,
όπως και κατά τη συζήτηση άλλων νοµοσχεδίων, επιδίδονται µε
τις τοποθετήσεις τους σε ασκήσεις αυτοεκπληρούµενης προσδοκίας και προφητείας. Αυτές οι ασκήσεις είχαν ξεκινήσει προ
των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 και συνεχίστηκαν µετά απ’
αυτές: Την πιστωτική ασφυξία που είχαν προετοιµάσει για τη
χώρα, εν όψει της ήττας τους τις εκλογές, την υπονόµευση των
ελληνικών θέσεων κατά τη διαπραγµάτευση, το «ναι σε όλα» στο
δηµοψήφισµα και την εκ µέρους τους προσδοκία ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015.
Συνεχίζονται ακόµα και σήµερα, µε την προσδοκία να αποτύχει
η αξιολόγηση και να αποτελέσει ο ΣΥΡΙΖΑ «αριστερή παρένθεση». Και όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν και θα εξακολουθήσουν να διαψεύδονται όσο οι κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης δεν αναλύουν την ξεροκέφαλη πραγµατικότητα,
αυτή που γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει σήµερα πρόσκαιρη δυσαρέσκεια.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι την ευθύνη για την κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα έχουν οι κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι η Κυβέρνηση το παλεύει και ότι
η µόνη εναλλακτική θέση που η Νέα Δηµοκρατία προτείνει είναι
ο νεοφιλελευθερισµός, δηλαδή, περισσότερη λιτότητα, περικοπές, ανεργία και κοινωνική αναλγησία.
Γι’ αυτό καλώ όλους σας να στηρίξουµε την εθνική προσπάθεια, ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Φτάσαµε στο τέλος της σηµερινής συνεδρίασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 0.45’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα 8 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

